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| - COMENTARIUL TITLU . CARTEA I DIN ISTTUȚUELE 
a LU „JUSTINIANU 

De ile rerum n ef qualitate— (Despre divislunea și atatea lucrurilor) 

In cartea 1, Instituţiunile lui J ustinian se occupă de 
pers6ne, . adică de drepturile personule, de drepturile 
ce o persână pâte să aibă independent de ori ce patri- . 

__moniti, de ori ce avere, adică de drepturile ce o per-. - 
s6nă pote să aibe în societate ca om liber, în cetate ca 
cetăţian roman, și în familiă ca membru al unei familii 
'civile din care face parte. Şi cu acâstă ocâsiune am vă- 
dut că persânele în societate se impart în libere şi ser-: 
ve, în cetate în cetăţeni Si peregrini, în: familii sai 
ginte. în patres familias şi filii familias; şi patres fa- 
ilias în patres familias i în tutelă sati curatelă şi pa- 

tr es familias affară de ori ca tutelă şi de ori ce curatelă.. 
De la'eartea II încolo, Justinian se occupă de drep- - 

turile asupra . lucrurilor, de drepturile patrimoniale. 

_ Acâsta formeză obiectul Cărţii II şi cărţii a III. lar în 

cartea 1V Justinian se ocupă despre acţiuni, adică des- 

"pre mediele silite ce Statul pune li disposiţia unei. 

“persâne pentru a'şi exercita drepturile sale, fie perso-. - 

'nale, fie patrimoniale, -când aceste drepturi nu sunt re- 

speectate ci violate de una sai mai multe alte persâne.. 

„Subt numirea de lucruri, res în limba: Juridică, rO- : 

p-
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mană, nu se 'nţelege, ca în ştiinţele naturale, tâte lu- 
" crurile din lumea externă cu care suntem în raport prin 
simţurile n6stre, ci numai acelea, care sunt susceptibile 
de a procura omului o utilitate Gre-care înavuţindu lă, 
care aii sati pot avea o valdre reală, fie că prin legi 
aceste lucruri .sunt susceptibile de o apropriaţiune în- * 

. dividuală, fie: că nu sunt, destul numai ca după natura 
lor aceste lucruri să pâtă avea o valdre venală.. Sunt 
lucruri forte utile, dar care neavând valsre venală 

sunt excluse din domeniul dreptului. Ast-fel este -lu- 
mina, căldura, aerul ete. Lucrurile care formâsă obiec- 
tul dreptului se mai numesc şi bona, adică.bunuri, pen- . 
tru că după natura lor pot forma patrimoniul omu- 

„ui. Vorba bona derivă de'la beatus, căci bunurile 
 facii fericirea omului: Si Largent ne fait pas' le bon- |: 
„heur, dice un proverb francesti, 37 y contribue ce- : 
pendant puissammeut. 
Lucruri în sensul dreptului, es synonyme de 

buna, sunt acellea care ” facii sai folosinţa unei. co- 
munităţi, fără a fi proprietatea exclusivă a, nimului, 
sai formeasă proprietatea exclusivă a cur-va. 

Communitatea pote fi mai- întinsă sai mai restrinsă.. 
Intinsă de tot 'este genul: humaniă întreg. 
Mai restrinsă este o naţiune, poporul “Romanii de - 
exemplu. Şi mai restrinsă 'este o cetate, un munici- 
puii, un collegiii, collegiul flaminilor diali, de exemplu, 

Când. lucrurile servescii spre folosinţa unei com. - 
munităţi, fără a, fi proprietatea : exclusivă a nimului, 
se numescii lucruri affară din patrimoniul nostru (res . - extra patrimoniuni nostrum), când elle apparţin' 
cul-va saii cel puţin sunt susceptibile de a appărţine 
cui-va ca:proprietar, elle se numescii lucruri din pa- trimoniul nostru (res în. nostro patrimonio). 

Cele. d'ântâiu potii fi commune când. folosescii ge- - nului humani întregii, tutulor naţiunelor, măcar că nu ar face parte din Statul romanii, altele pot fi pu- „blice, afectate 'usului membrilor unei naţiuni speciale, - . 

+ . . . . . . - ”
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de exemplu poporului romană, altele ale: unei uni-. 
versităţi juridice mai restrânse. de cât un poporii, de 

„exemplu. unui municipiii. 
Pe lângă lucrurile publice şi ale unei umiversitas, 

„care fac parte din -donieniul. publici alti poporului 
şi alti universităţii juridice, fie-care poporii,' fie-care 
umiversitas mai .pâte avea, în domeniul săi privatii, 
“lucruri relativii la care. să se comporte ca un.pro- 
„prietar pârticular, de care să uses, să se folosâscă, . 
pe care să le închiriese sati arendese, de care să, dis- 
puc, cu Gre-care restricţiuni pentru, acâstă persână, 

- morală, restr ioţiuni ce nu sunt impuse particulariloră. 
Avemii mai multe divisiuni ale lucrurilor, după . 

| punetul de vedere subt care le priivimă.. 
Divisiunea principală, de care se ocupă “Justinian, 

copiând pe Marcian, este în res ntra patrimoniu. 
nostrum si res: cara patrimoniu nostrum, adică. 

"în luerură care sunt susceptibile de apropriare! in- 
dividuală şi lucruri care nu sunt susceptibile de „ap- - 
propriare. individuale. 
"Res “extra pătrimoniun most un, adică lucra 

nesusceptibilo de apropriare individuale sunt res com- 
munes, res: publicae” ŞI ves universitatis, după cum 
am 'arătat mai sus. 

Lucruri - comune: sunt acele a căror. pr oprietate 
este a nimului, iar alii căror: usii este, conform drep-- 
tului ginţilor, commun tutulor 6menilor, prin urmare 
Şi cetăţenilor Romani și peregrinilor: Asie fel este ae- 

„rul. Eli este 'în atâta mare quantitate * în cât n'are 
. nimenea interest a şi'lii apropria. Bine înţelesti, -daca 

cine-va.. va închide» aerii într'unii recipienti, şi altul - 
“îi va da drumul, acesta din urmă va putea fi supusi 
la- despăgubire, nu „pentru valGrea aerului care este . 
în' imensă quantitate,. ci pentru: osteneala ce “şi-a dai 

şi cheltuiala 'ce a făcut pentru,închiderea. aerului. 
Putem dice că aerul nu are nici valdre .venală, aşa 

în câţ propriii dis eliă face mai mult: parte din do-
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menul' ştiinţelor. fizice, de cât al drevtului.. Toi aşa 
este' şi. cu: apa curgătore din mare și din riuri. Este - 

” atâta de multă şi în mare şi în rîuri, în cât este pentru . 
tâtă lumea. Cu tâte acestea, în oraşe, apa curgătore, 
din cauşa ostenelii adusului, capătă valâre, în cât, 
bine. înțelesti, apa adusă pe socotâla cui-va devine 

': proprietatea "lui, numai în rii sai în niare este com- 
“:mună. Asemenea, este şi ususul mării. De. aceia totă 
“lumea pote naviga pe mare, pescui în mare. 

- "Ţărmul mării, littus maris, este assemenea un lu- 

„ceru commune : 
": Permul mării esto după definiţiunea lui Ciceron 
„acea parte de uscat după marginea mării până unde 
se întindi apele mării în timpul celui. mai mare fluxi, - 

“pe care textele îlii declară: că are loci .jarna. Usul 
„4&rmului. mării este communi, usul lui aparţine tu- - 
„tulor: 6menilor.. Ori-cine pâte să se servescă de. den- 
sul spre a arunca plasa în mare, a o'seâte, a o în- 
tinde 'şi 4 o usca. Ori-cine asmenea pâte constiui 

„pe dânsul o cabană -spre a se adăposti întinsa, în 
„interesul - serviciului ce aduce ţermul mării pentru 
pescuit. Și acâsta nu contradies ideia că nimenea nu 
e proprietarii pe ţermii. Căci. mai. întâiti acâstă con: 
strucţiune nu o pâte face de câti cu autorisaţiunea. 
autorităţii, a pretorului “sati a proconsulului, cum o. 

„spune Pomponii în legea.50 D.. De adyuirendo re- 
rum dominio; ali doilea că-nu atribue constructo- 
rului asupra locului -de cât o possesiune provisoriă, 

„Care nu ţine de cât, cât ţine uşâra construcţiune, care 
„înceteză. Ja destrucţiunea ' construeţiunei, intrând lo- 

cul în condiţiunea anteridră de lueri' communiă, de care 
altul pote usa în urmă, construi pe elă, şi deveni la 
rândul: SCu posesor provisorii pe cât va ţine şi con- 
strucţiunea lui ; în fine acâstă 'eonstrueţiune nu pâte 
„avea loci de cât cu condiţiunea ca. să nu genese usul 
publicii ală țărmului -după cum prea bine o spune 

- Sezevola în legea 4 D. titlul 8 ali Cărţii. XLIIL.. 
- - „i . 7
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Bacă. testele. care se ocupă de lucrurile comune: 
$.1, din titlul nostru I, ală Cărţii a doua din 'In-. 

stitaţilile lui . Justinian, împrumutat. din Marcianii, 
Cartea 3 a Instituţiunilor sale, care formâsă în Digeste 

“legea. 2 Ş.1 . şi: legea 4, principium De divisione”. 
rerum (, 8): 

„Et quidem naturali jure. communia, „sunt. omnium 
haec:. aer, aqua profluens, st mare, et per hoc litora 
maris. 

„ Nemo igitur ad litus' acdedere: probibitur, dum. ta 
“ men sillis et momentis .et . aedificiis abstineat;. quia 
non sunt juris gentium, sicut et mare.— . : 
Şi în adevării după dreptul natural lueruri comune - 

sunt acestea: ăerul, apa curgătore a riului şi marea, 

Si. prin urmare țărmul: Mării. 
| “Prin urmare nimenea nu pâte fi impedecat de a - 
se apropia şi de a se plimba pe țermul mării, cu con- 
diţiune de a respecta vilele şi monumentele clădite . 
pe ţermi, căcă. ele nu sunt de dreptii a ginţilor ca 
marea ŞI ţermul e 

- Paragraful 2, este o tinpramutat din legea 96, prin: 
„cipium, “De verborum sigiuficatione (L. 16), extrasă: 
„Gin Cartea '25 a Digestelor lui Celsus. “Vom transeri 
şi traduce textul: lut Celsus care, este mai desvoltat;: 

. „Litus est quousque maximus fiuctus a mari per- 
„venit, idque Marcum - 'Tullium . aiunt, quum arbiter 

esset, primum constituisse. —Se numeşte ţermii partea... 
- de useatii pe care-o udă; valurile mării cândi Se în- 

tindă mai multă, în: timpul celui mai mare. fluxă, 

şi acâşta se dice. că s'a stabilit pentru prima 6ră de" 

| Marcus Tullius. (Cicero), întruni procesii pe care Va i 

. judecat; ca arbitru, * - 
Paragraful 5, esţe imprumutat din legea 5 Ş. 1 

SĂ legea 6, prineipium, D. De divisione rerum, îm- 

- prumutate cea dântsiii din Gaius, Cartea 2 Res Quo- 

'fidianae Sive Aurea, . cea d'a; doua din Mareianus,- 

Cartea 3.a “Istituuțiumelor sale. In. loci de: paragra- 

-
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ful 5 vomii traduce textele lui Gaius și Marcian, căci 

„sunt mai desvoltate: | 

„In mare piscantibus liberum est casam. in litore 
ponere, “qua se recipiant. ! 
“In tantum, ut et soli domini constituantur, qui îbi 

aedificeni, sed quamdin aedificium ' manet; alioduin, 
aedificio dilapso, quasi jure. postliminii revertitur lo- 
cus in pristinam cousam, et, si alius in. eodem loco 

"aedificaverit, ejus fiet.— .. a 
Celor ce pescuescii în mare le este permis a con- 

"strui pe ţărmii case în care:să locuiască. 
Intru atât în câtii. să devie proprietari şi ai solului | 

_cei ce construescii pe ţermul. mării, dar numai pe - 
câtii, dură construcţiunea; căci, derămându-se construc-- 

_ țiunea; ca printr'unii drept de postliminiii locul se. 
_xeintârce în starea şi condiţiunea, primitivă, şi daca: 
altul va construi pe acelaşi loci, locul va deveni pro- . 
prietatea lui.“ | 

Lucrurile comune. se disting do cele publice întru 
aceia că usul celor d'ântâiii aparţine tutulor 6meni- 
lor, tutulor locuitorilor după globii, pe când usul lu- 
cerurilor publice "nu aparţine de cât membrilor unei 
naţiuni, naţiunei_ în teritoriul căria se află situate. 

Lucruri publice sunt -de exemplu porturile, riurile, 
malurile riurilor. De aceia pâte cine-va naviga pe rii, 
a se servi de malui pentru a lega luntrile, a usca 
mrejile pentru prinsul peştelui, a, pescui într'ensele. 
Asemenea: şi amfitreatrele sunt luerură publice. 

Textele relative la lucrurile publice sunt paragra- 
tele 2 şi: 4 extrase celă d'ântâiii din legea 4 $. 1 De: 
rerum divisione, cea d'a doua din legea 5. principium - 
şi Ş$ 1 acelaşi titlu: : 
„Flomina autem omnia et portus publica sunt, 

Ideoque jus piseandi omnibus commune est in- portu 
fluminibusque.' 
Riparum quoque usus publicus est jure gentium, si- 

cut ipsius fluminis : itague navem ad eas adplicare,



Di A 

funes arboribus ibi natis religare, onus aliquod in his 
reponere cuilibet liberum est, sicut per ipsum flumen 
navigare : Sed 'proprietas illarum eorum est, quorum 
praediis haerent; qua de causa. arbores quoque în: 

„iisdem natae eorumdem sunt.—  . 
+  Tâte (Marcianii dice mai tâte) „urile: şi porturile 
sunt, publice. - 

- De aceia dreptiul de a , pescui în riură şi în porturi 
este communii tutulor. 

Usul maluriloră riurilorii. ea şi al riurilorii este a, 
semenea publicii după dreptul ginţilorii ; şi de aceia 
ori-cine este liber a se apropia şi a se atinge cu navea 
saii cu luntrea de maluri, de -a o lega de arborii eres- 
cuţi po ele, ca şi de a naviga pe riuri, Darii pro- 
prietatea malurilor este. a proprietarilor mălureni, care 

"din acestă causă suni proprietari a pe arborii. cres- . 

cuți pe maluri.“ 
Lucruri ale unei autiversitas, sunt. Tuerurile unei 

asociaţiuni. de persâne mai restrânse de cât asociaţiu- 
nea membrilor unei naţiuni, cum de exemplu o ce- 
tate (civitas), o .corporaţiune religi6să, cum e corpo- 
raţiunea. augurilor, vestalelor ete. 

Vorba universitas are la Romani trei sensuri. . Intai un. 
- “primă sensă ea însemneasă o asociaţiune de persne 
cu caracter de persână Juridică, morală, acordat prin- 
tr?o lege, uni “ Senatusconsult sai o constituţiune im- 
„perială. Intwunii alti duoilea sens însemnâsă mănu- 
chiul de drepturi copzinse într'unii  patrimoniii, drep- 
turi reale, creanţe, obligaţiuni. Astfel este heredita- 
tea unei persâne, care este patrimoniul unui defunctă 
deferiţii: heredilor: săi testamentari saii ab  intestat. 
Intrunti ală treilea sensii însemnâsă reuniunea de 
'mai multe lucruri corporale, şi atunci ia numirea de. 
universitas facti, cum e o turmă de oi, o cir6dă de 

„boi, o hergheliă de cai, ete. 

_” Paragraful '6, se ocupă de lucrurile care. sunt în 

domeniul publici ali -unei universilas. Acest para-
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„grafii este împrumutat din legea 6_$ 1 D. De rerum - 
divisione, extrasii din Cartea 3 a Instituţiunilor lui . 
Marcianii. Vomi transeri şi traduce textul lui. Mar- 
cianii, căci este mai desvoltatii: : 
"„Universitatis sunt, non singulorum, veluti quae 

_iîn civitatibus sunt theatra,. et stadia, et similia, et 
“si qua alia sunt communia civitatum.. Ideoque nec - 
„'servus communis : civitatis singulorum pro parte. in- 

" telligitur, sed universitatis. Et ideo tam : contra -ci- 
_xem, quam pro eo. posse 'servum civitatis torqusri, 

„“divi fratres reseripserunt.. Ideo et libertus civitatis . 
non babei necesse: veniam edicti petere, si vocet in 
jus aliquem ex civibus.—Sunt ale “universităţii (per- 

- s6nei. morale), . iar nu a fie-căruia din membrii care 
„ compunii universitatea, 'de exemplu theatrele, stra- 

„dele şi altele asemenea ce se 'găsescii prin cetăţi, şi 
„oră-ce alte -lueruri comune cetăţilorii. Şi de aceia nică - 
servul comuni al-unej cetăţi nu este considerat că. 

" aparţine fie-căruia cetăţeani, ci: cetăţii, persânei mo-.. 
„rale, universităţii. . Şi de aceia servul unei cetăţi pote 
„f- pusă la tortură atât în contra unui cetăţianii, cât. 

Şi în favârea lui, după cum ai deeisti printruni. re- . : 
scripti divii fraţi. (Mareu Aureliii şi Lucius Verus). . 
Și de aceia şi libertul unei cetăţi. n'are trebuință să 
ceră voiă de la. magistrat,. când rea să chieme în 
judecată pe vre-unul din cetăţeni.e. aa 
„Altă divisiune a lucrurilor. este aceia în lucruri di- 
vini juris şi lucruri humani juris. Gaius în lusti- 
tuțiunile sale nu vorbeşte de divisiunea dântâia, dar . 
„vorbeşte de acâsta din urmă. . Lucrutile divini. ju 
„7is şi ele sunt afară din. patrimoniul 'nostru, adică - 
nesusceptibile de: o apropriare individuală.  Lucru-" 
rile divini juris . se “subtimpartii . în lucruri -sacre, 
religidse şi samcte.  Lmerurile sacre. şi. cele sancte . 
intră în categoria lucrurilor unei universilas. Cele - 
religi6se . de şi lucruri nullius , adică. nesuscepti- 
bile de apropriare individuală , totuşi usulă | loră 

1 . o. ,. . '



“nu e communiă mai. multorii persâne, ei afectati usu-. 
lut membrilor familiei a căria. uni membru îi a dat - 
prin îngropare! de mortii caracterul de lucru religiostă. 

In timpul religiunei păgâne. lucrurile: sacre eraii 
acelea câre “erati consacrate deilor superiori, adică - 

„„deilor Olympului. In mythologia . grâcă ca și în:cea 
“Romană erai trei feluri de dei: dei. superi sai al 
Olympului “unde “locuia Jupiter, Junone, Apollon, 

* Marte, ete., dei înferi sai ai infernului, ca -Pluton,. 
„Charon şi alții, deiă mărilor ca Neptun, Folii şi alţii. 
" Consacrarea avea .locii prin: pontifici în: virtutea unui 
zitual solemnii şi. în puterea unei legi, unui Senatus- 
consult 'şi mai târdiii a unei Constituţiuni imperiale. 
Astfel erati templele ali căror teritoriii rămânea sa- 
eru. chiar după .:derâmarea' templului, dacă -nu avea 

„loco. „desinaugurare, adică 'o ceremonie, religi6să în” 
„ sensti inversă și-o lege de declasare. In timpul religiu- 
nci creştine, consacrarea avea locii printr”o ceremonie . . 
religi6să celebrată de episcopi fără intervenţia a nică 
unui act al puterii legiuitore. Astfel _eraii bisericele, 
şi tâte odorele Disoricelor, „polieindrelele, candelele, 
sfitele şi altele. | 

„Lucrurile religidse erati locurile unde se îngropată 
morţii. Fie-cine îngropând unii mortii în locul săi, îl 
face. religiosii şi în dreptul -classie şi în dreptul jus-. 

"“tinianeii. Vorba religiosus vine de la relictus, şi în- 
. semneză că pe când lucrurile. sacre sunt consacrate 
ea că pa cele religi6se “sunt relictae, lăsate. 
;: deilor inferiori. In adevăr pe lângă Pluton şi alţi dei, 
"Romanii consideraii ca. dei şi sufletele morţilor, care . 

: locuiaii sub pământ în infern şi venea la morminte, 
„de se ospătaii din nutrimentul. şi vinul ce descen-. 
“denţii punea pe mormintele ascendenţilor lorii.: In a- 
„devăr cum dice: Ciceron în tractatul săi De legibus, 
II, 22, strămoşii Romanilor ati: voit “ca cei ce trec din 

lumea acesta în cea- a-l altă, să trecă în 1 numărul dleilor : |
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“deorum numero esse voluerunt. . . : a 
- Ca unii. locii să.pâtă deveni religiosti prin inhu- 
matiunea unui morti trebue: - DE | 

1. Ca locul:să aparţie celui ce îngrâpă, sai să fie 
cel puţinii coproprietatea lui, sai în fine să aibă: 
voie anteridră saii ratificare posteridră din partea pro- 
“prietarului. a - Si 

Nudul proprietar nu pâte îngropa fără voia usu- 
'fructuarului, proprietarul unui fond servient fără voia 
titularului. fondului dominant; . | | 
„2. Să aibă dreptul a îngropa cadavrul; | 
„8: Imgroparea; să se facă într'unii locii unde legea 
permite să se facă îngropări. Se 

La început fie-care îngropa în casa sa. Acâsta este | 
ceva torte. vechii lu Greci şi la Romani (Buripidii, 
Helena, 1163—1168, citat de Fustel :de *Coulanges, 
Cit6 antique, 11-a ediţiune, paginele 34 şi.35).. 

Mai târdiii, îngroparea se făcea afară din casă, în- 

Majores nostri eos: qui ex hac vila migraverunt în 

-to câmpie vecină. - o 
+ Murmântul era al familiei, al gintei. . Sa 
“Mai târdiă însă, inhumwaţiunea nu putu să se facă - 

de câtii afară din orașe: Acâsta este starea de lucruri | 
de siguri în timpul lui” Paul (Paul Sentinţe, Cartea 
I, titlu 21 Şc N 

Violarea lucrurilor sacre constituia. uni. sacrilegiii, 
crimă a căria  pedâpsă putea merge până la mârte. 

„ Violarea lucrurilor religi6se da locii Ja o actio po- 
Pularis a căria consequență putea. să fie infamia sati - 

„0 pedâpsă pecuniară. Violarea cadavrului atrăgea .o 
pedâpsă şi mai mare, condamnarea ' la deportaţiune . - şi câte o dată în imetalhim.. a 
„Lucruri sancte, sunt lucrurile ferite de ori-ee atingere, 

de ori-ce violare prin legi, a căror parte privitâre la ”. Ped6psa inflessă violatorilorii se numea pentru “aceia 
sancțiune. Astfel erai didurile şi porţile cetăților. „La cei vechi fie-care cetate era înconjurată de ziduri 

>
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în care erai lăsate deschidiături subt numire de porţi: 
Acâsta din causa, resbâielor perpetue ce eraii la “cei 
vechi. Acest obiceiii s'a. conservat şi în evul medii, 
şi in Braşov şi Viena zidurile şi porţile aii fost în 
fiinţă până după jumătatea secolului acestuia. 

* Causa era pentru: că fundarea cetăților era, prece- -: 
dată de o ceremonie religi6să care avea de obiectii 
determinarea, incintei oraşălui. De aceia la început și 
“proprietăţile immobiliars rurale eraii lucruri sunete, 
pentru: că delimitarea „proprietăţii immobiliare se fă- 
cea, consultându-se auspicii, şi era. însoţită de sacri- 
ficii. Şi era unii deii, - numit Terminus, care. presida 
la respectârea hotarelor. - Totuşi Gaius ne spune că 
lucrurile sancte, porţile. ŞI murii „cetăților erai quo0-. 

- damuodo numai,  Gre-cum numai de drept divinii. 
' Causa e: probabil. că ele-.nu erati consâcrate deilor, - 
: DiCĂ . Superi nici Manes, de şi sanetificarea se făcea 
printa”o ceremonie religi6să... 
Să transerimă. acum şi să traducemii textele rela-. | 
tive la:tuerurile divini juris, - "adică la, Iuerurile, sacre, . 
religi6se si sancte. .:: , 

“ Avemă. mai întâi. paragrafele” 311: din Com- îi 
“ mentariul Il alti Instituţiunelor lui Gaius: o 

„Summa itaque rerum divisio. in duos articulos. de- i 

“ducitur, nam aliae sunt divini juris, aline humani. 

„Divini juris sunt, veluti res sacrae. et religiosae. Sa- 

-.erae sunt, quae Diis superis consecratae sunt; reli- 

giosae quae Diis manibus, relictae sunt. Sed saerum 

quidem solum. existimatur auctoritate populi Romani 

fieri ; conseeratur enim lege de ea. re lata, aut Sena 

tusconsulto facto. "Religiosum vero. nostra voluntate - 

tacimus, mortuum inferentes in locum, nostrum, si 

mod5 ejus' mortui funus ad nos pertineat. Sed in . 

provinciali solo placet plerisque solum religiosum non 

„ feri, 'quia in-eo solo dominium populi Romani est 

vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usum . 

„tructum habere videmur : utique tamen ejusmodi. lo- :
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„eus, licet non sit religiosus, pro religioso habetur, 
.quia etiam quod in -provinciis non ex auctoritate po- 
puli Romani consecratum est, quanquam proprie -sa- 
crum non est,.tamen .pro saero habetur. Sanctae quo- 
que tes, velut muri :et portae, -guodammondo divini - 
Juris sunt. Quod autem divini juris est, id nullius 
in bonis est, -id' vero quod humani juris est, plerum- 
que alicujus in bonis est, potest autem et nullius in . 
bonis esse; nam i€s hereditariae,: antequam aliquis- 
„heres existat, nullius in bonis sunt. Hae autem 'res'. 
quae humani juris sunt, aut publicae sunt aut pri-. 
vatae. Quae publicae sunt, nullius in bonis esse cr6- 
duntur; ipsius enim universitatis "esse creduntur: pri- 
vatae -autem sunt, .quae singulorum sunt.— ._- 

Aşa dar principala divisiune a luerurilorii are două: 
subdivisiuni : căci luerunile unele. sunt de drept di: 

“viniă, altele de drept humanti (sai profanii). Sunt de. 
“drept divinii, de exerhplu lucrurile sacre şi religi6se.. - 
Sacre, sunt lucrurile consacrate „deilor superiori, re: 
ligi6se cele lăsate (relictae): deilor-mani. Solul însă e . 
„consideratii că devine sacru prin autoritatea poporu- 
lui Romanii, căci este consacrati printa'0 lege într'a- 
dinsi propusă, sai printrună 'Senatusconsult întra- 
dinsii făcutii.. Religios însă facemi locul prin voința 
nostră, îngropândi. unii mortii în locul nostru, numai 
să avemii drept 'a: îngropa cadavrul acelui mort. Dar. 
în solii provincială (ingropândii) cei mai mulţi sunt de 
„părere că nu pâte solul să devie religiosti, căci asupra a- 
celui solii proprietatea este a poporului. Romani saii a 
Cesarului; zar noi suntemi consideraţi că nu avem asu- 
„pra. lui de' cât posesiunea și. usufructul: "totuși  acelti 
locii de şi nu devine religiosii este consideratii ca 

- religios, căci şi locul care este consacrati în' pro- 
. vincii nu prin autoritatea poporului Romanii, de Şi 
„nu'e proprii sacru, este. însă, considerat ca sacru. 

„Și uerurile sanete, precum  gidurile şi porţile cetă-. . „. lorii, sunt dre-cum de drept divină. - Ceia ce însă;
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este de drept divină, nu face parte din bunurile ni- 
- mului: ceia ce este însă de: drept humanii” este. în 
cea mai mare parte din ceasuri între bunurile cui-va; 
pâte însă să nu facă “parta din lucrurile nimului; căci 
lucrurile hereditare; . înainte de adiţiunea 'de- horedi- 
tate, nu facii parte. din bunurile nimului. Lucrurile. 

1”. de drept humanii sunt. saii publice sau private Lu- 

cerurile publice. sunt considerate. ca nefăcendi parte . 

din bunurile. nimului, căci sunt considerate ca fiind 

chiar ale universităţii ca corpi, ca :persână - morală; 

“po 

lucrurile - însă, private sunt acele care , aparţină parti - 

culariloră.& | 
Să transerimii şi. să traducemii acum. fragmentele 

din Digeste relative la lucrurile de, drept divinii :: 

Marcianti legea 6 paragrafele 2, 3, 4 şi 5 titlu no- 

stru în Pandecte, extras „din Cartea, 3 a Instituţia 

elor" sale: - 
„Sacrae: res, et religiosae, „et. sanetae in. nullius 

“ bonis sunt. : Seerac autem . res . sunt hae: quae pu-.-. 

blice  conseeratae sunt, non private; si quis ergo 

privatim sibi: sacrum ” constituerit, sacrum -non est, 

sed profanum.. Semel autem aede sacra facta, etiam - 

diruto aedificio, locus -sacer manet. Religiosum autem 

locumi unus quisque sua voluntate facit, dum mortuum 

infert in locum suum. In'commune autem sepulerum, 

„ etiam  învităs ceteris, licst inferre. Sed et în ali- 

enum -locum, concedente domino, licet inferre; et li, 

cet. postea ratum- habuerit, quam illatus est mnorbuus, 

religiosus locus fit. 

Cenotaphium . quoque magis placet Joetim esse re- - 

ligiosum, testis. in-ea re est Virgilius.. 

| "Ulpianiă, legea 7 titlul, nostru, oxtraș din “Cartea 

25 asupra Fdictului : FER | e 

Sed divi fratres contra reseripserunt.— o 

“Lucrurile sacre, | religi6se ŞI: sanete . nu faci parto . 

„din bunurile. nimului. 

„Lucrurile sacre : suni însă acelea caro. sunt consa-. 

4
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crate în modii. publici, iar nu privati; deci daca 
cine:va va fi întoemitii pentru sine. unii lucru. sacru 
în mod. privat, acelii lucru nu e sacru, ci. profaniă. . 
O dată însă ce edificiul a fost consacrat în mod re- 

„>. gulat, chiar după dărâmarea, lui, locul rămâne sacru. 
Fie-care pâte însă după simpla sa voinţă să facă 

unii locii 'religiosti, spre. acesta n'are de cât să în- 
gr6pe unii mortii în acel loci daca este alii stii. 

„Pâte cine-va însă să îngr6pe uni mort întwunti se- : 
pulchru communii, şi. fără voia, celor-l'alţi.- Dari pâte 
să îngrope şi într'unii locă străini cu voia. proprie- 

„- tarului; şi chiar daca a îngropat înainte de ai da voie. | 
şi apoi ratifică proprietarul, locul devine tot religioși.” 
_ Cenotaphiul (mormânt funerară goli care nu con- 

ţine corpul. persânei pentru care.a fost construit) e 
de preferat ali considera ca religiosti “după cum 0 

„atestă Virgiliă. a , a 
„Cu tâte acestea. divii frați ai dat unii 'veseript în 

'sensii contrariii, ..qlice Ulpianii care repetă acelaşii lu- 
cru într'unii alt fragment extiasti tot din: Cartea 25. - 

„a Commentariului. săii asupra Edictului, care formâsă 
„în Digeste legea 6 $ 1 De religiosis, ci sumptibus 

„o Funerum, ut funus ducere liceat, XI, “T.(Despre lu- 
„erurile religi6se, despre cheltuelile înmormântărilor, 

şi despre permisiunea de a duce cadavrele spre 'în- : 
„ mormântare). : Si aa o 

„„ “Deeisiunea Impă&raţilor e raţională, căci ceia ce face 
ca lucrul să devie 'religiosti este inhumaţiunea. (Ju- 
Stinian din neattenţiă a înserat în Pandecte textele. 
contradictorii ale lui Marcian și Ulpianiă. | NE 

-  Calistratii legea 41 D. De veligiosis, extrasă din 
Cartea 2 a Instituţiunelor sale : Ia 
„Si plures: sint. domini 'ejus loci, ubi mortuus in- 

fertur, omnes consentire -debent, cum extranei infe- 
rantur;: nam ex ipsis' domiriis quemlibet recte-ibi se- peliri. constat, etiam sine, ceterorum -. consensu, ma- „Xime cum alius non 'sit locus ubi sepeliretur.— Daca



  

sunt: mai mulţi copropristari pe același” locii, toţi 
trebue. să consimţă la îngroparea unui strein, dar 
dacă 'este vorba să se. îngrâpe vrunii coproprietarii, . | 

"el pâte fi îngropat chiar fără, consimțimentul celor- 

“Palţă, mai cu s6mă daca nu este alt loc unde să fie 

îngropat: ui 

Plorentinii, legea. 62 D. De veligiosis, extrasă din. 

“ Cartea 7: a Instituţiunelor sale : 
„Monumentum generaliter res est memoriae causa. 

in "posterum.. prodita; in “qua si” corpus vel reliquiae 

inferantur. fiet, sepulerum; si vero nihil eorum infera- 

tur, eri; monumentuni memoriae causa. factum, quod 

Graeci zavosiqicy appellant.— Monumentii în regulă ge- 

__nerală. se nuineşte lucru “întocmit. pentru âducerea 

-aminte a posterităţii; “în. care daca se îngrâpă vre-unii 

„cadavru saii rămăşiţe mortuare ,.. devine sepuleru;.. : 

“daca nu se îngr6pă nimici, rămâne monumentii fă- 

cut pentru, aducere . aminte, ceia ce „Grecii. numescii 

1 EVO0TUtptaV. 

| - Florentini, legea 211 De verborauna sigmifcatione, 

“extrasă din Cartea 8 a Instituţiunilor : | | 

„FPundi appellatione . omne “aedificium .et omnis 

ager continetur; sed in usu urbana aedificia aedes, 

rustica villae dicuntur, Locus ' vero sine aedificio. in 

urbe area, rure autem ager appellatur. Ademque ager -- 

- cum aedificio fundus dicitur:— Sub numirea de fond, 

se: “înţelege ori-ce construcţiune şi oră-ce țarină; dar 

obicinuit construcţiunele urbane se numescii 'casse, ' 

cele rustice ville. Locul însă fără conștrucţiă în oraşe 

„se numeşte loci “viran, | la, ară țarină; lar țarina cu 

„casă. pe dânsa se numeşte fondiă.* 

"” Mareianii, legea 8 principium, Daagratele 1 şi 2 

D., De reram divisionte, extrasă din- Cartea 4 a Ro- 

gulilorii : : 
„1. „Sanctum. est, giod ab injuria hoiminum defensus _ 

atque: munitum est. Sanctum autem dictum est a 

sagminibus. Sunt autem sagmina, „Quaedam herbae, 

IE
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quas „legati populi Romani ferre' solent, ne quis eos: 
violaret, sicuti legati graecorum ferunt,. ea, quae yo- 
'cantur ceryeia. In municipiis quoque muros esse sâne: 
tos, Sabinum recte respondisse Cassius refert, pro= . 
hiberique oportere, ne quis in his immiteretur.— Sanetă 
este ceia ce este apărat şi garantat în contra inju- 

„rieă Gmenilor.. Vorba sanctum vine de la sagmina, 
un fel de iarbă ce 'obicinuiaii a purta legaţii popo- 
ului Romanii ca să fie feriţi. de violare, precum. le- 
guţii Grecilor pârtă ceia ce se numeşte cerycia (neste 

bețe). In municipii asemenea . didurile sunt sancte, | 
„după cum referă: Cassius. că a răspunsi Sabinus, şi.că 

„- „trebue probhibit oră şi cine de a arunca. sai de a de- - 
pune ceva pe dânsele.*.  _:, A a 

Instituţiunile lui Justinian $ $ 8 şi 10: „Sacrae 
res sunt quae' rite et per” pontifices consecratae. sunt | 
veluti aedes sacrae, et donaria, quae rite ad ministe- 

“rium: Dei consecrata sunt; DR ai 
Quae etiam. per: nostram Constitutionăm alienari et 

obligari  prohibuimus , - excepta, . causa, redemptionis 

x 

„captivorum... * A Ra | 
„. Sanctae quoque - res, veluti muri: et portae,. quo-. dammodo. divini juris sunt, et ideo nullius in. bonis 
sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia' poena capitis constituta sit in eos. qui aliquid in muros de- . „ liquerint. Ideo et legum eas :partes,: quibus poenas „ eonstituimus adversus  eos 'qui contra leges “fecerint, " Sanctiones vocamus.— . . - a Lucruri saere sunt acelea care sunt consacrate: de.- pontifici cu. ritualul întradiastă stabilit, precum edi- | „ fciele sacre, Şi cele-l-alte obiecte mobile. consacrate! - „cultului. ehreştinescti; „dedicate. lui Dumnedeii după. _“Titualul ad hoc preseristi. a
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Care nu poti fi: nici alienate nici hypothecate con- 
formii constituţiunei nâstre 1) afară numai pentru causa 

- de. reseumpărare de captivi. .. 
Asemenea ŞI lucrurile sancte,. precum ziduiile și 

porţile sunt 6re-cum de drept divint, “Şi de aceia .nu 
intră între. bunurile nimului. De aceia numimti zidu-. 

” rile sancte pentru că este stabilită o „pedepsă capitală. 
“în “contra acelora” care arii comite vr'unii delict în 
contra lori, le ar murdări, le ar. strica. Şi: de aceia 
si acele părţi ale legilor prin care șe.- stabileseii, pe- 
„depse în contra. acelora care. le calcă, se. numescii 
sancţiuni. * - 

'Luerurile susceptibile”. „de apropriare individuală, 
sai res singulorui, cum le numea Romanii, adică” 
“susceptibile de a fi: 'ale fie-căruia, se_subt împărțeau 
în lucruri naiacipi și lucruri nec mancipi, în luerură 
corporale, şi incorporale, divisiune de care -ne vomii 
ocupa în titlul 2 ali Cărţii a Il-a, în lucruri fungibile 
Şi nefungibile, în lucru care se consumă sati se de: 
terioră prin primul usii. şi în lucruri care, nici se con-. 
„sumă nici se deterioră -prin primul: usii. 

“Lucrurile sunt mobile când se mişcă prin sine. în- 
seşi sau. printr'o forță, streină, lucruri imobile când 

„_nu.se pot prin nică un mediti mişca din locii. Pe: 
cele Wântâiii Romanii le numeaii 7es- mobiles, pe cele 
Valu duoilea res soli. . - 

Interesul - acestei divisiunr: exista subt mai multe 
puncturi de vedere : :10: Lucrurile mobile.se usucapaii 
printună lapsii de timpii mai” scurtii de: cât cele 

immobile; 29 Interdietul relativii la posesia. mobile- 

„lor era interdietul: utrubi, celii relativii la posesiunea 

immobilelor”, era interdietul” ati. possidelis, ŞI - aceste 

:3) Constituţiunea la care se referă  nstituțiunele este legea 21 în 

"Condică De sacrosantis ecclesiis, et de rebus, et de privilegii earum, 

1, 2 (Despre sacrosanctele ecelesii și despre lucrurile și privilegiile lor). 

“ Insă” „printr'o constituţiune posteridră, novella :120, capitolul 0, Justi- 

-.nian permite vendarea sati. topirea, vaselor sacre superilue pentru a. 

quitarea “de datorii. ,-:
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dou interdiete erai guvernate des” reguli“ deosebite; 

30 După legea Julia de adulteriis, immobilele. do- 

tale nu se puteai aliena de bărbat fără consimţi- 

mentul “femeii sale, pe când „pentru alienarea mobi- -. 

lelor dotale bărbatul ca şi în trecut n' avea. trebuinţă | 

de consimţimântul femeii sale. | 

„Lueruri mancipi erai lucrurile suscoptibile de mo-- 

dul de acquisiţiune de drept civil, unică la început 

„şi applicabil la tote operaţiunile asupra patrimoniului, 

susceptibile adică de mancipaţiune, lucruri nec mant- 

cipi. erai. acelea, ce nu eraii susceptibile de mancipa- 

“iune şi care la început nu erati susceptibile de cât - 

de iradiţiune, modii de aequisițiune: derivat, de drept. - 
al ginţilor, împrumutat d6 Romani de la cele-Palte - 
popsre. Intr'adevării toemai tergiii s'a creat ca mod 
de aequisiţiune între. viăă cessiunea în Jure_care s'a 
applicat Şi lucrurilor mancipi, şi luerurilor NEC 1MO1i- + 
cipi. 

Lucruri mancipi era la” Romani iimobilele si- 
tuite în Italia sati în acele părţi. din. provincii. a că-. 
vor „solii se. bucura; de jus italicum, fie rustice cum 

“e o ţarrină, fie urbane, cum e o casă; 20 servii, 39 
animalele domestice quadrupede. 'cunoseut6 Romani- 

“lor când sa. tăcut clasificarea, care se încarcă pe spi- 
nare, sati se înjugă sati se înhaină, quae dorso- col- 
love domantur'; precum: eraii boii, caii, catârii, mă- - 

garii. Sabinianii erati de_părere că ele erai res man- .. 
cipi din momentul nașterii. - Proculianii din momen- | 
tul domesticirei. sati . ajungerii la acea etate la 'care - 

-obicinuit; se domesticeseii. 40 Servituţile prediale TUs-: : 
tice. 

Tote cele-l alto laeruni erai lucruri sce mancipi. 
„Acestă clăsifieare e forte antică, e făcută la-o e- 

pocă în care tot Statul român nici: că se întindea în 
t6tă Italia, înainte de sigură de resbâiele loră cu: 
Pyrrhus când pentru prima Gră ati cuoscut elephanţii; 
de aceia: elepbanţii şi ctimilele măcar că sunt qua- . 

. N
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- drupede „domestie6 care . s6 încarcă . p6 spinare, nu 
srăii clasificate între lucrurile „mancipi; când mai: 

 târgliiă le-ati cunoscut. .Romanii- şi s'aii servit cu ele . 
prin Africa, lisfa era închisă, şi Romanii fideli celor 
antice ati păstrat clasificarea cum ra când. s'a făcut. .. 
"De aceia şi - dintre servituţi numai cele antice erai 
considerate ca . res mancipi. Cele urbane pâte: nică 
nu existaii, sati de şi existati n'aveati importanţă mare 

„la ună poporii. în. care casele de prin cetăţi erati forte 
- puţine una lângă alta, în cât-să. se nască utilitatea 
servituţilor | urbane; pe-când' cele rustice ati trebuit 
să presinte utilitate unui popgrii agricolii: ca „Romanii Mi 
chiar din cele Vântâit timpuri. ÎN 

Textele la luerurile mancipi şi nec mancipi sunt 
pâragrafele. 15, 16. şi 17 din. Commentariul IL alui 
Instituţiunelor: lui Gajas: . - 

„Omnes res “aut mancipi sunt aut nec maricipi.:.. 
Maneipi- sunţ praedia in italico solo, tam rustica; qua- 
lis est fundus, quam urbana, qualis domus; item servi, - 
et  quădrupedes quae  dorso collove' domantur, -velu- 
ti boves, muli, 'equi, asini. Sed haee animalia nostri 
quidem. praoceptores statim ut nata: sunt, mandipi. 
„esse putant.. Nerva vero Proculus et ceteri diveisae 

"scholae -auctores non aliter e ea mancipi esse putant, 
quam si domita . sunt;. et, si propter. nimiam ferita- - 
„tem domari non -possunt, tune .videri :mancipi esse, - 
“cur. ad eam” aetatem pervenerint. cujus aetatis do- 
mari 'solent:— Nee. mancipi sunt. velut;, ursi, leones;. 
item ea animalia quae ferarum bestiărum numero sunt, 
velul -elephantes,: et cameli; et ideo ad rem non 
pertinet, quod haee animalia etiam collo dorsove do-. 
matur, guorum ... a. mancipi esse, 

-: -quaedam -non mancipi sunt.—lteni fere' omnia quae, 
“incorporalia sut, nec imancipi Sunt, exceptiș servi- . - 
„_tutibus praedior um rusticoruni; nâm haec quidem man- 
“cipi res sunt, : :quaravis, sunt ex numero rerum incor- 

- poralium. —'tâte lucrurile” sunt sau mamcipi sati mec
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mancipi. Sunt lucruri mancipi fondurile de pe solii ita-: 
lic, atât rustice precum este o moşie, cât şi 'urbane,. 
“precum este o casă; asemenea şi ser vii şi quadrupedele. 
care se înjugă, sati se înhamă sati se încarcă pe spinare, . . 
-precum boii, catârii, caii, asinii.. Preceptorii noştrii însă 
sunt de” părere că aceste animale. sunt lioruri MON 
“cipi de îndată ce se nise, Proculus însă şi. cei-l alţi 
autoră ai sedlei "contrarie sunt. de părere că ele nu: 
“devinti lucruri smnancipi de cât după ce-se domesti- 
cescii, şi, daca nu. se .potii -domestici din. causa: prea. 
marei. lori sălbăticiă, atunci sunt. considerate lucrat. . | 

-mancipi când 'ajungii la acea etate la 'care obicinuit; . - 
s6: potă domestici. “Lucruri: nec mancipi. sunt.-de: 
exemplu urşi, leii, precum şi acello animale care fac . 

- parte dintre animalele sălbatice, “precum sunt cele-. 
"fabţii şi cămilele, -şi. puţin. importă “că aceste animale 
se înhamă. şi se încarcă. pe spinare. au Aseme-- 
nea sunt lueruză nec mancipi mai tâte-luerurile in- 

_“corporale,. afară de servituțile prediale 'rustice, care” . 
: sunt Încruri_1nancipi de şi faci parte din Iucruril6: 
„încorporale: si 

„ Liacrură fungibile__ sunt acelea care se > represintii - 
„uta printr alta, res quarum altera alterius vice fun. 
gilur, caro n! ai valdre prin identitatea lori. ca op- . 
posiiul lorii 7es' certae - sati species, : care aii valbre  - 

„prin identitatea lori, din care una.nu pâte întruni . 
modii exact fi înlocuită printralta, Acestea 'sunt. lu- 
€rurile cure se măs6ră, se cântărestii sait se numără, 
res quae "mensura, pondere tanerove constant, din - 
„care o musură egală, o greutate egală, uni. numării; 
-egalii de lucruri de aceiași natură şi qualitate are ab-.. 
solut aceiași valdre, în cât e totii una a.avea alte. 
lucruri de aceiaşi natură şi qualitate în aceiași: greu-. 
tate, măsură sati numârii în locul acelor. predate. k - 
tot una a avea din. aceiaşi bucată. de: postavii dece. i 

„metrii oră „de la începutul, ori: de la midlocul bucății. 
E tot una a avea dece libre: de făină de aceiași qua-.. 

„litate din acelaşi saci, -oră de. la începutul ori i de. la:
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midloeul sacului. E tot una a avea dece aurei dinta”o 
pungă ori dintr” alta, din cei bățută în anul :806, sati 
în anul 810 de la fondarea : Romei. Pe când nu e 

“tot una a avea fondul Cornelian sati: fondul Sempro- i 
nian, de şi. sunt unul lângă altul şi ai aceiaşi întin- 
dere si qualitate. de piimânt, chiar când a» avea a- 
ceiaşi -valore venală, eăci pâte să le diferenţiese va- 
lorea de afecţiă, pe când Ja lucrurile -fungibile nu 
există valdre de afecţiă. In regulă gonerală lucrurile 
fongibile sunt cele ce se consumă saiă dețeriorâsă prin 
primul. usii. Cu tote acestei potii să fie lucruri fon- 
„gibile şi cele ce nici se consumă nici se deteriorâsă - 
prin primul usii, dacă intenţia părţilor contractanite - 
le-a dat caracterul de lucruri fungibile. Aşa o carte, 
-uni boii nu se consumă nici se deterioră. prin primul . 
“usii, şi de aceia în regulă generală nu sunt lucruri - 
fongibile,. ci. species. Se pote: însă ca părţile să le dea 
caracterul: de lucru. fongibile, . astfel unii boii între 
-duoi măcelari, o carte între duci librari pâte lua ca- 

„-xacterul de lucru fongibili. -Măcelarul ce a dat unui 
„alt-măcelari unii boii împrumut, i Pa dat ca săi dea 
altul în .schimbi, de aceiași greutate şi qualitato, Ase- 
-menea unii : librarii care a împrumutat unui alt librariă 

„" aumă Manuale juris s optica, ediţia I- a de Pellat, 
ăla. dat ca acesta. să'i dea unii altii exemplar din 
“aceiaşi ediţie.: Idea „părţilor face: dar ca lucrurile să 
fie fongibile. Şi când. e' îndoială asupra intenţiei lorii, 
ea se pote deduce din. profesia lori. Si e mare in- 
teresii a şti daca unii lucru e fongibilă saii nu : căci în 
-casul d'ântâiii se restitue tanhundem, în „ceasul al duoi- 
“lea idem,-în câsul întâi nu e fur tata usus la Ro- 
mană, abusii de încredere la: moderni, în casul d'ali 

„„duoilea este, 
" Lucrurile care se consumă . sail “se deterioră prin 
primul usi, “sunt adellea de care nu putemi usa fără - 

“a le consuma, fără a dispune de dânsele. în modă de- 
Sinitivii, res guarui usus în abușu consistunt,. ast-..
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“fel e griul, vinul, banii, saii a căror usti de şi se pte 
“repeti, însă nu în timpii îndelungat, cum sunt vest- 
mintele, -care după unii anii, duoi, se deteriorâsă cu 

- desăvârşire. Interesul a le distinge de: cele ce nici 

nu se consumă, nici nu se deterioră prin primul usă, - 
este că numai aceste din urmă sunt susceptibile de. 
“uni adevărat drept de usufruct sati de usii, cele Wân- -- 
teiti nu, şi de aceia relativii la ele- s'a inventat unt 
drept analogii care se numeşte quasi-usufruet. 
„Asupra lucrurilor susceptibile de. appropriare in- - 
dividuală, asupra res Singulorum, putemii „avea deo- 
sebite feluri de. drepturi. e . 
„> Aceste drepturi se împartă în două mari catego- 
rii, în drepturi reale şi drepturi de creanţă. . -- 

_ Prin” drepturi. reale.înţelegemti acelea care ne pună-. 
'în contact direct cu lucru, fără necesitătea interven- 
“ţiunei vre-unci persâne, pe care le putem exercita di- 
xeetii asupra lucrului, fără iutervenţia vre-unei per- 
s6ne, pe care le putem oppune ori-cării persâne, 
care există, cum dicii Românii, adversus "ones, pă - 
care nu ştimi: a priori cine ni le pâte contradice, şi . 
care -ori-cine le ar. contradice, îl” putemii împedeca - 
de a- o face. Ele se numescii reale pentru că ne pună 
în contact direct cu lucru, şi le putemii exercita fără, 
intervenţiunea vre-unuia sai mai multor persâne de- 
“terminate. : a a 

Prin drepturi de creanţă, pe care unii le numescii 
improprii drepturi personal6,  înţelegomii drepturile 
pe care:le aveinii în contra unia, sati mai multor per- 

- s6ne determinate, de care nu: ne putemii folosi fără 
concursul unia sati mai multor persâne determinate, - 

"şi.de aceia unii interpreţi le numesetăi drepturi per- - 
sonale, dar răti facii, căci acestă denumire pâte da 

„naştere la mai multe confusiuni: în adovării pe de: 
o parte avemii şi drepturi reale care sunt personale, 

- se stingii cu persâna titularului lorii, astfel sunt usu- - 
fructul, usul şi habitaţiunea; iar pe de alta avemi şi -
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drepturi “personale -nepatrimoniale, de care ne-am ocu- . 
„pat în Cartea ], drepturile de omii liberii, de cetăţean, 
de membru dinti o familia civilă ete. De aceia e, de pre- 
ferat a numi oppositul drepturilor reale, drepturi de 
creanţă. Ele există “în favorea: unia sati mai multor. 
persâne determinate care se numescii -creditorii Sail 
creditori şi: în contra unia sai mai multor persâne: 
„determinate care sa numescii debitorii saii debitori: 
şi vaportul dintre ele se numeşte obligaţiă. Dreptu- 
rile de creanţă, cu deosebire de cele reale, nu sunt 
opposabile de cât debitorului şi heredilorii lui. Nu 
succedă activii la densele de câtii herediă- creditorului. 
Nu sunt transmisibile -pasivii de câtii noredilor debito- 
rului. Pe cândiu drepturile reale sunt transmisibile nu 
numai heredilor. şi. suecesorilor per universitate, ci 

şi suecesorilor cu titlu particular, cumpărătorilor, le- 
gatarilor, donatarilor. Şi sunt opposabile tutulor, nu 
numai unei anume pers6ne determinate şi horodilor 
săi cum sunt drepturile de creanţă 

Dintre “drepturile reale,-.celii mai important este 
dreptul de proprietate. . 

Dreptul de proprietate este areptul celii mai ab- 
solut,. celii inai complect ce: pâte avea cine-va asupra 
unui lucru, şi exclusivii de oră-ce  amestecii alii.oră- . 
cării alte persâne. Când este cine-va proprietarii asu- 
pra unui lucru, el pote, şi numai elii pote, face cu 
lueru ce vrea, trage din elii tâte serviciele, tâte fo- 
l6sele, . dispune de eli în ori-ce modii. Şi dreptul' 

"este atât de compleetii * şi ne supusti la nici. o res- 

tricţiune, în cât dreptul de proprietate quiritar, do- 

minim ex jure Quiritiun, cum îlă numescii Ro- 

manii, nu e supusii relativii 'la -immobilele italice, a-: 

supra cărora singure eli se pote concepe, la nici unii 

impositi.. . 

Dreptul de proprietate prin excelenţă este domi- - 

du eX jure Quiritiz, dominiul recunoscut de 

" dreptul civil .roniân. „Blă este recunoseut de dreptul 
7
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civil -romanii, fle asupra lucrurilor mancipi, când mMo- : 
dul de -aequisiţiune este de drept civil, fie asupra. 

"- Tuerurilor mec mancipi,. când: modul de aquisiţiune 

este de drept al ginţilor, cum e tradiţiunea.. <> 
Afară de dominium ex jure Quiritium, avem 

ceia ce interpreţii dreptului romanii numeseti: domi- 
nium Vonitarium, iar jurisconsulţii romani prin pe- 
rifase : habere în bonis, esse în.bonis alicujus, edia. 
ce are locii: când se aplică: tradiţiunea ca mod de 
alienare la lucrarile mancipi, presupunând că tote 
condiţiele de -transmisiune există, qualitatea de pro- 

” prietarii şi capacitatea de a aliena a tradentului, voinţa 
lui de a transmite proprietatea acicpientului care are 
“voinţa de a o câştiga, dar- numai forma lipsesce, în 
„locii să se aplice - mmancipațiunea sau cessiunea. în. 
„jure, se. întrebuinţesă tradiţiunea. Intr'unii asemenea 

casti, probabil în cele Wânteiti timpuri ale dreptului. 
romanii, tradiţiunea nu transmitea de cât possesiunea, 
“mai târdiii însă se admise ca tradiţiunea în aseme: 
nea casii să transmită „mal mult "de cât posesiunea, 
unii felii de proprietate de drept..a- ginţilor a căror 
efecte si fie mai egale: cu -ale dominiului quititar, 
mai mari chiar de cât ale posesiunei de bună credinţă 
de care vomii. vorbi îu curend, căci pe când .reven- _ 
dicarea proprietarului înainte! de usucapiune în con- 
tra posesorului de bună credinţă, nu pâte fi respinsă Ă 
prin „nică o excepţiune de către „posesoru de bună - 
„eredinţă, din contră revendicarea dominului ea jure : 
Quiritium în contra dominului bonitariiă pâte fi res- 
pinsă prin eacepțiunea doli mali sati în factuni con- . 
cepta, rei venditae et traditae, dacă tradiţiunea pro-. 
cede ex vendilione, vei donatae et trăditae, dacă. 
“tradiţiunea procede ex donatione ate: De altmintre- - 
lea atât dominul bonitariă cât şi bonae fidei pose- 
sorul ai trebuinţă de usucapiune pentru: a deveni 
domini eă jure Quiritiuum. In fapt însă dominul 
bonitariii are tâte avantagele : dominului ex jure Qui-
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-ritium, Atâta numai că dominul bonatariii a unui 
servi, dacă îl manumite, nulă tace de cât Latinii 
junian, pe când dominul ex jure Quiritium daca, 
îti -manumite- îl face cetăţiânii roman şi dacă ser- 
„vul'e impuber, devins tutor legitimii ali lui, pe când 
dominul bonitariii „manumiţendă pe servii nu devine 
tutore logitimii al lui, Şi la mârtea lui nu'i ia bunu- 
rile jure: “pata: onatus, ci jure peculii. Dominiul: ex . 

- jure Quiritiaun -nu pote. exista: de cât asupra fon-' 
durilor italice, saii în provincii asupra solurilor: bu: 

" -curându-se de jus îtalicuiu. Asupra restului solului - 
_ provincial, fie că provincia e cucerită în timpul Re- 
„publici, în: numele Senatului şi popolului roman, fie 
„că provincia.e cucerită în timpul: imperiului în. nu- 
„mele Impărătului, nu există unii adevărat domini 
-quiritar, ci ună dominiii. şui generis, pe care îlii pu- 

__temii numi provincial, supusi plăţii unui imposit 
"“fonciar. anual -şi- ordinar numit stipendium pentru 

provinciele republicane, tributum pentru cele impe--- 
riale, plus a unui imposit extraordinar numit aura 

: coronariuin plătit o dată la avenimentul. pe tronii 
a fie- -cărui Împărat. Gaius ne spune. relativii 'la imo-. 

bilele. situate în -provinciele stipendiare ; sati: tributare, 

„că dominiul era al Senatului 'saii al “Impăratului, iar * 
“că particularii nu aveai aşupra solului provincial de 

„cât guamdam possessionem et guemdan USufirito- 
bun, adică unii fel de possesiune şi unii felii de usu- 
fructi, ceia ce este inexact,. căci titularii -unor ase- 
menea fonduri. aveaii mai inult de cât possessiunea, să 
„căci nimenea nu-putea revendica în contra lor şi ai 
desposeda, mai mult de cât usufructul, căci la mâr- 

„lea lorii că transmiteăiă, fondurile moştenitorilor oră. 

- Acţiunea, care garanta: dominiul ex jure quirităuun 

era. vindicalio ex jure Quir itiun. Acţiunea care ga- 

ranta dominiul  bonitariii- ca şi. possessiunea de bună 

„credinţă era acţiunea publiciană, de origine pretoriană, 

„pe când „vindicaiio era de. origină civili Acţiunea
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care zâranta dominiul. provineialti era o vindicatio. sui. E 

generis, juris gentium. . - 
Avantagele pe care le are proprietarul, drepturile. 

în care se descompune jus dominii sunt: 10 jus utendi, 

“dreptul de :a trage din lucru :tâte serviciele ce elă -e 

menit a procura după natura şi destinaţia sa; 20 

jus fruendi, adică dreptul de a lua productele lu- - 
„erului atât naturale şi periodice cât şi extraordinare, 
pe când.jus fruendi în mâna usufructuarului se.re-- 
duce la dreptul de a lua numâi fructele lucrului. a--. 
dică productele sale naturale şi periodice; 30 dreptul. 
de a dispune, de lucru, de a face de elii unii usii definitiv. 

_ care să nu se-mai pâtă repeti cel puţin. pentru același. 
proprietari; jus. abutendi, dreptul de a usa de lu-. 

ceru astfel în cât să'ţi -iasă din mâini, 'să te speli. 
- pe mâini de el, cum dice Românul, adică al consuma 
sai ală aliena. 

In regulă. generală proprietarul unui: lucru îlii po-: 
"sedă în “același timpii, adică în regulă genesală. pro-. 
prietatea şi possessiunea lucrului sunt. reunite. în a- 
celeaşi mâini. Prin excepțiune însă, se pâte întâmpla |. 
ca proprietatea şi possessiunea, unui lucru să fie în. 

„mâini deosebite, ca unul să fie proprietară ali unui Sa 
lucru fără ali poseda, i iar altul posesor al unui lu-: 

"ceru fără ali avea în proprietate. Posesiunea, este exer- 
ciţiul dreptului de proprietate. Posesiunea când se 
află în mâna proprietarului  'n/are interes a fi stu-. - 
diată. Posesiunea însă presintă, interesii cândii este. 
în mâna altuja de cât a proprietarului. La început, 
în cele WVântliii timpuri ale historiei dreptului roman, 
„posesiunea nu era recunoscută şi învestită de efecte. 
şi protegiată de cât când procedea, ex: gusta causa | 
şi era de bună credință. Atunci numai dreptul,” Şi. 
acest drept era dreptul civil, o xecunoştea, şi de aceia. 

'se şi numea posesiă civilă, îi da avantagiul de a. 
procura fructe titularului, şi. dea li conduce după. 
“unii timp Gre-care prin usucapiune la dominiul ex 

x
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nici un efect după dreptul civil. Şi nici.un alt drept,. 
nici chiar: cel pretorian, nu o recunoștea la început. 

„Puțin însă câte puţin începu să se introducă o schim-- 
bare în legislaţiunea romană, şi după cât-va timp- 
dreptul pretorian * începu să protege acea posesiune- 
care se: compunea din corpus şi din arimus-doininii,. 
“măcar că nu avea bona fides nică piocedea ex justa 
causa. În cât.în cele după urmă timpuri ale drep=- 
“tului roman, avem trei grade de posesiune: 

„19. possessio naturalis sai. delentio, compusă nu. 
mai de cor pus, „adică de faptul material al deten- 

 țiunei, -al averii lucrului la, disposiţiunea. sa; 
„20 possessie praetori ia sai ad înterdicta compusă. 

„din corpus şi din animus dominii, adică din voința 
de a poseda ca proprietar, -fii nu: fi Proprietar, şti | 
ori nu ştii că nu. eşti proprietarii ; | - 

80 Possesiv bone fidei sai civilis saii ad usucapio- 
ment; compusă : 10 din corpus ;'2 din animus dominii 
30 din justa causa, adică din o sorginte tecunoscută. 
de dreptul -civil care constitus o eausă trauslativă de - 
proprietate, o câusă care conţine din partea traden- . 

- “tului voinţa de a transmite şi din partea aceipientu-. 
lui voinţa, de a câştiga proprietatea; 40 din bona fides, 
adică. din credinţa eronată în faptii că tradentul era. . 

„proprietar şi capabil de a aliena- ” 
Să examinămi pe rândii “fie-care din aceste trei 

grade de posesiune: “Şi mai întâiii să vorbimii despre 
possessio naturalis- sai detentio. 

-- Vorba possessio când este întrebuințată singură este: 
tot-d'auna synonimă de 'possessio cu: corpus şi aiti- - 
mus. In cât primul gradi. de possessiune, care nu. 
coprinde de cât corpus, şi pe care interpreţii drep- 

“tului romani o mai numescii şi detentio se .designă. 

în limba jurisconsulţilor romani prin possesio natu- 
„alis. Detentor sati posesor natural este acela care -. 

n'are de cât faptul material, al detenţiunei, . al posi
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„ bilităţii de a dispune de lucru, fără Animus s domini; | 
fără voinţa de a deţine ca proprietar, recunoscând. . 
din contră qualitatea de proprietară altei persâne, în 
cât elă nu posedă - pentru eli, ci. pentru. altul, este 
unii înstrumentii al posesiunei altuia, 'cum die tex- 

“tele : naturuliter tantun, possidel,- non quidem ipse 
possidet, sed alius per. se. possidet, „prebet 1Minis- 

„teriui possessionis sune alo. E 
Astfel este depositarul care posedă pentru deponent. 
Astfel este commodatarul « care posedă pentru com- | 

- modant.” 
Astfel este Jocatarul 'care- pe de o: parte posedă 

pentru locatar pe care îlă : recunşte de proprietar, . 
-dar care posedă şi pentru sine, în sensul acesta că :. 
posedă lucru pentru-a usa şi a se folosi de elii, con- 
“formii' contractului. de loeaţiune prin care locatarul îă 
a remisă lucrul pentru a se servi şi folosi de elii, ba: 
„încă, sa îridatorat chiar a/lii face să ptă usa şiase. 
folosi, cu deosebire. de” nudul proprietarii, care lasă 

„numai pe: usufruetuar să usese şi să se. folosesc de. 
“ lucru: 

„Astfel este - “exeditorul pigheratiţit, „Gare pe de. o 
parte posedă, pentru. debitorul. -pignerator pe care ii 
recun6şte de proprietar, iar pe de alta posedă pentru 

el, căcă reţine luerul ca asigurare a oxeanţel sale până. 
E la plată. 

"Astfel este precaristul care po. de-o „parte posedă! p 
lucrul pentru concedent în „precatiii, iar pe de alta . 

îl posedă pentru eli, pentru a usa. Şi a 'se folosi de 
eclă, .ca și commodatarul unui lucru mobil. 

Drepturile. decurgând din detentio. sunt : 
1% Dreptul de votentio exercitat prin exceptio doli 

mali în contra proprietarului lucrului care îl reven- 
dică şi cere restituirea lui fără a plati impensele utile 
făcute. de detentor. Ă 

20 Dreptul de a'şi definde posesiunea întrebuinţând SI 
-chiar violenţa, ŞI de . „A se restabili prin violenţă în
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posesiunea Iuerului de. care-a fost deposedat. prin. vio-- 
lenţă (10, Uude vi, VIII, 4 Şi legea 17 D,, „De 
vi ct de-i. armata. XLAII, 16)... o 

30 Dreptul do a se apăra ca ori-ce “defendor, ră, 

a avea nimic a. proba în confra revendicaritului şi.de- | 
"a câştiga procesul în contra lui daca revendicantul 

-- nu dovedeşte dreptul săii de proprietate: - 
Ali duoilea gradii de posesiune, este posesiunea . 

propriii disă, care se mai numeşte şi pretoriană, pen- - 

tru că .ea: oste garantată de pretor prin. interdicte, * 

„şi de aceia se mai numeşte şi interdietală. - -- 

- Ba se compune. din corpus și. din animus.” 

Corpus este faptul“ material al detenţiunei, ali a-. . 

verii * luerului la disposiţia sa. Spre acest sfârşit, -de: 

şi în regulă- generală cel ce are corpus “deţine în fapt. 

lueru, dar. acestă detentio” nu e neapărat necesară. 

E destul ca să aibă cine-va “lucrul la disposiţia. sa, 

să pâtă inmediat: dispune de el, de şi pentru mo: 

ment. nul deţine. Aşa âcela. care a cumpărat o carte - 

ce i sa adusi a casă are „Corpus. relativ la acea carte: 

“mai nainte de a'intia în casă şi de a pune mâna pe 

ea,. căci nu -atârnă de cât de el. de a intra în casă la 

el câid va vrea şi.să pue mânia pe. carte. Aşa şi băr- 

| “batul. căre încă, nu e în casa sa, are posesia femeii: 

"din momentul -ce -a fost adusă î în casa: sa, de şi pentiii 

moment el încă . „nu e în casă, căci pare. de cât să 

“vie acasă! când. va vrea: şi să aibă pe feneiă la dis- 

„posiţia” sa. : 

| Animus sati mai! Dino « animus domini este! voinţa, 

“intenţia dea poseda: ca proprietar,. adică pentru sine, .. 

jar .nu- pentru altul. Acesta este independent de bona. | 

„ fides, caro este credinţa. că cel ce a priimit, posesia 

“luerului a priimit'o de la adevăratul proprietar ca- 

„_pabil de a aliena: Pâte cine-va avea animus. domnii, 

“fără să. aibă. bona fides. “Aşa furul are intenţia cea, 

mal “accentuată de a „poseda - pentru : sine, iar nu. 

„pentru. altul, şi. totuşi este cel mai: «de rea credinţă.
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posesor, căci Ştie: că nu e proprietar al lucrului furat; - 
„ Posesor. propriii .disii este mai întâiii farul, cum. 
diserămiă. „o Di ÎN a 

"Mai este posesorul de rea credinţă, al unui immobil, 
care u intrat în posesiunea, lui fără violenţă, nici elan. - 
“destinitate, ci diua înamiăgă mare şi făuă îngăduirea . 

2 

altuia. Sa „i 
„Drepţurile care resultă din posesiunea propriii Qisă 

„este .pe lângă acelea ce: resuliă din detenlio,: ŞI ga- 
„„Yantarea posesiunei prin înterdictul utrubi pentru: 
“mobile, prin -interdictul ati. possidetis pentru im- 
mobile. „Aceste: interdicte sati acţiuni posesorii au 

"fost: pentru, prima Gră introduse de-către pretor pen- 
„tru garantarea posesiunei compusă dini corpus şi din _ 
OMU, NED e 
„Ca să existe o asemenea. posesiune, trebue ca.ea -- 

„Bu numai să se compue din.corpus şi 'din animus, 
“dar încă . posesorul să 'nu fi intrat. în: posesiune cu: 
violenţă, nică cu clandestinitate, nici îngăduit de al- 

„tul... De aceia în formula; ambelor. interdicte se găsescti 
'expresiunele : . meci, nec clam, mec precurio. 
„Pentru a putea, exercita interdictul .uti possidetis,. 
aplicabil la immobile, se cere: 10 ca să: fie. posesorul . 
turburat în posesia sa; 20 ca posesorul să nu 

imcetat de a; poseda. Acest interdiet este dar la''ori-" - „gină celii puţini unii interdict.retinendae Possessionis. - - 
"= Iacă formula lui: „Ut aste mec Vis mec clan, mec „„“precario alter ab "altero possidetis, Qatominus . îta possideatis, vim fieri veto.—Cum posedaţi acum unul -- faţă cu cel-l'alt în mod. neviolent,. neclandestin- şi nu'. prin îngăduire, "opresc ca prin violență să fiţi îm- . pedicaţi unul :de ctre altul de a poseda astfel.“ - Pentru a putea intenta interdictul  atrubi trebue . - 10 ea posesorul si fie turburat în-posesiunea sa ; 20 .- -ca cel coli intentă să fi posedat în cursul. anului, „„scomputăt îndărăt de la data cererii interdietului, unii lipsă, de timpii. mai lungă de cât adversarul. |
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Eacă formula inter dietului aubrutbi: „ Utrubi ic homo, 
-quo de agitur, majore parte hujusce ani nec vi. nec 

clam mec precario fuit, quominus îs cum ducat vin , 
fieri veto. — La care din duoi a fost servul de care .. 
:e vorbă cea mai mare parte a acestui anii, posedat 
de elii în.mod neviolent,- neclandestin şi fără îngă- 
duire faţă cu adversarul, oprescii ca săi se facă vio- 
lenţă de către adversarii întru. ași lua servul îndărăt.“ 
Şi cum ne. spune Gaius, Inst. Com. IV $ 150, în 
interdictul uti possidetis. învinge acela, care posedă 
în momentul: dării interdictului faţă, cu adversarul - 

„mec vi, nec: lam, mec precario, .iar în -interdictul 
-utrubi învinge acela care în cursul anului calculat în- 

+ dărăt a posedat mai mare. parte din timpi faţă cu. 
adversarul mec-vi, nec clan, nec precario. Și cum, 
„adaugă jurisconsultul Licinnius Rufinus, în legea 156 - 
D., De veiborum significatione (L, 16), chiar dacă . 
în cursul anului îndărăt calculat dintre. cei duoi ad-. 
“versari unul a posedat două luni, şi altul mai puțin, 

"-celă Wântâiii totuşi va triumfa în interdietul .artrubi. 
„ Prin urmare nu 6ra necesar în dreptul clasicii să po- . 
sode cine-va în momentul cererii interdictului, Acestin: 
terdict era prin urmare în: acelaşi timpii et .retinen- 
dae et vecuperandae possessionis, pe când interdie-. 
tul” uti possudetis, la început cel puţin, era vetinen- * 
dae possessionis. Cu tote acestea cu timpul s'a sim- 
ţit necesitatea ca să “se acorde în “piivinţa pășunilor. 

de vară şi 'de iarnă (saltus acstivi et hiberni) inter- 
dietul fi possidetis. şi spre a recupetă posesiunea 

perdută a acestorii - păşuni. La Romani în -adevări, 
erati locuri ea şi la noi, unde se păşuna numai vara, 

- cum era în nordul şi în centrul Italiei, pe văile munţilor 
“ înalți, - Alpi sati Apâriini; “darii erai .şi. locuri unde 

nu se “păşuna de cât iarna cum era în Calabria şi. 

Sicilia, unde în Iunie,. lulie şi August, e imposibil 

a sta 6menii şi animalele. fără insolaţiă. Apoi iarna 

* pentru pășunele. de vară, vara pentru cele de iarnă, 
7



acele locui nu erati păzite, ŞI “daca ar fi fost destul 
ca cine-va să se introducă 20010, mai „nainte de a se- 

_. întâree ciobanii cu oil6, ar fi fost dificil a se con- 

serva posesiunea. De aceia, utilitatis - causa, sa ad- 
- misti că posesiunea relativii la ele se conservă pentru. 
'saltus 'aestivi iarna, pentru săltus hiberni-vara,. aâti- 
mo tantauu, fără, Corpus, fără a le. poseda efectivi. : 
nici prin şine, nică prin alţii, şi de aceia s'a acordat 
relativ la. ele interdictul fi. possidelis, chiar pentru - 
a râcupera posesiunea, perdută' în timpul în care ele-- 
obicinuitii nu se păzescii (Paulii, Sentenţe, Cartea V, 
titlu 2 $ 1, Papinian legea 46 De adqatirenda vel - 
amittenda _Dossessione,. “1,2, , Gaius, Iustit. Com. 

-1V $ 153). Pe urmă acestă, doctrină S'a înlinsti şi la 
cele-l'alte immobile, cum ne spune Ulpianti în legea. 
1 $ 25 D;, Dei et vi armata (SLIII, 16), în-care: 
Ulpian: ne spune că acesta: era - deja părerea lui Pro- 
culus. 
„Justinian asimila interdictul ti possidelis cu 

„imterdictul -abrubi, cerând ea pentru amândouă, ca să 
pâtă triumia cine-va, să posede faţă cu adversar ul în 
momentul litis contestațiunci nec..vi, “mec: clan, nec 
precario. 
In initerdietul ut ui, în- legislaţia clasică, ceia loci 

la junețiune de posesiune, putea cine-va triumfa dacă. 
"-a posedat mai mult timpi de cât. adversarul în cur» -- 
sul anului calculat în aărătii, servindu- -se nu numai cu. 
„posesiunea sa, ci şi eu ă autorului. sii, de exemplu 
„a: defunetului, sai a donatorului, sati a vendătoruluă, 

_ceia ce nu putea avea loci în. interdictul. uti possi-- 
„detis. (Gaius C. IV $ 151). In legislaţiunea lui Jus- 

tinian nu. mai pâte fi vorba. de juneţiune de. „pose 
siune nică în interdictul utrubi. 

„ Cândi. pe lângă Corpus şi animus se: mai: adaugă ” 
şi justa causa şi bona fides, atunci avemii celt Mali 
tvcilea gradii de posesiune, “şi celt mai avantagiosii, 

 poseșiunea” așa numită, de bună eredinţi, -Dossessio-:



„Vonae: fidei cum o numeaii Românii, sai posesiunea. 
“civilă, possessio. civilis, pentru că, era singură de care 
“se ocupă dreptul civil, saii possessio ad. usucapionenm, 
pentru că duce: prin usucapiune la proprietatea di - 
zitară. | IE 

Justa causa este. “titlul “banslativă: de” proprietate, 
recunoseutii, _consfinţitii. de jus, adică de dreptul ci- 
„il romană, acea. operaţiă” juridică care: conţine din 

- -partea, tradentului intenţiunea de a tiansfera proprie: - 
“tatea, şi' din partea aceipientului intenţiunea de:a-o. . 
câştiga. Aşa este vândarea, - donaţiunea, constituirea, . 

- de dote. Aşa de exemplu vândătorul "când : trăidesti i 
„ -cumpărătorului lucrul vendut, are intenţiunea de ai 

* transmite pr oprietatea, iar cumpărător ul de a o câștiga. 
Locaţiunea nu este'o causa transferendi. dominii, 

“căci locatarul când remite lucrul locat locatarului n'are . 

intenţiunea de a'i.transtera proprietatea, ci numai po- 
"sesiunea spre a usa şi a. se tolosi de lucru în timpul 
termenului locaţiunei. Dar nu e destul 'ca tradiţiunea 
să 'emane dintro causă translativă de proprietate, ci 
„trebue în - -acelaşii timpii acâstă causă-să fie recunos- 

-cută de dreptul "civil. Aşa femeia când priimeșşte uni. 
lueru - de la' bărbatul ci cu ţitlu' de donaţiune: între 

„vii în timpul căsătoriei, nulă priimeşte ox justa causa, 
„ci ex causa injusia, căci la Romani. donaţiunele în- - 

tre bărbat şi femeiă în timpul căsătoriei erati nule. . 
Justa causa se: mai numeşte câte o dată în texte Şi 
jushem 'tâbulan;. acestă. expresiunie însă este mai rară, 

“ea” se -întrebuiriţesă mai adesea de moderni care dicii : 
pesseder a juste titre, a. posede cu justii titlu, în -- - 

„loci de posseder en vertu dWune juste: cause, a: po- 
sede în virtutea unei juste cause. . 

"-- Bona fides. este. credinţa din partea aceipiontului 
că tradentul era. proprietari şi capabil. de a aliena,. . 

'saii- că cel, puținii avea mandat din , partea proprie”. 

tarului 'de a aliena. Si 

“Ea constitue. o. erdre „de faptă, e er6re în care. se pă
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- seşte în faptit” accipientul. asupra. “Qualităţăt de pro-. SI 
prietarii şi capacităţii de- a 'aliena 'a tradentului. 
"Ambele aceste. definiţiuni şi a juslei cause şi a 

bunică credințe, 'vesultă în: modii evident dintrună 
text relativă la acquisiţiunea fructelor de către” po- -. 
„sesorul de bună. credință. In adevării posesiunea ex 
jusla causu şi cu boia fide, are îndoitul efectii de 
a face pe posesorul de bună credinţă în momentul 
„percepțiunei fructelor, de a deveni: “proprietarii ali » 
„oră prin: simplul: faptă “altă: percepţiuneă ș şi în acelaşi 
„timpă de'a duce la proprietate prin usucapiune când . 

dură, neîntienipt i unii anii pentru mobile şi doui pentru! 
-immobile, Acestea sunt cele două! efecte suplemen- Să 
tare ce posesiunea de bună credinţă-produce pe lângă 
„efectele ce produce posesiunea pretoriană. Textul la. 
care facemii alusiune este paragraful. 35 din titlul 1: 
alti Cărţii IL a Iustituțiunelor lui Justinian : „Si quis a 
non domino, quem. dominum esse crediderit, bona, 
fide fundum emerit, vel ex donatione aliave qualibet.. 

„justa causa aeque bona fide aeceperit, naturali ratione 
placuit fructus quos percepit ejus esse....— Daca cine-va 

„a cumpărat ună fundi' de la unii non. proprietarii 
pe care îlii credea proprietarii, sati Va priimit. în vir- - 
tutea unei donaţiuni saii în virtutea ori-cării alte juste: 
cause, totii cu bună. credință, Sa, decisti în virtutea 

- raţiunei naturale ca fructele ce a perceput să fie ale 
lui.» Vorbele si quis fundum emerit vel ex dona. - 
tione, aliave qualibet justa causa. acceperit se re- 

-. feră la justa causa : vândarea, donațiunea sai, ori- 
ce allă justă causă de tradițiune. Vorbele daca, 
cime-va de la' unii ton propr ietas-t pe careli, cre-" 
dea proprietar cu bună cr edință.a priimit servescii 
a defini buna credinţă. Buna „credinţă este dur dis-:- 

“tinctă. de: justa Causa, ea e erorea asupra qualităţii. . 
de proprietarii Şi capacităţii de a aliena a tradentului „: 
nare a face cu justa causa, care -e titlul translativă 
de proprietate legitimi; aualitatea de. pr oprietarii pote
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lipsi, e ea e înlocuită ) „prin. erdrea asupra: existenţei: ei -“ 
din partea, tradentului. Titlul translativă de proprie- 
tate nu pste lipsi, . credinţa eronată în existența luă 
mu face parale. Acâsta mai resultă şi din paragraful 
43 a. Comentariului I a. Instituţiunelor lui Gaius care 
dice : „Ceteraun etiam carui. rerui USUCapio NO: -" 

„cipi, si modo eas bona fide: acceperimus, cum cre- 

lângă acâsta ne competă usucapiunea.- și a acelor lu: 
„ceruri care ne-ai fost trădate de unii non proprietar, 
fie mancipi acele lucruri, fi6 ele nec 1naiicipi, des- 
tul casă le fi primiti cu bună. credinţă ereQend, că: 

“cel. ce ni le-a trădat este proprietară.“ Aci definiţiu- 
nea bancă . fede este. şi mai „accentuată : Textul ne 
dice: le-amă priâmit de Id unii non proprielară cu 

„bis competi, qiuae. non a domino -mobis traditae. ” 
fue int, sive mancipi sint ue Tes, sive mec man-. 

-deremus eaun qui tradiderit dominum esse — Pe. 

bună credință, credând că acel. non proprietarii este : 

ali. principiului titlului. 6 -alii Cărţii II din institu: 
“țiunele lui Justinian, care măi defineşte po lângă Vona . 
fides şi justa causa. Acelaşi lucru mai 'repetă şi Mo-. 

„„destină relativă la bona fides în legea 109 D. De. 
.. verbor a significatione : Bonae. î dei emptor . esse: 
videa, qui. ignoravil cam vrem alienanm esse ; aut 
„putavit. ea qi vendidil, jus veudendi habere, 
putu procuratorem aut. tutor en e88c. —Cumpărător. 
-de buriă : credinţă se consideră: acela care-a ignorat 

A
 

Erorea de dept nu constitue. pe posesor de bună: 

bat și femeiă. este o “justa causă, nu e de bună cre- 

i lucrul (ee a: cumpărat) este streiniă :' sâti 'a- credut. 
„că celii ce a vândut; avea dreptul de a vinde, credând 

” de exemplu că era. procurator saui tutor.“ ” 

„Buna credinţă am disti. că este.o.erdre: de. faptă. 

„proprietarii. Acelaşi  lueru o repetă şi - âlienea întâi - | 

„erodinţăi. Aşa cel ce crede că donaţiunea între băr- : 

| dinţă pentru. a usucupă cel. puţin. Buna credință' nu 
.e. dar „credinţa în existența causci saii în legitimita-
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tea ei.. Cel ce: crede că loeaţiunea: pe timpi lungi şi: +. 
“cu tâtă chiria plătită o dată este ca şi vendarea trans-- -! 
„lativă de-puoprietate este în erdre -ds dreptii, dar nu. 

“e de bună credinţă. o e E 
„2 De aceia și Paulii în legea 186 D. De regulis juris -. 
"dice: „Bona fides tantumdem possidenti: praestat,.. 

" gquantum veritas, . guotienș le impedimento non -. 
"est.— Buna credinţă atât dă posesorului cât îi ar fi. 

dat veritatea, de: câte ori însă legea 'nu se împotri--. 
veşte,“ :Prin urmare de câte ori „legea :se împrotri-- 

„veşte, nu e bună credinţă folositâre posesorului. Deci: 
„error juris nu constitue în mod .utilii' pe.posesor de: .. 
bună credinţă. In materie de usucapiune acesta este- -. 

'sigurii.: Pomponius, în legea 4 D., De juris el facti 
ignorantia, formulesă regula în -mod neindoiosti :- 
„Juris ignorantiam in usucapione negatur prodesse:.  . 
faceti vero ignorantiam prodesse constat. — In materie: . : 

de uşucapiune se n6gă că ignorânţa de -dreptă folo- 
„seşte: pe când “este constant că ienoranţa. de, faptă A 

„„ foloseşte.“ Şi acâsta este lesne de înţelesti: În: er 
re de fapt cadă Gmenii cei mai - prudenţi, în: erdre. . 

„de dreptii cu băgare de s6mă eviţi de a cădea, nai... 
de cât să consulți unii juriseonsult, cum observă Ne. . . 

„zatius în legea 2 D., cod. tit. Cu tâte acestea se pâte. . 
; întâmpla ca să ercdă dine-va în existenţa unei juste. 
cause şi să p6tă usucapa, daca credința:sa provine - 

"dintro erdre de faptii.. Aşa ami însăreinaţ'-pe ună. 
„servi să'mi cunipere uni. immobilă. Eli. îl ia.cu- 
_chiriă şi intră. ca locatarii în posesiunea lucrului, plă-. 
tind tâtă chiria pe tot termenul locâţiunei de o dată, | 
"și. m& face să creqii că a intrat în posesiunea. lueru:-" 
ui ca” cumpărătorii. După duoi ani de. posesiune, daca 
„Yoiii poseda: ei immobilul, devii “proprietarii prin: 

" usucapiune. Acâsta este o „derogaţiune de la .princi-.... 
piele dreptului şi nu s'a admisi de cât utălitatis causa, . 

"Vbenigni. atione.: In ceia ce priveşte. însă aequisiţiu--. 
“nea fruetelorii, erdrea 'de. drept profită că şi ceade
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“fapt Da idevărti. e mai puţin gravi a. lua fructele : 
«unui omii de cât'aă lua lucru, şi apoi posesorul S'ar. 
ruina daca ar restitui fructele, căci în cea mai mare 
“parte. din .casuni, celii le-a cheltuit . [autius: vivendo. 
Acesta o declară în' mod positivii Gaius în legea 48 

"princ... De: adquirendo “rerum dominio SLĂ, 1): 
„Bonae fidei emptor non dubie percipiendo fructus 

“etiam. ex aliena re suos interim: facit, non 'tantumi 
os qui diligentia et' opera ejus pervenerunt, sed 
-Omnes : quia quod. ad - fructus -attinet, loco domini 
„pene est. Denique .etiam priusquam percipiat, statim 
ubi a solo separati sunt, -bonae fidei. emptoris fiunt. 
„Nec interest ea, res, 'quam. bona. fide emi. longo: 

„“tenpore „capi: possit, 'necne : veluti. si pupilli sit, 
“aut vi possessa, aut praesidi contra legem repe- 
tundarum donata, ab 6ogue:abalienata. sit bonae 
„“fidei emptori. — Cumpăriătorul de. bună credinţă; face 
fructele ale “sale prin percepțiuiic” “nidear că provin .... 
dintwunti lucru. streinii, şi nu numai pe acelea care 
“viniă din diligenţa.. şi cheltuiala sa, ci pe tâte fructele : 
-căcă în ceia ce priveşte fructele, elii e mai măi pusi pe 
aceiaşi linie cu stăpânul lucrului: “D5Tăceia chiar îna- - 
inte-de_a-le- picepe devinii ale -cumpărătorului de 

„bună credință de îndată ce sunt separate de solă..Şi. 
“puţin importă că lucrul pe. care Pami cumpărat cu . 
bună credință, pâte sai nu fi usucapat (Textul dice” 
câştigat prin lungii timpi, lougo: tempore capi, de 
-siguriă  jurisconssultul a disi usucapi, şi commisariă 
lui. Justinian ai schimbat vorba usu prin longo tem- 
:pore): de exemplu: daca lucrul este ali unui pupili, 
sati posedat cu violenţă, sai dăruit unui: president 
de „provinciă, 'în contra legii Julia . relativă -la conce- 

'zător. de :bună credinţă.“ Aceşt textă este important 

. T 

- siune,'şi de către. pupilă sati posesorul 'violent Sai | 
= presidântul de provineiă .a fost alienatii. unui cumpă- 

-subt mai multe puncte. de vedere. Elii ne arată, mai -- 
înteit că posesorul de bună credinţă câ: câștigă îvuotele [a
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“nu numai cânc le-a perceput el,-şi din momentul 
-. - pereepțiunei, “ci. din. momentul separării de solii, ori-- 

-cine le ar fi perceput, cu deoşebire, după cum: vomit: 
"vedea, „de usufructuariă, care câştigă fructele numai. 
când ai fost: percepute . de el: sati: de-altul în nu- 
mele lui suii pe socotela lui. Alii duoilea textul ne... 
arată că: chiar când posedă cine-va unii lueni ce nu . 

„pâte usucapa, pentru că are- unu viții care "li face: 
improprii usucapiunci, aşa a eşit din mâna proprie-: 
tarului prin violenţă, sai e uni buni rural ali unui. 
pupilă. care. afost alienat de tutor fără decretul ma- 

„gistratului, sai unii iinmobil rural dăruit unui pre- 
-sident de provinciă 'în contra legii Julia repetunda- - 

rum și alienat de acesta unui cumpărător de bună: 
„credinţă. care ignora tâte aceste viţii, eli nu'lii pâta. 

- usucapa, căcă buna sa credinţă repausă pe o erdre de. 
drept, iar nu de fapt, cumpărătorul ignora că imo-. | 
bilul rural al unui pupili nu pâte fi alienat fără de- 

„eretul magistratului, nică că presidentul unei. provin- 
„cii nu pste -priimi: în dart unii immobil situat în pro-- =. 
vincia ce administreșă, erdrea sa de drept nw'li cons- : 
titue. de bună credinţă pentru a usucapa, îlii constitue 
însă de bună. credinţă pentru a câştiga fructele, ceia 
ce dovedeşte că pentru. acquisiţiunea fructelor și er6-. - 
rea de drept profită ca. şi erdrea de faptă... N 

Vice-versa în paragraful. 1 Pauli ne arată o.altă- 
diferinţă între. acquisiţiunea fructelor şi. usueapiune, 
acesta în : favârea usucapiunei Și în. detrimentul ac-. . 

„Quisiţiunei fruetelor.. Pentru -a câștiga fructele trebue. | 
- cine-va să fie de bună credinţă în-momentul percep-: . 
„unei loră, în cât daca era de bună credinţă în mo-: 
mentul . intrării în posesiune, şi pe „urmă a.aflat că 
lucrul 'ce cumpărase nu era al vândătorului, nu mai - 
pote câştiga fructele, de şi pâte  usueapa, căci buna 
„credinţă se cere la începutul -posesiunei pentru. usu-- 

- capiune, in. asucapionibus initium possessionis spec- 
tanda est,- nala -fides supraveniens mon impedit:
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pore,, quo mihi.res -traditur, „putem 'venderitis esse, 
doinde cognovero: alienany esse: quia perseverat per 
longum. tempus capio, an fructus meos faciam? Pom- 
ponius verendum, ne non sit bonae lidei possessor, 

 quamvis capiat: hoc enim ad jus, id est : capionem; 
illud ad factum: pertinere, ut si quis bona aut mala 

"uUsucapionem : In contrariuim quaeritur, şi „eo tem. 

fide possideat. Nec contrarium est quod longum tem. - 
_pus ewrit: năm e contrario is qui non potest capere 
pr opter rei vitium, fructus suos facit.—lIn sensti con- 
trariii, se întrâbă, daca în: momentul când. mi se tradă 

“lucru eredi că este al vândătorului. iar după aceia | 
aflu că este ali altuia: fiind că continuă usucapiunea 

ă (textul. dice. per. longum tempus capio,- de sigur ju- 
risconsultul scrisese usucapio), daca câştigi fra ctele? 

E Pomponius dice că e de temut „să inu fie cumpără- 
“torul. posesor. de bună. credință de şi usucape: căci . 
„usucapiunea se referă'la o questiune de drept, pe... 
„când câştigarea fructelor lao questiune de fapti,. 
questiune daca în. fapt (la percepţiunea fruetelorii) 

„posedă: cu bună sai cu rea credinţă. Şi nu e lucru 
„contrarii că curge usucapiunea (textul dice long. 
tompus currit, jurisconsultul dicea de siguri usuca- 

Dio currit):: căci şi în sensii” contrariii 'celă ce nu 
“pâte usucapa din causa viţiului luerului câștigă cu 
„„+6te' acestea fructele.” 

;  Posesiupea proprii “disă, compuindu- se, „de corpus 
şi de. animus, se câştigă natur: almente' compore et 

-anâmo, adică cândii câștigămii Şi Corpus şi ainu 
“Prin corpus se înţelege taptul materi ial al averii 
lucrului la disposiţia sa, care obicinuit se capătă prin 

sară în tâte casele; :e destul ca să aibă cine-va lu- 

serul la disposiţia sa, fără ali apprehenda, fără ală 

„deţine în! fapt, pentru. ca să aibă corpus. 

Așa pentru ; .immobile nu e necesar ca. cine-va să 

. cutreere ste părțile immnobilule, pentru: a intra în 
rr 

':apprehensiune,. care 'apprebensiune. însă nu e nece-: 

N
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posesiunea lui, ci e “destul” să calce pa o. parte din 
elu, cum dice torte bine Paulă în-legea 3 $1 D., 

“De ddquivenda vel amiltenda possessione (Xa, 2). 
nici chiar.a călea. „pe pământ, e destul a.stă din: | 
câce de limite şi a i'se arăta fundul ce i:se predă 

= 

„cum adaugă: Celsus: în legea 18 $ 2'e0d. tit. 
Pi 

din parteti mea, pentru: ca să; jîncepii â le poseda, cum 
„dice acelaşi: jurisconsultit Celsus in ăceiuşi lege 18. 

„1. Ş2 titlul nostru în Pandecte, pentru că atârnă. de. mine --: 
să intiru când voiii vrea în casă şi să: pună mâna pe, ele. 

* „De aceia şi când mi se vinde “marfa din o magasie. 
şi mi se remite cheile, eti-intru în posesia niărfii mai 

“nainte. de a. deschide “magasia şi :a pune niâna “pe 
marfă, după cum dice Gaius în legea 9 $:6 D., De 

Aşa pentu mobile e destul ca ele să fie aduse în. 
casa mea, fără să fi în casă, nică să le atingă cine- -va: 

adquivendo' rerum  dominio (SLI, D, şi Justinian” 
- în paragraful 45 Cartea II, titlu], "destul numai ca. 
"cheile să mi se''remită lângă magasie, cur dice fâite: 
„bine Papinian în legea 74 D.,„ De contrahenda emp- 
_tione et de pactis inter: emploienu. et .venditorem - 

compositis, et que ves venire non possant (VIII, 1); 
"pentru ca să pociii intra: immediat. în magasie, căci 
altmintrelea * până să ajungi |. acolo se pote să facă 
vândătorul să fiă împedecat de a deschide. -magasia. 

In: cât nu e necesarii a explica, cum 'facii unii; inter: 
„preți, aci aequisiţia 'posesiunei prin ceia ce numescă 
ei o tradiţiune symbolici, adică . prin vemiterea ehei- i 
lor, symhbolul mărfii din mâgasie, “căci atunci ar fi. - 
destul, ceia - ce nu e exact, să.mi se remită. ehâile 

„cât de departe de:magasie. In cât 'ceia ce iei unii | 
„că coi DUS, în majoritatea, casurilor, constă înta'o ap- 
_Drehensio ficta? este ceva cu “totul inexact. Er6rea 
„celor ce susţinii o. asemenea theoriă falsă constă în - 
idea eronată, ce'şi facă de corpus, care cred că constă 
într”o apprehensiune. „corporală, întio atingere, şi de 
aceia când. vădi că nu e > atingere Şi totuşi este în- ae
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-ceput de posesiune «ei, încureaţă, dicii că este o ap- 
prehensiune fictivă. Dar, cu explicaţia ce dăm noi 
vorbei corpus, adică. averea lucrului la disposiţia sa, 
îl vei atinge sai nu, .nu este necesar a mai imagina 

„o apprehensiune fictivă, cum o făceaii cei vechi, pre- 
"cum Doneau, Comentariul V. eapit: 9, S. P. Gasser 
-De apprehensione pnssessionis, Capit. 1 şi 2, şi glo- 
satori înainte de. Doneau. Cel d” ântâiii care ne: a “Gat 

E adevărata idee despre corpus este nemuritorul Sa- . 
-vigny,: în celebra sa scriere. Das Recht. des Resitzes, 
ti adusă î în franţuzeşte după a şeptea ediţiune de Henri . 
“Staedtler (vedi paginele 181—210 ale traducţiunei), şi 

- „după derişii neniuritorii profesori de la Facultatea de 
„drept din Paris, Pellat, la cursul săi din .1557—1858, 

şi. Machelard (Teacles de droit. roman, Sur la pos-. 
session, Ş 2). Căci în adevăr. cum! dice. forte bine 

“ Pauli în “Legea 1-Ş-21 D., De.adquivenda vel amit-. 
„tenda.. pussessione ALI, 2): „+. Non est enim cor- 
pore el actu (după alţii, precum Savigny, tactu) me-. 

„cesse vapprehendere possessionem,. sed. etiam oculis 
et aj]ectu. —..... Căcă nu e trebuinţă să se apprehende 
posesiunea eu “corpul şi cu fapta - (după. Savigny cu, 
taetul) ci e destul să „se apprehendese, e cu ochii şi cu. 

- voinţa.» a - 
O aplicaţiune importantă a ideii că corpus însem: 

n6să punerea lucrului. la disposiţiunea posesorului o . 

- găsiimii în . legea 3 $ 3 D., De adquirendu vel a- 

“măâttenda  possessione : .. „Noratius- et. Proculus „solo. 

" animo non posse nos adquirere possessionem, si non 

antecedat : 'naturalis. 'possessis. Ideoque si thesaurum 

in. fmidum 'meum . positum - sciam, continuo me po- 

sidere, simul 'atque possidendi . anim. habuero : 

“guia, quod desit- possessioni naturali, îd-anâmus  - 

„„implel. Ceterum  quod, Brutus et .Manilius putant, 

„eum qui fundum longa possessione cepit, .etiam the- 

saurum cepisse,. quamvis nesciat in fundo esse, non 

-est verum :: î5. enim qui. „nescit, non n possidet theșau- 

pa
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_Tum,. Quamvis fundum possideat;: sed et si sciat, non 
capict longa possessione: quia seit-alienum esse. Qui-. 

“dam potant. Sabini sententiam  veriorem esse, nec 
alias cum qui scit, possidere, nisi si loco _motus sit, 

_quia non. sit: sub custodiă „nostra, quibus, consentio — -: 
- Neratius. şi Proculus sunt de „părere că nu putem câş- 
„tiga numai cu. voinţa de a poseda pentru noi, pose- 
siunea unui lucru, daca nu precede posesiunea natu-- 
rală tadică, corpus). Şi de aceia daca ştiii că în fun-. 
dul mei se află unii. thesaură, îlii posedii îndată ce 

"voii avea. voinţa de..ali, poseda "pentru xhirie : căci - 
ceia ce lipseşte posesiune natuvale. îlii împlinește vo- 

înţa de a poseda. Pe de altă: „parte părerea lui -Bru- - 
tus și Manilius că celui ce a usucapat unii fondă, a 

„.» usueapat implicit şi thesaurul . din acest fondă, de ȘI 
ignora că. se află: ascunsi în: fonâii, -nu este adevă- 
rată: căci cel ce nu. ştie despre existența thesauru- - 
lui, nu:posedă thesaurul, de şi.posedă fondul în care 
se găsește thesaurul:- dar chiar de: ştie despre the-: * 
sauri, nu/li usucapă, „de Gre-ee ştie. că este.alu. al- 

- A tuia! Unii însă eredă mai adevărată. părerea: lui Sabi- 
„nus eăre crede că nici daca ştie despre existența the- 
“Saurului “(măcar că ignoră că este ali altuia) totuşi 
nu'li posedă până; nu'Po seste din. -pământi, căci. 

„mu se. află subt, „Păstrarea sa. Cu acâstă părere mă 
unescii şi ei.“ Pauli expune aci două. păreri: deose-! 
bite: una după care. celi ce posedă unii locă, po» . 

„sedă și thesaurul.din acest locii, de “îndată ce află de. 
existenţa lui, | mai nainte de a i seste ; alta după care 
nuli posedă de cât. după celui scâte, căci numai 
atunci se pote dice propriii călăi are la: disposiţia sa, 
căcă până atunci, pote sălii scoţi altul; nu .d6ră că 
trebue contactul material ca să fie co: pis, dar pentru 
că până la -sedtere nu se pote dice că thesaurul este. 

. la disposiţia posesorului fondului. Căci. „pote sălii seotă. 
altul şi atunci va fi: jumătate al .lui -ea inventor,, ŞI 
jumătate al, . proprietarului locului care „pote să fe al: 

x



"tul de cât posesorul locului: O altă aplicațiune aha. 
16gă uvemii aci pentru. usucapiune. Cel .ce posedă . 
unii fondii nu'lii usucapă de cât pe elii,-nu usueapă . 
şi thesaurul ce ignoră că se află în clă, Dar, chiar 
daca află de thesauri, după -opiniunea. lui -Neratius 
şi. Proculus îlti usucapăi, căci după părerea lor începii 
de a'lii poseda din momentul ce află despre existenţa, 
lui. După opiniunea: însă a lui Sabinus numai din 
momentul. sedterii. thesaurului, căci numai de a- 
tuncă după. elii, începe săli posedă. Votii aşa. vomă - .: 
vedea că celii. ce posedă o casă nu usucapă mate- 
xialul din care a fost construită, măcar că a posedat 
casa -cu' bună credință şi. ex justa causa -duoi. ani, 
căci n'a posedat. materialul distinet. Și de aceia- daca. 
“se dărâmă casa din întârplare, proprietarul materia 
lului îlă va putea revendica înainte de.implinirea de” 
unii ană-de posesiune distinctă a materialului de la. 
dărâmarea casei, pentru ca să se împlinâscă usuca- - 

piunea anuală a materialului posedat! separat de soli. 
O altă aplicaţiă a ideii că corpus însemnesă ave- . 

rea lucrului “la disposiţiă posibilitatea a dispune 
de lucru, o găsimii în ceia ce priveşte „ocupaţiunea 

i aplicată. la unii animali. selbaticii. : După „opiniunea 

care “a prevalut vânătorul devine posesor - (şi fiind că 

lucrul este nullius) "și proprietar :al animalului nu 

"din momentul chiar ali atingerii corporale, nu iarăși 

din simplul moment al rănirii, ci: din momentul în 

care după ce Pa rănit, urinărirea: lui să devie sigură, 

ceia ce are. loci” când animalul e lovit de. mârte, de .. -: 

şi încă nu a pusii mâna pe densul, şi de Şi încă nu 

a “murit, daca e. rănit în câmpil liberi unde nu pâte 

- făcând, câte-va saltură să se ascundă. Trebatius con-. 

" formii doctrinei adoptate. pentru casul thesaurului de 

Neratius 'şi „Proculus,: decidea că e al venătorului din. 

momentul rănirei pe cât timpi încă e subt ochii v&-. 

„nătorului în eât săli pâtă urmări. Opinia care a pre- 

"valat decide contr ariul pentru c că măcar că e subt ochii |



| aa. E Să 

, 

“vânătorului şi “se pote urmări, multe se pâte întâmpla .- 
“sea să seape 'din: ochi şi să nu mai pâtă fi urmărit, şi: | 
de aceia; este inexact a decide că daca în urmă altul Par. 

- prinde, sati ar lovi de mârte, âr: comite. furtii. de ar 
pune.mâna pe elă (Gaius, L.:5 $ 2 D., De adquirendo ' 
rerum dominio,' şi Justinian, Instituţiuni, Cartea. II, 
tidu 1 ŞI SE 
„E destul ca să căpătămiă "corpus şi aminus pen-! 
tru ca să câștigăr posesiunea, puţin importă că am 
câştigat ambele elemente în mod .simultaneii sati în - 
„momente diferite: De aecia' pociă câştiga corpus înaz: 
„înte, şi animus în urmă, fără să fie necesitate în. 
momentul câștigării „voinţei să “se râpete. prin trans- 
„ferare și retransferare corpus. Aşa adi Primus depune. .. 
în mâinele -lui : Secundus uni obiectii .Gre-care. Se- - 

„-cundus a câştigat Corpus: ca depositar. După aceia 
“Primus vinde acelaşi  obiectiă. lui Secundus. Din mo-. * 
„mentul acela Primus transferă lui Secundus Giimus 
dominii. Secundus. care până 'acum. poseda somine 

„“alterius, începe a poseda nomine, suo, elă' din mo- 
mentul acesta - chiar devine: posesor, adevărat... Nu e 
necesitate, ea -Secundus să trădese: lucrul lui Primus 

-ca.. să. se_liberese. de obligaţia lui de depositar şi după" 
"aceia Primus să” retrădese lucrul lui Primus în exe-.-! 

„" cuţiunea contractului de. vendare.. In cât e'inexat a - dice -aci, cum. dicii unii interpreţi ai dreptului roman, „că este o traditio -brevi manu, adică: o. eliminare | A „de tradiţii în sensă inversă. Cu explicaţia n6stră că. 
tot! ce „se .cere ste să se transmită Corpus şi animus, - „ŞI că ele pot să se transmită: în acelaşii timpii şi 
chiar în timpuri diferite, scăipămii de tâte. aceste în- . curcături, de tradiţiă brevi manu, precun adineadră ami scăpat: de apprehensio fica, de tradițiunea, 
syimbolică: Incă.“o. dată, ondre şi glorie neniuritorului - Saviony care a elucidat aceste puneturi, şi care a fă- cut. din materia possessiunei, care . înaintea lui era,
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la voateille. ă , Pencre, o , materie limpede, sigură Wegi 
Savigny, op. cit. pag. 211—920);. 

-Alii douilea elementii.- ce trebue “să câştigămii, ca , 
să . „câștigămi . posesiunea propriii disă este- Ainus 

domini, adică voinţa de a poseda pentru noi ca pro-: 
“.prietari, puţin importă că credemii saii nu în qua-. . 
litatea nâstră de proprietară. De aceia celii- ce nu... 
pote avea v6inţă, cum e nebunul şi pupilul. infans;. 
nu potii câştiga posesiunea, c căci. ne având nici unii. : 

„âmtellectus, nu 'potii „voi. Pupilul - eşit. din infantia 
“fiind că pote avea o voinţă incomplectă, pâte câştiga, ..: 
"posesiunea; complectându-i-se voinţa. prin autorisaţia . - 
tutorului. Prin urmare pentru înfaus, stricto sensu,. 
ar fi fost: imposibilă aequisiţiunea posesiunei, căci tu. 

“torele nu Var fi putut, represinta, „intrând ! el şi în: 
posesiunea de fapt a lucrului, Și având animus do- 

“mini pentru pupili,. căci posesiunea fiind 'o questiune. - 
'de fapt nu se pote câștiga prin represintant. Totuşi. 
utilitatis causa s'a admisii &ă: tutorele pâte: câștiga. 

- pentru! infans posesiunea, şi: prin consequență sa 
“ admisii 'că infantele .pâte.câştiga posesiunea căpătând. 
“elă corpus" şi autorisându-lă tutorele. întru. aeâsta, : 
“adică eumplectăndui saii mai bine disii supleându-i eliă: 

__ anâmus domini, Acâsta resultă din două texte ce- 

- lebre care aii dat naştere la multe controverse, legea: 

32 $2 D., De acquii enda vel. amittenda possessione 
Și legea 3 0., De: „acquin enda et relinenda posses-. 

stone (VII, 82): 
“Eacă textul din Pandecte : „Infans possidere recte: -- 

potest, și tutore : auctore coepit: nam judicium in- 

: fantis suppletur'auctoritate tutoris: utilitatis enim causa 

"- hoe receptum est :. -nam' „alioquin nullus  consensus, 

“infantis est . accipiendi possessionem.—Înfantele pâie 

„valabil poseda, daca a' apprehendat lucru .cu autori-: 

sarea tutorului :. căci. voința infantelui este suplinită 

prin. autorisarea: tutorului : în: adevării acesta s'a ad- 

E 

"- misti „pentru causă de utilitate :. căgă: de altmintrelea-”
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“nu pâte fi'vorba de vrunii consensus ală infanțelui - 
.. pentru câştigarea posesiunoi.“ Eacă acum textul din - 

Condică : ,„Donatarum rerum a quacumque persona 
“infanti vacua possessio tradita corpore quaeritur: Quan- 
vis enim sint auctorum 'sententiae dissentientes : ta- 
men consultiuş videtur .interim,“licet animi plenus 

„non fuisset affectus, possessionem per traditionem esse . 
- quaesitam : alioguin. sicuti .consultissimi. viri Papiniani 
-responso continetuu, nec quidem per tutorem possessio: - 
“infanti poterit aequiri.— Posesiunea lucrurilor dăruite 
„de 'ori-ce persână se câștigă . prin: simpla tradiţiune 
făcută -infantelui, “prin „simplul corpus al infantelui. 
„Căci. de şi sunt păreri de jurisconsulţi' contrarii, "cu 
tote acestea este mai chibzuit a decide că. în inter- . 

"valul: impubortăţii trebue să se câştige posesiuncă prin . 
tradiţiune făcută infantelui de şi nu are plină voinţă: - 
căci altmintrelea, după cum dice Papiniană celii forte - . 
bine chibzuit întruni răspunsă ală săi, nici chiar prin 
tutore nu s'ar putea câştiga pentru infante posesiunea. 

„. Adoptămi întru tâte versiunea . textelor. dată de 
“Savigny şi interpretarea ce le dă lori acest mare ju- 
“misconsult, Sa a 

Putemii câştiga. posesiunea nu număr! animo et 
-corpore nostro, ci şi aniino nostro et 'corpore alieno 
„Așa o putemii câştiga prin- serviă şi fii noştri de fa- „miliă, de îndată ce ami luat cunoştinţă de intrarea, lorii' în posesiune, şi, ex peculiarii causa, chiar îna- | „inte de a lua cunoștință, despre intiiarea lori în po-. 
sesiune, după cum am arătat. în volumul. a ă:Frag-.. mentelor mele juriaice. a aa i 
„Asemenea putemii “câştiga . posesiunea et per libe- ram et exiraneam persona, adică prin mandatar, .: chiar înainte de luarea. în cunoştinţă de către Inan- dant de intrarea în posesiune a mandatarului, dar în „ceia ce priveşte usucapiunea, ea nu începe de cât din „momentul acestei luări de cunoștință : „Per'liberam _Personam: ignoranti -quoque acquiri 'possessionein, et...
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“ “postquam seientia intervenerit, usucapionis conditio- : 
nem inchoare posse, tam ratione utilitatis quam jaris: 
pridem  receptum est. —-S'a. admisi atât peutru cu- 
“vânt de utilitate cât şi. pentru cuvânt de dreptii ca: 
să se potă câştiga de mandant chiar ignorând -pose- 
şiuneă prin liberă persână (adică . prin, mandatar), şi 

“din momentul aflării intrării în . posesiune a: meanda- 
„tarului să înc6pă chiar a usueapa. - 

* Prin tutor putemii câştiga posesiunea chiai ad « USuU- 
capioneni ignorând intrarea în posesiune a tutorului. 

Tot aşa şi persânel6 morale . (universitates) potil- 
câştiga posesiunea chiar ad usucapionem prin man- 
datară (|.1.$22ct1. 2 D, De adquirenda vel - amit- 

-tenda possessione). 

Precum pocii prin altul câştiga posesiunea, ase- 
menea 'pociii înceta de a posede pentru mine, consti- 
„tuindu-m& „posesor pentru altul. Acesta este ceia ce. 
se numeşte coiistitutum. possessoriuin,. expresiune 
„care 'de şi nu există în. textele de: drept roman, to- 
tuşi exprimă ună lucru eminamente exact. Bacă. 
textulii care pune” în privința „acesta: regula ge- 

“nerale.: Eli este legea 18 principium, D., De ad- 
- quivenda vel cmittenda POssessione, . în care; juris- 
consultul Celsus se exprimă astfel: „Quod. meo no-! 

„mine -possideo,' possum alieno nomine possiderse : nec: 
„venin .muto "mihi causam possessionis; sed et desino | 
-. possidere, et alium possessorem ministerio meo facio: 

nec idem est possidere, ct alieno momine possidere. 

Nam potsidet, cujus nomine possidetur. Procurator - 
| alienae! possessioni pr aestat ministerium. — Ceia ce po-. 

"sedii în' numele micii, pociii să: posedii în numele al-, 
tuia: în adevării nu'mi'schimbi mie causa poseşiunăi,- 
„ci încetesii de-a „posede şi faci. pe altul posesorii; 
- prin: ministeriul mei: şi nu e tot unu a posede. Și | 

-a posede în numele altuia. Căci posede acela în nu- . 
"mele “căruia se posede.. Procuratorul prestâsă ministe- 

„riul săi.  posesiunei altuia.“ In „câsul, constitutului po- 
. 

. . E .- ” e
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sesoriii, posesorul adevărat de până! acum fără a în 
ceta de a deţine lucrul, fără a trăda lucrul altuia, 

- „transferă -animus. de la elii la altul, şi prin, acesta 
chiar elă încetâsă de a posede, ŞI acelii altul începe. . 
a: posede. prin elă: nu:e în asemenea casti, cum dice. 

"forte. bine : Celsus,' o schimbare . de 'causă de pose- 
_siune, ci o perdere de: posesiune; cum, (ice elii fârte 
“elegant, alta ce a posede, şi alta a „posede. pentru al; 

„tul, -când. posede :cine-va,. pentru altul, „nu „el „posede, 
ci altul” posede prin 'elii.. 

Constitutul posesoriii nu se presumă. 
Eli trebue să fie expresii, adică voinţa părţ ţilor te-: 

“bue 'să fie expresă din partea actualului posesor de 
a înceta dea posede - pentru elii,. şi de a incepe. 

a posede pentru 'altul,şi din partea acestuia 'de a 
începe:a posede. prin ințermediul celui d'ântâii. 

| Totuşi el pâte - iesulta în mod implicit din altii. 
„„_actiă, ea -consequenţă fatală a lui. Dar aceste acte for: 
meză excepţia: Aşa de: exemplu elii :pâte resulta din 
«luarea cu .chiriă din partea vângătorului al: obiectului _ 
„ce vinde cumpărătorului. - Când Primus venglend . o 
casă lui Secundus convine cu el, ca-fără să "i-o pre 
dea, să o reţie pe fiitor ca chiriaşi. -prin acesta chiar: 
fatalemente el-se. constitue posesorii. în numele Și pe 
comptul cumpărător ului. 

Totii aşa şi-celii.ce traneferă altuia: muda- proprie Ei 

y 

tate; veţinend usufiuctul, se constitue tacitamente po-. 
sesorii în numele concesionarului. usufructului, -. 

„- Asemenea debitorul. care constitue - unii obiectii: în 
piguus unui creditor, reţinendii precariter lucrul 

-. constituit în - gagiii,. se constitue „tacitamente posesor 
în numele .și pe comptul concesionarului pignului. 

Toti asemenea Şi în societatea „universoraum. bo- 
"norun, fie-care asociat n'are “trebuință, să facă tra- : 
diţiune coasociaţilor săi a părților. indivise pe care: 
voeşte ă le transmite lor în posesiune: Şi proprietate, 

Na
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ci implicitamente se constitue posesor a, acestor părți indivise în numele şi pe comptul coasociaţilor. sti, .. Este evident că posesiunea adevărată compuindu-se din corpus şi din “ animus domini, ea se conservă, „pe cât timpii cine-va conseivă'ambele elemente. 
Şi mu e necesar ca să se. conserve ca în fapt să fie lucrul: la disposiţia de fie-care moment a poseso- 'rului, e destul ca. să se p6tă cu : uşurinţă reînoi. fa- | cultatea de a dispune. Aşa de exemplu conservă, po- 
sesiunea unei case de ţară, sati a unei moşii, măcar 
că pentru. moment 'm'am depărtat dinti'6nsa şi. “că 
altul nu o deţine în numele mei, e destul să pociit uşorii reveni acolo, şi să nu fi intrat altul în:pose-, .  siunea lucrului, ca să ină pstă opri de a dispune de... 
dânsa. Ra DE | 7 Aa 
„Dar când unul din cele două elemente dispare; po- . - 
sesiunea. înicetesă de a mai exista; căci ea este for-. 
„mată din suma lorii. Aşa e evident că prin urmare 

» posesiunea se pierde nu nuimai :prin pierderea ambe-. - 
lor €lemente, Şi a luă corpus şi a lui. animus, dar 

„ Şi: prin. perderea unuia numai . din ele, ea s6 pierde 
„corpore -vel animo tantum. Acesta este atât. de 
evident, în. cât nu ar avea trebuinţă de: demonstraţiă. 

, Sunt cu tie acestea şi texte care o demonstră. Avemii |. 
“mai întâi legea 44,$ 2 D., De adquirenda vel a-. 
“anittenda  possessione, care nu lasă cea mai mică în- 
„doială în; acâstă privinţă. Intw'ensa jurisconsultul Pa- 
““piniân se exprimă astfel : „... Nam ejus quidem quod 
„„corpore nostro teneremus, possessionem ammilti vel. 

animo, vel etiam corpore .. —Căci a lucrului ce po- 
* sedămiă 'prin noi înşine, pierdemii pos6siunea când 
pierdemii sai animats sati corpus.“: Cu tOt6 acestea 

„este ună textii' care pare-că ar decide ci. pentru pier- 
“dârea posesiune se cere pierderea ambelor elemente . - 

“în “mod cumulativ. Acesti -textii este legea' 153 .D., 
De. diversis.. regulis juris. antiquii (L, 17), în. care 

: juriseonsultul Pauli dice i. „Fere, quibuscumque obli- .!



  

- 50 

-gamur, -iisdem in “contrarii: actis liberamur: cum, 

quibus modis: aequirimus, iisdem in contrarium actis 

amittimus. -Utigitur nulla possessio adquii nisi animo 

e corpore potest : ita nulla amittitur nisi în qua utrum- : 
“que in contrariun actum.* 'Potul depinde de sensul 

ce dămii vorbei u/r aumagute. Uterque în regulă gene- . 

rală însemnâsă și unul şi-altul; în oposiţiă cu alter-: 

„uter care în regulă generală * însemnâsă anul saă . 

“altul. Prin, excepţiă ulergue însemneză și aiul sait. 
altul. Aşa, același jurisconsultii. Pauli, în legea 10 $ 
13.D.,- De gradibus (XXXĂVIII 10), intrebuințâsă 
vorba ut unge. în: amândouă . sensurile, la începutul 
legii în sensii disjunetivă, iar la fine în sensii con- 
janetivii : „Frater. quoque per utramque parentem 

accipitur, id est, aut per: matrem .tantuin, aut per.- 
patrem, aut per: atrumgue. — Vorba fate se pâte-lua 
în -raportii, cu fie-care din genitori, adică sai numai . * 
faţă cu tatăl, sati numai faţă cu muma;. sati faţă- cu 
amânduoi.“ Aşa vorba utergue e laată în sensă. dis- |. 
junetivii în următârea proposiţiă a lui Ciceron, De 
officiis, III, 15: „Utergie, si ad eloquendum: venerit, 
non plus quam -somel eloquetur. — Oră-care .din duoi 
de va veni să vorbeâscă, nu va, vorbi de.cât odată.“ 

Unii traducii pe Uirumque. din legea n6stră în sensă .. 
conjunetivă, şi atunci decidii că. Pauli cere pierde- 
rea ambelor elemente pentru pierderea. 'posesiunei. 
Alţii o traducă în -modiă. disjunctivii, cum o. traducea .. 
Savigny în cele două dW'ânteită: ediţii ale tractatului săi. 
asupra posesiunei,. Şi atunci textul e: de acord, cu. re- 

gula de bunii. simţi şi însemnâsă .că posesiunea se - 
: pierde când se pierde unul numai din cele. două ele-: 

* mente,: or numai: corpus or numai animus. In edi-. 
"ţiunele posteridre, prin urmare şi .în a: ş&ptea, după. 
care e făcută traducţiă francesă a lui Staedtler. Sa: 
'vigny "dă altă explicaţie “textului. Eli. dice că vorba 
utruumque se referă la corpus şi la unimus, dar fără 
întenţiă, precisă de conjunctivitate sai. disjunetivitate,
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că scopul jurisconsultulut nu a. fost de a spune că, 
“pentru pierderea posesiunci se. cere "pierderea  cumu- 
lativă a lui corpus şi a lui animals, sati pierderea 
numai unuia din ele, ci de-a arăta că pentru fie-care 
din aceste două elemente, necesare amândoită pentru 
aequisiţia posesiunei, trebue: să se, manifeste: uni: 

aetii contrarii fie pentru unii element, fie pentru al- i 

“tul, fără să spuie dacă se cere pierderea amândurora . 
„Saii numai a unuia din-ele pentru pierderea posesiunei. 
Aşa ca să, intru. în posesiune, trebue să capătii cor- 

Dus, să. începii. a avea lucrul. la disposiţia mea, ca 
să pierdii posesiunea trebue unii faptii contrară, să 

încetesii.. de a mai avea lucru la disposiţia mea,'nu. 
e. destul să so. depărtese posesor ul de la imobil pen- : 
tru -ca să. i piardă, ci trebue să încetese de:-a'lii 
mai putea avea la: disposiţia sa.. Aşa casă intru în 
„posesiune. trebue să ami. voinţa . de a posede pentru.. 
mine: ca să pierdii posesiunea trebue să amii voința 
contrariă, să nu mal vrea să posedii -pentru mine, 

nu e destul să. pierdă. conştiinţa despre posesiunea . 
"Dă, ci trebue să vreai.să nulă mai posedii :pentru 
“mine. Aşa- pocii să. plecii şi. să nu mai mă gândescii 
„la lucru: nici :la posesia lui, nu e destul ca să perdă . 

- “posesiunea, ca să o pierd trebue să vreuii să nu mai 
_„posedesii pentru mine, săli abandonii, o intra altul 
“în lucru sait nu. Aşa în cât: iacă după. ultima părere 
alui Savigny cum ar trebui tradusi. textul: „Mai. 
adesea .ne liberămii. de. obligaţiele nâstre. prin mo- 

» duri contrarii - acelora după .care ne-am pbligat : pier- 
demii unii. drepti prin zete în. sensii contrariţi mo- 

_ durilor! după .care amii câştigat. dreptul. Așa prin 
"urmare precuin, mică ;0 posesiune 46 Se pote câș- 
tiga fără..coi "pus. şi aninius, tot aşa nică o posesiune 

mu se pierde fără unii aci. contr ariţi și corpului 

și „aimaluă, e 

" Posesiunea se pierde; şi sa pierdut. în tâte timpu- 

zile legislaţiei. romane . când posesorul a pierțlut « ani- i 
7
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“smus, a încetat de a mai voi să posede pentru sine-- 

Cât pentru pierderea numai a corpuluă, ar fi trebuit: 

conform regulei să fie tot așa, şi pierderea corpului,. 

adică încetarea din partea. posesorului: de a mai avea 
lucrul la disposiţia sa, la o disposiţiă facilă, ar fi tre-. 

_buit prin ea însăşi să facă pe posesorii a pierde po- 
_ sesiunea, ori-care ar fi voinţa sa de a continua de a 
posede, ceia ce nu mai pote posede. .. 
"Cu tâte acestea, utilitatis causa, Sai admisi ex- 

cepţiuni la acestă regulă, şi s'a; decis mai. întâiii pen- - 
tru, salturile estive şi hiberne, apoi Și pentru tâte: 
cele-lalte immobile;. conservarea. posesiunei “lori, nu 
numai în tot timpul cât altul n'a intrat în ele, dar: 
şi după intrarea altuia; până la aflarea posesorului 
„despre acestă intrare. Şi de aceia am arătat că până. 
atunci posesorul conservă interdictul uti. possidetis 
'pentru' a face să iasă usurpatorul, şi daca acesta care. 
a intrat, în. posesiune, se. împotriveşte cu violenţă, 

"atunci posesorul va :putea să/lii dea afară prin inter- 
dictul unde: vi.. Acâsta resultă. anume din legea 46 
D., De adquirenda vel amittenda possessione, în care” 

„* Papinian dice : „Quamvis saltus proposito possidendi 
 Tuerir alius ingressus, tamdiu priorem „possidere . dic-. 
tum est, gaandiau possessionem ab alio- occupatatia: 
ignoravii. — De şi cine-va a intrat înti”o livede cu: 
scopii de a o posede, totuşi primul posesor este con-- 
'siderat că continuă de a posede pe. câtii: timpă n'a. 
"aflat că posesiunea livegei este ocupată de altul.“ 

Putemii conserva posesiunea unui lucru prin altul,. 
cu tâte că de faptii ne-am  desinvestit de corpus. 
Ac6sta, .se întâmplă când închiriămiă, commodămi, de--- 
punemii saii dămi în usufruet ună lucru altuia. Noi. 
continuămii a posede prin: locatarii, „coninodatarii, 
depositani Şi usufructuarii. | 

După ce amii vorbit de. posesiune, să revenimii Ta. 
| proprietate, la: dominium. ex jure Quiritiuni. - Do- 
mini ex jure Quiritivuan se câştiga la Romani: 

x
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“în “diferite noduri, care nu sunt întocmai! aceleași î în-. 
legislaţiunea clasică şi în legislaţiunea lui Justinian. | 

Să vorbim. .mai întâiii de legislaţiunea clasică. Mo-. 
-durile de acquisiţiune a proprietăţii quiritare se îm- 
parti în legislaţiunea clasică în moduri de acquisiţiune: . 
-de drept civil şi în moduri de. acquisiţiune de drept 
al gințiloriă.. * . | 

Gaius ne o spune într unii fragmenti: oxtrasii din 
„_- Cartea: Il a Lucrurilor. sale quotidiane sai a Au- 
-veelor, care formâsă în Pandecte legea 1, principium, - 
De adquirehdo. rerum: dominiio (Despre aequisițiu- 
nea proprietăţii lucrurilorii), Cartea XLI, titlu 1, unde 
se exprimă, astfel: „Quarumdam rerum domânăum | 
nanciscimur jure gentia, duod râtione naturali. 

„duter onmeş homânes peraegue servatur ; quarum- 
dam jure civili, id est jure proprio civitatis nostrae.. 
A unor. luerură câştigămii proprietatea după dreptul 
ginţilorii, care. conformii : vaţiunei naturale. este. ob-, 
-servat de o potrivă “la toți 6menii; a unor lucruri 
din contră. câştigăm proprietatea după dreptul civil, 
„adică după dreptul propriii cetăţii nâstre.“ , Ă 

Să nu credemii că sunt două feluri de proprietăţi, 
ună jaris civilis sati -Quiritium, care se câştigă după 

“modurile de acquisiţiune de drept civil, şi alta juris 
gentiuni . care se câștigă după modurile de acquisi- 
“țiune de. drept a. ginţilorii. Nu, - atât după modurile 
-de aequisiţiune ;de, drept al ginţilor cât şi după mo- . 
“durile de aequisiţiune de, drept civil, câştigămii unii 
„singuri. fel de proprietate, proprietatea quiritariă, do- 
minium. ex jure quiritiuum. Aşa prin tradiţiune a 
“unui lucru mec mancipi, înă peregrini pâte, câştiga 
unii adevărat dominiun ex jure - Qui itiui, ca şi 
prin mancipațiune a 'unui lucru mancipi unii cetă-: 
“țiană romană. E adevărat: că sunt interpreţi care ai 
.eredut contrariul. Dar, cum a demonstrat nemuritorul 

_Pellat, sunt în erdre. cel. ce eredi .că, prin tradiţiune 
ună i peregrin nu. pote câștiga asupra unui. lucru mec 

7
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“ahancipi.de cât unii domânătin, jur îs geiutiuen (regi: ! 

„-Pellat, Expose des principes. generaut. sur la. „pro- 

„priătă.. , $$ 832—84)... - - SE 

"Aşa Gaius, Lusțit., Corn. II $Ş 19, ne spune că: 

lucrurile ec. mancipi "corporale se pot aliena prin. 

tradiţiune. Şi în $ 20 adaugă : că: de exemplu. daca. 

iţă voiii trăda o haină... sâii în virtutea unei, vândără,. 

saii în. virtutea -unei: donaţiuni, Sai în virtutea vre- 

unei alte cause, haina devine a ta, tua fil, expre-: 

siune. care îndică proprietatea. ta, fără să adauge ex" 

jure gentiuin. Iar Ulpian, în Tegulele sale, titdu XIX tă 

Ş: 2, dice că “proprietatea (domina), fără să. adauge . 
edi jure Qatiritiun, căci prin dominiun se înțelege SE 

- domânium ex jure Quiritium, se câştigă de noi asu--. - 

pra luerurilor singulare prin maneipaţiune, prin tra- 
diţiune, prin usueapiune, prin în jure cesiune, prin 
adjudicaţiune,: prin lege, amestecândii la unii lociă tra-- 

„.. diţiunea mod de drept al ginţilor cu cele-Talte- mMo- 
"duri care sunt de drept civil. - Sia | 

Şi, în adevăriă,- de îndată ce. Românii zi intrat în 
„contact mai freguent cu peregrinii, şi prin pretorul.: ; 

. peregriniă ati cunoscut instituţiunele celor-alte po- 
pre, între căre tradiţiunea, mod de. acquisițiune de: 
drept al ginţiloriă, ei aii împr umutat acest mod ca şi 
altele din dreptul 'giniilor, le :auă aplicăţ nu: numai . 
peregrinilor, ci şi cetăţenilor lori, şi introducându-le : 
în legislaţia romană, leat făcut să producă. același. . 
„etect, domini ex juve. Quriritium, Interesul sub- - 
„sistă însă şi după introducere a: distinge modurile de 
-aequisiţiune de drept civil de modurile de acquisiţiune : 
de drept al ginţilor :. el constă întru, acesta că numai: i 
modurile de. drept a ginţilor sunt aplicabile şi “pere-" 

- “grinilor şi cetăţenilor ! Romani, pe când pe “modurile. . . 

„de drept civil, Romanii după, ca şi înainte de: intro-- 
ducerei lorii de pretorul' per cgrină, le reservară numai. 
cetățenilor Români. :



55. 

Sa vorbim Thai. intaiul de modur ile de nequisiţiuno: 
„de drept civil. 

Modurile de acauisiţiune. a proprietăţi după drep- 
„tul civil sunt: 

19 inancipaţiurica (mancepatio), 20 cesiunea injure 
a (în! jure _cessio), 30. adjudieaţiunea, (adjudicătio), q0 - 
„„“legatul per vindicatiouem egatum per vindicatio- 

men). 50 usucapiunea (4Sucrpiv) şi 60 legea (le). 
„Gaius nu enumără în Instituţiunile sale întrunit 
“mod'.compleci. modurile de: acquisiţiurie. Eli nu von- 
beşte în 'paragrafele .23, 24 şi 65, Com. 11, decâtdo 

| “mancipaţiune,: de în jite. cesiune şi de usucapiune, 
“dintre cele de drept civil, şi de 'tradiţiune, dintre. 
„cele. de: drept al ginţilor. 'Ulpianti însă. vorbeşte în. 
mod complect de. modurile de.- -aequisiţiune de drept .-. 

o civil în. paragrafele. 2 17, titlul XIX-a Regulelor. BI 
-sâle. . 

Atât numai că elii, amestecă la: uni: locii legatul ! 
per vinidicaiioneni şi legea ($ 17), ceia ce 6ste in- 

exact, căci în caşul legatului per vindicationeni voinţa 
- testatorului, confirmată numai de lege, transmite pro- 
„_prietatea 'ca şi: în cas de imancipaţiun6, cessiune. în 
juve, pe când, în: casul de aequisiţiune a caducului şi 
-a ereptoriului, voinţa singură a legiuitorului, -în contra. 
chiar a voinţei testatorului, operă” aequisiţiunea. | 

Mancipaţiunea (mancipatio, cum o: numeseii Ro-. 
 manii),. este o vorbă care vine de la mantipi, con- 
“Aracţiune din manicipii, genitiv al lui” mancipitun, 
„pentru că mancipatio este un mod propriii de alie- - 
"naţiune ă.lucrurilor maucipi. Gaius, Iust. Com. $ 22. 
- dice în mod inexat -că lucrurile mancipi se .numescii 

astfel pentru că ele se alienesă. prin mancipatio, ca: 
cum mancipi, ar: veni de la ma ngipatio, ceia ce nu 
„se pâte, căci vorba. cea mai lungă. derivă în tot-d'a-. 
una de. la: vorba: cea: mai scurtă Vorba. mancipiuru, 

"ea şi vorba mancipatio, derivă de la manu capere. 
In adevări cea mai mare parte : a uorurilor, împor-
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ante ale Romanilor primitivi aii fost cucerite în r&s- 
, “bâie, manu. ab hostibus captae; astfel ai! fost caiă, . 
” “servii şi pământurile cele d'ântâiti, situate tote în Ita- . 

lia, şi acestea constituiaii cea mai mare parte din 
„Jacrurile mancipi.: N Sa 

„+  Maneipaţiunea era la început chiar unii modă uni- 
versalii de acguisițiune nu numai a proprietăţii, dar 
şi a desmembrementelor dreptului de proprietate, unii. 
modi .de a dispune chiar de o aniversitas, căci, în 

"timpul legii celor: 12 Tabule, testamentul se făcea 
"per aes et libram, era: în acelaşi timpi unii modă. 
de acquisiţiune- de creanţe, de. contractare de obli:" 

- gațiuni, şi ună modă de stingere de obligaţiuni (Gaius, 
““Instit. Com. III, $ Ş 173 şi 174), în cât tote opera-" 

țiunele relativă la unii patrimoniii se făceaii la: în- 
ceput prin: mancipaţiune. a a 
„Pe urmă s'a introdusti cessiunea - in juse şi s'a - 
împrumutat . din dreptul” ginţilor trâdiţiunea pentru 
lucrurile . nec maicipi. Cât pentru adjudicațiune, 
credii că ea este contimpoiană cu mancipaţiunea, căci 
principiul eşirei din indivisiune a trebuit: să. existe - 

“încă din cele d'ântâii timpuri ale dreptului Romanii. 
„» Mancipaţiunea mai era aplicabilă şi pentru vânda- - 
vea pers6nelor libere: sati constituirea lor în, stare de... 
mancipium, putere anal6gă cu servitutea. „Ea mai 

"servea și pentru - adopţiune şi emancipaţiune. Şi de: 
aceia Gaius trămite în $23 al. Com. II. pentru. forme. 
la Comentariul 1, la $ 119, unde vorbeşte de manei: - - 
paţiune a proposito de coemptio :care şi ea este ună 
tel de mancipatio. In: acest paragraf şi în para=" 

„grafele următâre 120, 121 Şi 122, Gaius întră în multe . : 
amănunte cu ocasiunea mancipaţiunei. Să dimii textul 
Şi traducerea acestor paragiafe: .  : a 

$ 119.. „Est autem mancipatio...: imaginaria : quae- 
dem. venditio : quod et ipsum jus proprium. civium 
Romanorum. est; .caque res ita agitur,. adhibitis non - „minus quam quinque testibus, civibus romanis pube- 

N 
+
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:-mbus, et praeterea alius ejusdem conditionis, qui. li- 
brani -aeneam tencat, qui appellatur -libripens; îs qui 
mancipio "accipit, rem tenens ita dicit: hunc-ego ho- 
minem ex jure Quiritium. meum esse 'aio,: isque mihi'. 

„-emptus est hoc aere aeneaque libra ; deinde aere per-: , 
„cutit libram, idque .aes dat ei a quo mancipio accipit, 
-quasi pretii, loco. -— Mancipaţiuneă . este...... o vândare. 
imaginară : şi ea este. unii drept proprii ali cetăţe- . 
ilor Romani. Şi ee se petrece astfel întrebuințân- 

"-du-se nu mai puţin -de „cinci. martoră cetăţeni romani. 
puberi, şi-pe lângă acâsta o altă persână de aceiași. 
-condiţiune,: care -să ţie în mână ună cântarii de aramă, 

-care se numeşte cântăritorii; acel „care priimeşie lu 
““erul în mancipiuu, ţinend. lucrul dice : acest servii 

-„.susţiii că este ali mei” după dreptul Quiriţilor, : şi 
„elii a. fost cumpărat. “de mine cu acâstă bucată, de 
aramă şi prin acest: cântar de aramă: după acâsta | 

„loveşte cântarul: cu bucata de aramă, şi dă-bucata de. 
„aramă . aceluia de la care a priimit, lucrul în Mau a 
căpiun, ca dept pretii:. a 3 

$ 120. „Eo _ modo et. serviles o liborăe” personas 
- zancipantur : animalia quoque quae mancipi . sunt, 
-qud, în numero' habentur boves, equi, muli, asini; item 

„ praedia tam : “urbană, quam rustica, quae et ipsa man- : -. 

-cipi sunt, qualia, sunt italica, eodem modo solent man-. 

cipari. —In acest” modii se: mancipă, | şi. persânele 'ser- 

vile şi. cele libere: asemenea şi animalele care sunt 

“lucruri” mamcipi, în numă&ru cărora intră boii, „caii; 

| catâri, asinii ; 'asemenea şi fondurile atât cele urbane . - 

„cât și cele ru ustice, precum sunt cele. italice, se obii 

nucste ase mancipa în acelaşi modi.“. 

$ 121. „In co solo praediorum mancipatio'a cote. 

'zorum. mancipatione differt, quod personăe serviles 

„et liberae,; item animalia quae mancipi sunt, nisi în 

praesentia siat,- “mancipari non possunt : adeo quidem, N 

„ut; eum. qui mancipio' accipit, apprehendere id ipsum 

„uquod ei i mancipio | datur, necesse sit : unde etiam man-
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'cipatio dicitur,, quia manu res: 5 capitur. Praedia .vero 
" ăbsentia solent mancipari.—lIntru acâșta numai.se deo-. 

sibeşte mancipaţiunea - fondurilor de mancipaţiunea. 
celor- alte lucruri, că persânele.servile şi libere, pre- 

„cum și animalele: care sunt lucruri mancipi, nu:se : 
potii -mandipa:. de cât. când sunt. presente: şi acesta: 

„.. “întru atât în. cât -acelă „care priimeșşte lucrul în man- 
cipiii.:: “trebue. să apuce cu mâna. lucrul ce'i se dă în... 
“mancipiii : de unde şi operaţiunea. se. numeşte man- 
“cipaţiune, 'căci lucrul se apucă cu mâna. Pe când fon: - 
durile se potii mancipa și în absenţa lor. & 

Maneipaţiunea -este :o operațiune solemnă; în care 
fisurâsă, transmitentul, 45 gui mancipat; 'acquisitorul, 

"8 qui mancipio- „aceipit: sati -cui mancipatur, cincă . 
pers6ne. cetăţeni . romani şi puberă :ca martoră, căre .- 
represintaiă cele: cinci clase ale comiţielor centuriate, 

„. înaintea. cărora .se făcea mancipaţiunea, şi-un libri- .. 
pendi săi unii cântăritoră cu unii cântari de. aramă. 

„La început cântărirea era- reală, se: mancipa unii lu- 
„eru.ală căruia: preţă eră fixat la atâtea. libre de. a- 
ramă, ciică 'monede nu existat, saii de şi existaii de 

> arămă, darii val6rea lori era. nu convenţională, ci 
rcală constând în greutatea. lor, pentru :care veiifi- 

“carea se făcea prin cântărire. Mai târdii, când “Ro... 
manii . începură să 'aibă' “monede . de. aură: şi arginti 
cu valdre fixă, nu se mâi făcea cântărirea, dar. simu-“ 

" Jaerul cantăririă îi luă, locul propter. veleris juris îmi- 
“tilioner, şi de.aceia tot mai: figura libripendul - cu 
“cântarul :de aramă, “dar în locă. de. cântărire,- celui că-. 
"vuia“se. mancipa isbea. cântarul de âramă - cu o bucă- ? 
țică te aramă, pro forma: In acâstă opsraţiune vor- . 

| bea: numai aequisitorul care, apucând lucrul cu mâna, | 
. daca - era :mobilii, dicea: Susţiii că :acestii calu, “de: ..: 

„ exemplu, este ali meii după: dreptul Quiriţilor:; şi că 
-. Pam cumpărat - prin midlocul: acestui cântară de aramă -.. 

şi drept preţii dati acâstă bucată de aramă, şi, dicend. îi 
„acestea, lovea + cu bucata de aramă cântarul de aramă.
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Textul nu dice că se adresa, şi cătie martoră, ca în: 

- testamentul per a's et libram, care era tot o man- 
cipulio, glieendă : Et “vos cives, testimonium, mihi- 
per hibetote. (Gaius Com. II. $ 104).. “Totuși e proba- 
bil că acestă suplementii de tormalitate avea loci în 
tâte "mancipaţiunele. Mobilele. se mancipaii fiind pre-.. 
sente şi apucate, sati atinse celii puţin cu mâna. Îmo=. 
"bilele dice: Gaius că se mancipau şi în absenţa lori... 
E. probabil însă că la început se mancipaii. la 'loca- 

- itate, că în-urmă se făcea mancipaţia în absenţa lorii, 
aducându-se de 'la : fondurile rustice o brasdă, de la. 
cele urbane o ţiglă care se apuca cu mâna, şi că, în 

cele din urmă, a dispărut şi aducerea “brasdei 'saii a. 
ţiglei. * Ceia ce mă: .autorisă a crede acâsta, este că -- 

acâsta se petr ecea la ievendicarea imobilelor: în tim- 

“pul procedurei per sacrameiituni, după cum ne spune 

Gaius, Com.-1V. $ 17. La început 1 revendicarea. se 

„făcea la localitate, după aceia 'şi departe de locul si- . 

tuaţiunci, dar acucându-se. înaintea magistratului o::..- 

. brasdă sai o. ţiglă: pala Fragmentele mele: juridice 

Vol. | pag. 31 şi 32); | 

Ş 192. „Ideo autem aes et libra adhihboţui:, quiă 

olinh aer eis tantum: nummis utebantur ; et erant asses 

“ dupondii, semiss6$, quadrantes, nec ullus aureus vel... 

„ argenteus nummus in usu erat, sicut ex lege duode- .. 

cim tabularum intelligere possumus : : eorumque. nume 

"- morum Vis -ac. potestas, non in numero erat sed in 

pondere nummorum': .veluti asseş librales erant; et. - 

“-dipondii tum erant bilibres : unde etiam dipondius. die- 

“tus est, quasi duo pondo: 'quod nomen adhue in usu 

retinetur ; semisses quoque et quadrantes pro raia ! 

scilicet portione librae 'aeris: habebant certum pohdus. .. 

„Item qui: dabat. Glim.. pâeuniam - non adnumerabat;: 

eam, sed appendebat : . “unde servi quibus' admittitur: 

administratio. pecuniae dispensatores” appellați sunt, 

. et adhue appellantur. — Pentru acesta însă se între- 

„buinţesă, arama Ș câritarul, pentru că o. dată Romanik
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se serveaii numai de bani de aramă; şi eraii aşi du- . 
“ponâii, jumătăţi şi sferturi de asi, şi nu. era în usii . 
„nici un bani de- aură sai de argintă, după cum pu- 
'temii „să înțelegem _din legea celor dou&-spre-dece 
tabule : și puterea și valdrea acestor bani nu sta în! 
„numărul lorii, ei în greutatea lori : eraii de exemplu 
ași de o libră, aşi de două libre, care se numeaii. 
-dipondii, pentru că aveai de două ori greutatea uni-. 
tară a unei libre: numire de diponâii care până adi 
este în usă; erati şi ași de o jumătate .de libră, şi 
de unii -quarti de. libră, care adică “aveai. greutatea - 
"unei fracțiuni din greutatea unei libre. Asemenea. celii 
ce da o dată “bani, nui număra, cii cântărea: de 
“unde și. servi cărora li se încredinţesă administraţia ” 
banilor, se. numescii . dispensatori (de la dispendere, 

„adică a distribui prin cântărire), şi şi astă di. se nu-. 
„Mesei ast-felă.€ ee. a 
_* In jure cessio este unii alt modii de transmisiune. - 

„a proprietăţii după dreptul civil. Cu deosebire de- 
“mancipatio, care nu se aplică de. cât la lucrurile 
mancipi, în jure cessio se aplică şi la luenirile man: 
„cîpi şi la lucrurile nec mancipi,- ceia ce. dovedeşte 
„că acest modi este introdusii posteriorii mancipaţiunei, 
“şi după introducerea tradiţiunei .din dreptul ginţilor 
“aplicabilă -numai lucrurilor nec! mancipi, adică 'după, 
introducerea pretorului peregrinii, care după cum am 
“dis, în introducţiune, devenind! prin alegere pretor. : 

„dreptul ginţilor aplicabil peregrinilor. 

urbani, a introdusii. în dreptul civil instituţiuni din 

De în jure cessio ne : vorbeşte Gaius. în Corn. IL „$ 24:şi Ulpianii în Regulele 'sale, titlu XIX $$ 9 şi 
„10. Gaius dândă mai multe amănunte, vomit transeri, 
traduce şi parafasa $ 24 din Instituţiunele sale : 

„In jure cessio autem hoc. modo fit: Apud ma- Bistratum „populi Romani, velut praetorem, vel -apud praesidem. provinciae, is cui res in jure ceditur, rem | tenens ita dicit :  hune „ego hominem ex jure Qui-
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ritiun mea esse io ; deinde: postguam hie vindi. 
„caverit, praetor interrogat eum qui cedit, an. contra. 
vindicet ; quo. negante aut tacente, tune ei qui vin-.  . 

dicaverit eam' rem addicit.- Idque legis actio voecatur ; . 
quae fieri potest -etiam în, provinciis apud praesides. 
'earum. — Cesiunea injure se face în modul urmă-. 
tor”: : Inaintea magistratului popolului. Romană, de. 
exemplu înaintea pretorului saii a. presidentului pro- 
vinciei, acela -căruia se cedâsă lucrul îi jure, ținend 
lucrul în mână :dice : Saisţiăi că acest servi este ală. . 
me după dreptul Quiviţilor;: apoi, după ce acesta. - 
“revendică în aceşti termeni, pretorul într6bă pe celă. 
care cedâsă. daca revendică în .sensii .contrariă ; şi | 
'acesta negândi, : saii .tăcândiă, atribue atunci lucrul. 
aceluia care la revendicat. Şi acesta se' "numeşte ac- - 
ţiune 'a legii, şi pote să aibă locii şi în provincii îna-- 
intea presidenţilor  lorti.“ a 
“In jure cesiunea este unii: piocesii Betivi, unii si-. 

- mulaeru 'alii revendicări în forma acţiunei legii per: 
-sacramentum. | . 

In 'tevendicarea, adevărată, fie. care dintre litiganţi,. 
înaintea magistratului popolului:. Romanii, revendică. | 

„în sens contrarii. unul în. contra, altuia, și celă ce 

nu posedă, lucrul. şi cel cel posedă. Primus de: 

exemplu - vrea, să revendice în mod seriosii servul. 

“Stichus de la Secundus, care-lii posedă. Se duce cu. 

elă sai de bună voie saă. aducându/liă cu forţa, o0b- 

„owlo collo, înaintea magistratului poporului Romanii, 

şi acolo îlii revendică astfel : une ego: Stichum ex- 
jure Quwiritiuum “meum “esse aio secundum sua. 

” causam, sicul dizi: ecce tibi  oiudictam: Împosui, . 

- adică: susțiii că acest - servă Stichus este al mei. 

datpă dreptul Quciriţilor, după. causa sa după cum ,. 

„diseiă :.și iacă că și am pusă. pe elii vindicta. Și 

: dicendii acestea atingea cu o .festucă, cu 0 vergea pe 

sclavi. Secundus, la rândul săti, 'revendicând în sensă 

contrariii, dlicea: „Bgo. contra (io Iuno : seruuiu Stic--
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o Tan men esse 'ex jure “ Quzivătium, secui data. 

-Suam cau:am et ecce tibi vindictam ..împosui. Şi 

(licendii - “aceste”. vorbe, lovea şi elţi cu vergeaua pe: 

servii.. Apoi, după câte-va alte formalități, -magistra- * 

tul, după ce acorda posesia pr ovisoriă a servului unuia 
dintre ei, trămitea pe âmânduoi înaintea Tribunalului 

centunuviral;- în timpurile mai „vechi, care să judice în. 
„fapt care- din” duoi era proprietarii "După acâstă actio 

legis sacra menti, de revendicare ati inaginat Romanii. 
să” formese unii. modă de- transmisiune a proprietăţii, 

“şi acesta este cesiunea în jure. Celii ce vrea să trans- 
mită se duce cu cel ce yrea să câştige înaintea -mă- 
gistr atului „poporului roman, şi. acolo * transmitentul - 

cara se numeşte cedens în jui:e lasă pe. fiiţorul e- . 
„quirent care'.se numește îs cui ceditur să pronunţe - 
0 parte. din, vorbele . revendicaţiunei :. aio auc_ ho- 
mâne ae 103 &8se va jure Qucirituaun, suprimându- se 

“vorbele secaundum suam. causa, sicui dixi: «cce 

- tibi vindictam  împosui. Cedentul nu revendică. în. 
sensă. contrarii, pentru că ste de acordii cu .cesiv- 

„marul, şi de aceia la întrebarea ce'i face. magistratul: 
daca elii r6vendică în. sens contrarii, el sai tace . 
sati răspunde” că “nu, şi atuncă.. magistratul atribue 

"(addicut) proprietatea servului "cesionarului. Cum ne 
spune Gaius, în paragraful următor.25, mancipațiunea. 

“este mai frequentă. de: cât cesiunea injure. căci este - 
mai lesne să strângă şâse amică de. cât să te duci 

“înaintea magistratului.. Gaius nu adaugă că  cesiuneu 
în jure,: care este o: actio legis sacraimeută. fictivă 

“în “revendicare a proprietăţii, se pâte face chiar afară 
„din tribunalul magistratului, adică pe:drum chiar, 
“cum spune că se pâte opera manumisiunea vindicta.. 
care este şi ea o actio * legis sacraimeuti lictivă în -. 
revendicare a libertăţii, întrunţi fragmeniii al. Cărţii 
1 'din- Res „quotidianae sive Auwrea. care formâsă ]e- 
„geu 7 D., De wanuwmissis aiudicta (XL, 2),.în cât 
nu Putem, i în privinţa acesta, asimila „aceste San 

Y
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“- “ „heredibus aut sodiis aut vicinis rem aliquam adjudi- i 
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acte. de jurisdicţiune. graţidsti, “şi se , pate în adevăr 
ca în favârea 'libertăţii -să se. fi făcut derogarea ca 
manumisiunea; vindicia, să se. potă “face afară din tri: 
bunal, pe când, în. lipsă de „texte. care să.ne o spuie,. 

-. trebue. să decidem că cesiunea în jure : nu se putea 
face de. cât pro bribunali. 2 
„Un ali treilea modiăi, de acduisiţiune a proprietăţi | 

după dreptul civil este: adjudicaţiunea.. 
Precum magistratul în cesiunea în. jure are pute-. 

“vea de a cofiima voinţa părților pentru .transmisiu- 
„nea propriotăţii, totii asa şi: judecătorul : de fapt, dar. 
numai în trei cusură, în acţiunea comuni „dividundo, - 

„în achunea . familia hevciscundae, şi în. acţiunea 
finium. vegundorum, are puterea de a transmite pro- -- 

„“priotatea, în virtutea . purului: săi arbitrii, adică : 
puterei : do a judeca. Acesta ne-o spune. Ulpian, în. 

". Regulele: sole, titlul XIX, $-16 în termenii următori: 

„A djudizatione dominia - nanciscimur per formulam_ 
„ familiae herciscundae, quae locum habet inter 'cohe=_! 
“vedes?: et. per formulam .communi dividundo, -cui -lo- 

" Cus. “est, inter .socios ; et per. formular finium regun- 

dorum, quae est inter vicinos. Nam si judex. uni ex 

„caverit, statim îlli adquiritur, sive mancipi sive nec . 

mancipi sit. — Câştigămi prin adjudieaţiune - proprie- 

"tatea lucrurilor în' actiunea. pentru . împărţirea: unei 

moşteniră, care are “loci. între coheredi; Şi, în acţiunea 

în împărțire a unuia saii mai: multe lucruri commune, 

care are locii între. -coproprietară; Şi. în! acţiunea. în 

_xegulare de hotare, care are loci între vecini. Căci. 

daca "judecătorul .va adjudeea unii lucru 6re-care unui - 

-coherede' saii unui coproprietar sai unui vecină, de 

îndată acel lucru devine. proprietate adjudicatarului, 

fie 'acelă lueru mancipi saă 1tec: mancipi.“ 

Judecătorul, în. virtutea purului săti oliciii, purelor 

sale atribuţiuni, are puterea, în două acţiuni divisotil, 

„adică de; impărțire,. în acţiunea de. împărțire a unei 

Pa 
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„ creanţei, faţă cu creditorul răposatului fie-care herede. - 
„nu e debitor de. cât pentru:o parte virilă a daţoriei.. 

" Dari judecătorul aeţiunei favinili :e -herciscundae în-- 

Bi 
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moştenină şi: în acţiunea de împărţire a unui lucru 
» comuni, :precum și în acţiunea: de'regulare de:ho-.-.. 
tare, a transmite proprietatea de la unul din litiganţi 

„la cel-Paltiă. | i A a | 
„"Eacă cum se întâmplă acesta în fie-care din aceste... - 
trei acţiuni. Să vorbimii mai întâiti de acţiunea; fa- - 
miliae herciscundae. m 
_Acestă acţiune se „numeşte aşa pentru că are de. 

-obieetii împărţirea unei moşteniri; familia, în adevăriă, 
între alte significaţiuni, are şi aceia . de patrimoniai, 

„de universalitate a bunurilor unei. persâne vii sati 
> morte, şi prin urmare şi aceia .de moștenire, “adică - 

patrimoniul unui mortă,. iar herciscere -insemnesă a. 
„divide, a împărţi. 

„” Patrimoniul unei 'perşâne vii saii morte se pste. . 
compune :: 19 de lucruri corporale asupra cărora per -: 

„Sona să aibă dreptul de proprietate; 20 de creanţe; 
„3% .de datorii. Tâte - aceste drepturi reunite întiună. - 
mănunchiii constitue o ziiversitas. Creanţele şi obli- 

-găţiunele se împarti îpso jure “între. mai mulţi co- 
creditori sai codebitori conjuneţ sai. între hervedii 
unui creditor saii debitor. unici. Principiul acesta este: 
consacrat deja de “legea celur -XII “Tabule în modul | 
următor :. Inter coheredes nomina ercta, cita sunt, 

datoriele) să fie divisate de plinii drepti Așa în 
cât faţă cu debitorul răposatului, fie-care herede ipso” 
jure nu e cxeditor de! câtii pentru o „parte virilă a. - 

„adică : Intre coheredi creanţele :(şi prin urmare” şi. 

tre cohereili, pote arangia altfel lucrurile, pâte pune . 
o creanţă întrâgă în -lotul unuia din heredi, pâte im- 
pune plata unei datorii. întregi unuia din heredi. Cu 
“alte cuvite. în. raportul dintre creditor. Şi -heredi, de-. . 
bitorii şi heredi, nu € trebuință,, de împărţire, împăr-- jirea are locii de plină drepti. “Intre heredi însă, pâte: 

LS



să se facă înapărțitoa şi a oreanţelorit Și a , datotielori, a 
“și atunci heredele singur împărtăşitii, de. -creanţă, va. 
„putea nomine proprio. cere partea sa virile de la de- 
bitorul "defunctului ŞI, ca „procurator În re Ssuam,. | 

-- părţile coheredilor' puse în lotul săii, heredele siniurii | 
impusă la plata! unei datorii, de nu o. va plăti inte-. 

gral creditorului, va putea fi: urmărit: de creditorii. 
pentru partea sa virile, va putea şi fie-care din. co-: 
„heredi să fie urmărit petru partea - sa _virile, dar 
coheredele .care va fi silit a face plata, va putea cere 
restituirea-a ce va fi plătit de la heredele singură. 
impusti prin acţiunea .familiae hercişcundae. 
a Dură pentru lucrurile corporale ele nu se dividii 
"ps0. | jure, ele rămân indivise - între. heredi. Fie- 
„care  „herede . se. găsește într'o . stare de -condomi- 
mâna, de. coproprietate, de - comniunio, cum. diceaii . : 
Romanii, ăsupra fie- căruia din lucrurile! cor rporale Co- - 

"prinse. în „moştenire. In 'cât daca presupunemii duoi 
heredi, Prirhus și Secundus, şi două lucruri corporale, “ 
fondul Cornelian .și fondul Sempronian, -o datorie că- 

“tre Gaius de. dece: mii de sesterţi, şi o creanţă în . 
„contra lui Seius de dece mii.de sesterţi, Primus va. 
fi coproprietară pe o jumătate indivisă din fondul | 
„Cornelian şi pe o jumătate indivisă din. fondul Sem-. 
“pronian, dator.către Gaius cinci mii de sesterţi, cre- 
ditorii al lui Seius de cinci mii de sesterţi, şi Secundus! 

“totii aşa;. Starea însă de indivisiune. asupra lucrurilor 
“corporâle este contrariă interesului publici şi intere- 
sului fie-cărui proprietară, care se pote să nu se în-: 
țelegă cu. coproprietarul săi asupra :modului, exploa- 

„tării fondurilor conimune, aşa: în câti exploatarea, să 
. se facă răi sati să „rămâiă în stagnaţiune, interesului 

| publici, căci când averile. particulare nu sunt exploa- : 
tate saii rău exploatate,.. venitul descrește și Statul. 

- pierde, căci pe de o “parte Statul strânge mai puţine - - 
n. imposite, pe de altă parte. se compune din locuitori să- 

raci, și sărăcia. locuitorilor diminuesă importanţa Sta- 

7
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tului, De : aceia, încă din cele dânteiti timpuri de: civili- 
saţiă a poporelor antice, şi la Greci şi la Romani, s'a sta- 

- bilit ea principii de ordine . publică, că nimenea nu. 
esta ţinut să. stea în divisiune, că- orice coproprie-" 

“tarii are. dreptul să ceră de la justiţiă 'să facă să În 
cetese indivisiunea între. el: şi coproprietarii săi. Spre . 

” acest sfârşit s'a stabilit între. moştenitori acțiunea în ." 
împărţire a moştenire, numită actio familiae hercis- 
caiidae, cum am arătat mai sustii, între coproprietari, 
resultând din altă sorginte juridică de cât „moştenirea, 
acțiunea conmuni: dividiundo, pentru a face să în-: 
cetese indivisiunea. In specia nostră,. fie: care dintre 
moștenitori va putea cere: împărțirea. moştenirei în 

„contra celui-l'alt. Să presupunemii "că: Primus e acela: 
care intentă acţiunea familiae. herciscundae în con- . 

„tra lui Secundus, şi “că: judecătorul, înaintea căruia îi | 
“a trămisii magistratul, a nume Sempronius, pune în 
„lotul „lui Primus fondul Cornelian şi în lotul lui Se- 
cunduş fondul Sempronian, dicândi : adjudico Primo . 

„ fundum Cornelianaumi, adjudico Secundo fundu | 
Sempronianum, prin acesta 'el face o adevărată trans- 
laţiune de propiietate, -căcă transferă lui. Primus ju- 
-mătatea îndivisă ce avea Secundus în fondul Corne-  : 
ian şi în schimbii. transferă lui Secundus jumătatea 
„indivisă ce avea Primus în fondul Sempronian. Toti 
aşa se va întâmpla daca Primus și Secundus în loci 

să fie comoştenitori, sunt coproprietari . ai fondurilor. 
Cornelian şi Sempronian pentru că le-aii cumpărat. 
împreună,: saă li sai dăruit, sau li sati legat îm- 
preună, Eşirea din indivisiune între 'denşii, care sunt; 

„socii, cum îi numeşte textul; communiști cum îi nu- 
mimii noi în limba . juridică modernă, va avea locii 
prin intentarea acţiunei communi. dividundo (adică 
pentru împărţirea unuia sai-mai multor lucruri com- : 
mune când. communitatea resultă: din. altă sorginte - 

de. câtă moştenirea). Daca Primus va intenta acţiunea | 
commuti dividundo în contra lui Secunduș, şi ma- - 

,



  

N | i i „Fondul Sempronian : 

ai 

- "gistratul îi va trămite înaintea judecătorului Sulpicius, 
_Si Sulpicius va pune în lotul lui Primus fondul Cor: - 
nelian. şi în.lotul lui Secuhdus fondul. Sempronian, 
prin acâsta, ea şi adineaoră, el. va opera o transmi- 
siune.de proprietate, căci va transmite lui Primus | 

- Jumătatea indivisă ce avea Secundus. în fondul Cor - 
„nelian şi în schimbi va transmite lui Secundus jumă- 
“tatea 'indivisă ce avea Primus în fondul Sempronian. 

-Să trecemiă. acum la acţiunea fini regundorum.! 
'Ce este acestă acţiune? Să nu o confundimii cu ac- 
iunea în hotărnicie din legislaţiunea n6stiă. In ac- 
„iunea în hotărnicie, celii ce se pretinde “călcat reven- 
„dică' de la adversarii o cătăţime de pimântii ce pre- 
„tinde că este a sa de mai nainte în - virtutea unui 
"„act anterior translătivii de proprietate, vendare, do- 
năţiune etc., şi judecătorul care ordonă restituirea nu 

face de cât să confirme titlul anteriori, să declare o, 
proprietate anterior existentă, iar sănu transmită o 
proprietate . de la unul la altul. In acţiunea finizn 

». regundorum, din. contră, judecătorul, ea şi în acţiu- - 
nele familiae hereiscundae şi commurni dividundo, 

„ -operă o adevărată transmisiune de proprietate. Cici 
„ea are' de obiect a transforma, pentru causă de uti- 
„Jitate publică,: pentru a evita o amestecare: de. ho- 
tare, o liniă curbă: sati şerpuită saii sfărimată, necon- 

„““vestată, într”o linie drâptă. Să presupunemii de exem- - 
--plu că între. Primus şi Secundus vecini, cel dântâiii 
„cu: fondul  Cornelian, cel d'al duoilea cu fondul Sem- 

pronian, linia de “hotar necontestată între ei, este linia 
a şerpuită următâre : ab cde, şi că judecătorul Ceci- 
  

-* Pondul' Cornelian” 
pa, 

  

e 

    
  

- “ius, după ceidrea unuia din vecini, Primus,: care a; .



1-68 e 

intentat în contra lui Secundus “acţiunea fiti re-: > 
_gundorum, însărcinat de magistrat care “îi a trămisăi. .“ 

” înaintea lui -spre a le îndrepta linia de hotari, a.sta- 
"“bilit. pe:fiitor între ei ca linia de hotarii linia drâptă,. 

- Fghijhk,'prin acesta el a făcut mai multe ivans- 
"misiuni de proprietate, căci.a transmisii lui Primus:. | 
bucăţile .de pământ gbh şi dj, care eraii' ale lui. 

„ Secundus în schimbul bucăţilor “de pimentii fag, *. 
hci şi jhke, care de.lael Primus-le-a transmisă lui: 

“Becundus. - DI Da 
"In Condiea: Caragia şi în "Condica Callimachi, şi. 

-în -o bună parte dia legislaţiunele: moderne, împăr- * 
țirea este, ca şi la Romani, translativă de. proprie-. 
tate. Din contră, în Condica Napoleon, Condica Ale-. | 
xandru : I6n ], şi legislaţiunele care ai imitat: Con-. ... 
dica Napoleon, împărţirea este declarativă de proprie--. 
tate.. Printr'o ficţiune a legiuitorului fie-care moşte-. .. 
nitorii. sati eoproprietarii este considerat că a fost în: 

„tot-d'auna, încă dinainte” de împărţire, proprietară. 
unică al immobilului, sati a fraeţiunei de -immobili, 
pusii în lotul săi. Nu e locul a discuta şi a compara +: 
“aci ambele. systeme 'romaniă Şi francesii. Totuşi cât. 
pentru. mine, care preferii -în. tot-d'auna realitatea. 

 ficţiunei, mai cu s6mă în materie de legislaţiune, pre: _. 
feri systemul romană systemului fi-ancesă. is 
. Unii ali patrulea modii de aequisiţiune al: proprie-: 
tăţii după dreptul civil”. este. USucapiunea. “Institu-: -. 
țiunele. lui Justinian, consacrându'i 'unii titlu: special, i 
titlul 6 din. Cartea. II, vomii explica "şi noi acâstă... 

_ *instituţiune, când vom. explica titlul 6, âtât în le--: 
 "gislaţiunea clasică cât şi în- legislaţiunea justinianeă. - 

„_ „Unii”alii cincilea 'modi de aequisiţiune a proprie-. . . 
"tăţii după dreptul civil este legatul per vindicatio-- 

2 

“nem şi legatul per: ptaeceptionem. . E 
In legislaţiunea clasică sunt mai multe feluri de: 

legate: legatul per vindicationem.. legatul: per dam-- nationen, legatul “sinendi mod0, . şi . legatail : per. . 
praeceplionem. : DN a



"direct proprietatea unui lucru legatarului care devine 
$ “proprietar ipso' jure, prin însăşi puterea testamen.-.. - 
"tului, a lucrului! legat în momenţul adiţiunei de he- 
„. editate, fără intervenţiunea heredelui . căruia legata- 

:zul nare ai cere de cât remiterea' posesiunei, cică 
“proprietaţeă a: câştigat'o fără intervenţia sa. Totii aşa 
:se întâmplă şi în ; legatul . per praeceptionem, care 
este făcut” unui: herede pe W'asupra părţii sale din. 
ereditate, pe. când “legatul per : vindicationena este 
“Făcut unui streinti. Și în. legatul per praeceptionem, 

 legatarul preciputar devine î îpso jure proprietarii al în-. . . 
„tregului obiectiilegatii îndăâtă ce cei- Valţi heredi ati 

În Tegatul per” vindicatioiueiia testatorul transportă îi 

făcut. adiţiune de hereditate.. In 'legatul per vindli- Ea 
".cationem nu rumai termenii legatului, dar şi numelă. E 

- indică translaţiunea directă a proprietăţii . de.lă 'tes- 
“tator la -legatarii, căci acest legat după: numele săii 

5 "arată că. “transportă vindicatio. acţiune câre garan- î 

Să „tesă proprietatea de la testator direct la legatar. 
In legatele per. damnationem şi sinendi'modo, pro: 

“-prietatea obiectului legat trece de la testator la he- 
xede, care este “numai obligat a transfera acestă pro- 
“prietate - legatarului,. .care câştigă astfel unii. singurii 
“drept de creanţă .în: contra heredelui obligat ad dan- | 
dum, iar nu unii drept; real aduversus -ommnes ca'în. .. 
“legatele - per “vindicationem şi per praeceptionena. 

-““Oompară Gaius C. II, $$ 194, 217, 220 şi 222, cu - 
! “Gaius, . Com. IL $$ 204 și 218. . Sa 
Ali. şâselea' -modiă - de acquisiţiune a propriotăţii: - 
„după. dreptul: civil este legea.. : : 

Legea Julia, Şi. legea Papia Poppaea;: 'decidii că daca 
ună: instituit saii unți. legatar: nu se găsescii însurați 

ŞI cu copii legitimi în momenţul morţii. testatorului” 
-saii cel mai, târditi “până în una” sută” de dile de la - 

.. deschiderea testamentului, liberălitatea făcută : lori 
devine caducă -pentiu toti, daca sunt celibi, pentru 

jumătate; daca: sunt insuraţi dară fără „Copii, şi saă i toti 

4
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liberalitatea. sati jumătate o atribue, în contra voinţei; : -. 
 testatorului, -celor-Palţi. beneficiari coprinși în testa- 
mentii daca sunt patres, adică daca sunt însuraţi. şi | 

aii copii, care astfel beneficiasă nu numai: de ceia ce: 
a voit. să le'.dea: testatorul, dar: şi, în contra voinţei 
testatorului, în virtutea purului capriciit ali legii, de: 
ceia, ce testatorul a voit să dea altora. a] 
- Toti aşa se întâmplă şi în casii de ereptoriun.. 

„Prin ereptoritiu se înţelege hereditatea testamentară . 
„sati, ab intestatii răpită: de lege din mâna celui che- 

„* mat la densa sati prin testament.sati ab intestat prin: 
dreptul civil sati pretorian, care a deschis testamentul: 
şi a făcut adiţiune de hereditate sati a făcut adiţiune.de: E 
hereditate ab intestat, saii a cerut Vonoram possessiu-: 
nea ab intestat a bunurilor unui defunct omorit, înaintea . . . 
instruirii şi judecării procesului de omori şi supunerii. . 

„la tortură a servilor defunctului omorit.. Succesiunea | 
e răpită din mâna chematului la dânsa şi atribuitii de lege . 
fiscului. Acesta în virtutea Senatusconsultului Silanian -- 
„combinat cu Senâtusconsultul Claudianii Şi cu Senatus- | 
consultul Neroniani (Pauli, Sentenţe, Cartea III titlu. 

„5 $$ 1,5 şi 10, Ulpianii legea 1, principiu, şi legea | 
„8 $ 29, Cartea XXIX, titlu 5). . i 

In, legislaţiunea lui Justinian, ne. mai fiind. deose- - 
„bire între lucrurile mancipi şi mec mancipi, manci- 
„paţiunea a dispărut.! Cesiunea în jire a devenit o... 
simplă cesiune care se operă înaintea magistratului: 
„de ori-ce trâptă, care judecă şi. în drept-și în fapt de | 
“la Dioclețian încolo, şi înaintea căruia cedentul ŞI. 
cesionarul se. presintă, şi declară, celt dW'ânteiti că. ce-- 

» desă, cel. Mali duoilea că priimeşte” proprietatea lu-- -- 
„verului ce formâsă obiectul :cesiunei.  Acâstă cesiune. | 

se face prin ori-ce expresiuni, ori-ce solemnitate fiind. 
abolită în privinţa acesta. Adjudicaţiunea subsistă cu. : 

transmite pe -fiitor: proprictatea 'ipso jure; ori-care ar- 

N 

Di 

fi forma lui, numai testatorul să fie proprietar şi ca- . 

aceleași efecte şi în legislaţia lut Justinian. Legătul.
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pabil de a aliena. Legea nu mai operă transmisiune 
în casii de caducii, căci caducele s'aii desfiinţat prin-. 
„to constituţiune a lui Justinian din anul 534, legea: 
unică în Condică, Cartea VI, titlu 51. Dai totuşi 
operă transmisiune “în casti de ereptorium, căci dis- 
'posiţiele -Senatusconsultului Silaniani sunt: conservate, îi 
_textele jurisconsulților e care tractaii. despre dânsul fiind” 
inserate în Pandecte, în titlu-5 ali „Cărţii SXIX ce 

„ami. menţionai mai susii, | 
Să 'vorbimă 'acum. de modurile. de acaisiţiune, a, 

„proprietăţii după dreptul. gințiloriă. | 
In privinţa loră, puţine .modificaţiuni s'aii adus de 

"„egislaţiunea byzantină” dreptului clasicii. 
„De aceia * vomii. studia pe fie-câre dintw'ensele, şi - - 

relativă. la fie-tare vomii arta modificările. aduse. 
Aceste moduri sunt occupaţiunea, tradiţiunea 'şi o 

„sumă de casuri de acquisiţiune relativii la care Ro- 
manii dietă: -că e conformii raţiunei naturale-ca să se | 
câştige proprietatea, sai că proprietatea e câştigată” 
ca accesoriii unui lucru principalii, şi pe care inter- 
preţii dreptului . romanii le ai grupat sub denumire 
de accesiune, denumire sub formă de substantiv care 

 figuresă . forte rarii în textele romane, cum e în pa- 
„ragratul 26 din titlu 1 al Cărţii ILa Tustituţiunelor. 
“lui Justinian, căcă Romanii mai adesea exprimă idea “ 
„prin întrebuinţarea verbului cedere ca; în paragrafele - 
„29, 32, 33,84. Nu tâte aceste moduri cadresă cu idea 
„de accesiune, după, cum vomii vedea. - 

Să vorbimi: mai întâiii de ocupaţiune. e 
: Ocupaţiunea este. ună modii de acquisițiune Ori- 

- ginară în oposiţiune cu tâte cele-Palte moduri fie de 
“drept civilii, fie de drept al ginţilor, care sunt de- - 

zivate, care.- constitueseii nu numai moduri de acqui- 
+ sițiune'ci şi de transmisiune, unul transmite și altul . 

câștigă, pe cândă octipaţiunea e unii pură modii de. 
| acquisiţiune fără „transmisiune, ' unii modii de acqui- -- 
“siţiuno originară. „care se aplică . la lucrurile alis,



*: Be-care din aceste paragrafe... - 

. 2... > x 
- 
  Lo

 

„-care adică nu ai pentu moment stăpâni de şi sunt: 
„susceptibile de apropriaţiune individuală, fie că nu ati | 
avut nici o. dată stăpâni, fie că: ati. avut „dar acum 
nu - mai ai, căci proprietarul lorii' le .a. abandonat 
întruni mod. definitivi. Ocupaţiunea constă întru 

„luarea în: posesiune a acestor - lucruri. Prin 'ocupa: „. iune. câştigămii în .mod imediat posesiunea acestor 
„„luerui şi în mod mediat şi concoinitentii proprietatea asupra; lorii.. Şi de: aceia când proprietarul pierde” po- „sesiunea 'loră pierde în acelaşii tinipii şi proprietatea. 

Instituţiunele lui Justinian “vorbescii fârte pe largi . „de ocupaţiune în paragrafele 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 47 şi 48, imprumutate" cea “mai mare parte din Res guotidianae sive Aurea a'lui Gaius: | _ Vomii  transerie, traduce. ŞI explica pe rînd pe! 

„$$ 12 şi 18. Aceste paragrafe sunţ în mare parte „ Yeproduâţiunea legii 1 $ 1, legii 5 principium, şi $ 1- Du. De 'adquirendo rerum dominio (XLi, 1), extrase - „din Cartea II a scrierii lui Gaius întitulate . Res Quo- tidianae sive. Auiea. AD a "1 „Ferae igitur bestiae, et volueres; ei pisces, id 'est, omnia animalia quae mari, coslo et terra -nascuntur, .. | “simul atque ab alio captae fuerint, jure gentium sta. - tim illius esse incipiunt :. quod enim ante “nullius . est, id naturali -ratione occupanti 'conceditur.-Nee in- terest feras „bestias et. volicres utrum" în: suo fundo quisque capiat, an in alieno. “Plane: 'qui in” alienum fundum ingreditur” venandi aut -aucupandi: gratia, po" - test a domino,. si id providerit, prohiberi ne ingre- NE diatur. Quidquid autem  eoium ceperis,- eousque! tuum ă - esse intelligitur,: donec tua custodia - coercetur ; cum. „vero evaserit. custodiam tuam, et in naturalem -liber-. _tatem se .receperit, tuum esse. desinit, et'rursus 'oc- cupantis fit. Naturalem “autem libertatem recipere in-... .. telligitur; cum ve] occulos 'tuos effugerit, vel ita'sit. - în conspectu tuo, ui. difficilis “ siţ ejus persecutio.—— -.
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“Id. quaesitur ost, an, si fera “bestia; ita Vulnerată -. 
„sit, ut cepi possit,. statim tua' esse intelligatur. Qui- 
“busdam placuit statim . esse tuani, et eousque tuiam 
videri, donec 'eam persequaris ; "quod si desieris per:, 
sequi, desinere -tuani esse, et; rursus fieri oceupantis.. 

Ali: -non aliter putaverunt tuam esse, quam si.eam ... 
„ceperis. Sed posteriorem sententiam nos confirmamus, 
-quia multa aceidere possunt. ut eam non capias. — 
Aşa dar animalele sălbatice. şi pasările, şi peştii, adică: 
„tote. animalele care se nasti în mare, în cerii şi pe 
„pământă, de îndată ce. aii fost prinse de cine-va, de: 
„Vinii, immediat după” dreptul ginţilor propristatea lui:: 
“căci căia-..ce “este înainte ali nimului, se -eoncedă : 
după raţiunea naturală "ocupantului. Și puţin importă 
că a: prinsi. cine-va animalele sălbatice şi pasările în 
fondul 'săă 'saii al altuia. Bine înțelesăi, că acelii care 
intră pe fondul” altuia cu .scopii de a vâna sati de a! 

- prinde în la; pote fi împedezat - de, stăpânii”, ca să | 
„între, . daca acesta, - bagă de semă. Or-ce vei” prinde 

“ însă, până atunci se "consideră că 'este al tăi, până 
cândiă: va fi subt; paza ta; de îndată însă cea scăpat 

de“ subt paza: ta, Şi 'şi a recăpătat libertatea naturală, 

“înestâsă de-a mai: fi. alti tăi, şi devine “din noii alii 

celui ce li va prinde. Este. considerat. că "şi are. - 

căpătat libertatea naturală. sati când a: scăpat d6 subt; 

"ochii tăi. sau - “când., urmărirea. lui devine dificilă de : 

sili mai vedi încă cu ochii. — S'a întrebat daca unii 

“_ animalii sălbatieti- este rănit astfel în cât sălii: poţi. 

" “prinde, devine de îndată proprietatea „ta. Unii.ai 

„fost de părere. că este 'de îndată ală tăi, şi-că este - 

"considerat ca al tăi pe cât timpă îlii urmăreşti ;- iar 

„daca încetesi de” ali urmări, . încetesă de a mai fi alu 

„tău, ŞI devine: ală celui .ce lu va. prinde. Alţii ai, fost. 

“de părere, că nu devine. ali tăi de cât din mnonientul ; 

- în care vei pune mâna pe.elă. Noi 'confirmămi acâstă 

- din urmă părere, căci multe : se potii. întâmpla, e ca să. 

mulii poi prinde. e e



74 
    7 

Animalul - sălbaticii, fie fierosi, sai nu, ca şi pa 
sărea, devine al tăţi.prin ocupaţiune, ca şi peştele din: 

"apă, căci este lucru nimului până ce'li prindi tu, Şi 
nimici mai natural ca să devie ali titi. Textul lui 
“Justinian dice paserile care se nască în aderi. . Ni- 
mie mai inexact, paseiile se nascii pe .pământii, darii 
„Sbră, numai în aerii, şi de aceia “Gaius. se fereşte de 
a dice ce dice Justinian. A tost: questiă controver- 
sată daca animalul devine alti venătonilui din momen- 
tul ce'i -a rănit şi'lii pâte urmări, în cât să'lă prindă, 
sait numai din momentul prinderii. Trebatius era de 
părerea d'ântâiti şi de aceia considera ca fură pe. celii -:: 

„ce răneşte uni animal “deja rănit Şi pune mâna pe 
elii.. Gaius insă aprobă părerea celor mai mulți, pe 

e „care o aprobă şi Justinian, după care animalul rănit 

, 

nu devine al vînătorului. de cât din momentul prin! 
derii, căci. de şi rănit răă, în cât de sigurii are să. 
cadă josii, se pote să cadă întruni tufişii, sai într'o 
apă, unde săi pierdi de urmă şi să nulă mai. gă- 
seşti. Precum animalul prinsă devine alii t&ă de în- 

ou dată“ ce ai pusii mâna pe. elii, asemenea, încetâsi de 
„a mal fi ală tăi din momentul ce a eşit din paza 
„ta, şi "Şi a recăpătat libertatea naturâlă. - . 

„Ocupaţiunea a fost modul primitiv -de acquisiţiune „a proprietăţii. Aşa a fost la început - şi pentru im- „nobile, căci la început pământul nu, era apropriat de : “niminea, fie-care îl 'ocupa . până îl cultiva șii lua 
"rodul, apoi îlă părăsea, : lua altii pământi “odihnită 

„La început -6menii își ati apropriat animalele curile de casă şi apoi ţerinele.. In timpul Romanilor. Craii mult mai. multe lucruri aallius de cât astădi, "cu tote că şi în timpul lori "numărul lorii eră multi 

Şi lu cultiva pe acesta. Tocmai mai târdiii a: început 
omul să se aşede şi să manţie definitiv pământul ce a ocupat. Până astădi încă sunt părți ale globului . “unde. pământul! nu e. proprietatea exclusivă a nimu- . lui, de şi acâsta pe di ce merge : devine mai rari. - 

, apoi lo-
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redusă. de! ce fusese -cu secole înainte. Dar totuşi şi 
".astădi mai sunt lucruri nullius,. şi prin urmare şi: .: 

" astădi ocupaţiunea îşi are aplicațiune. Așa şi astădi. 
sunt animale sălbatice, 'păseri, peşti care sunt lucruri.“ 
"ale nimului. Cu: tote că adi în. regulă, generală nu se- 
pâte vina nică pescui pe. pămentul seu, în apa altuia, | 

"de cât în virtutea unei permisiană, care se cumpără . 

cu: SS 
Ş:14 şi 15. Aceste o paragrafe sunt reproducțiunea 

ned 5 '$$ 2, 3,4 ŞI 5'D., eod. tit., extrase din. accaşi” 
“Carte-a “acoliașit serieră a: lui Gaius: În 

„Apium . quoque. natura; fera est. Itaque quae in ar-- 

pore tua consederint, autequam a te alveo: ineludantur, 

non mâgis tuae intelliguntur esse, quam volueres' quac: . 

în arbore. tua nidum fecerini; 'ideoque. si alius ea 

„-teris.eum jure, prohibere ne ingrediatur. Examen quo- | 

| que quod ex alveo tuo „evolaver it, eousque intelligitur, 

“ “esse 'tuum, donee. în conspectu tuo est, nec difficilis 

“.
 

incluserit, is earum dominus erit. Favos. quoque, si. 

quos effecerint; quilibet; eximere' potest... Plane înte- E 

gra re, si provideris ingredientem -fundum tuum, po-- 

ejus est persecutio; alioquin. oecupantis: fit. —Pavonum 

et columbarum fere. -natura est: -nee- ad--rem perti-- 

:.. net: quod ex ' consuetudine avolare 'et revolare so-: 

lent ; nam et apes “idem faciunt, quarum -constat, fe- ; 

ram. €sse naturam. “Cervos quoque . ita quidam: man-- 

„suetos. habent,. ut in silvas' îre et redire şoleant, quo--: 

rum cet: ipsorum “feram . esse 'naturam . nemo negat. 

“In -iis autem.animalibus quae ex consuetudine' abire- 

at redire solent. talis. regula comprobata est. ut; eous- 

.: que .tua esse: iintelligantur, donee animum revertendi: . 

-“ habeant ; nam si rever tendi animum. habere desierint;. 

"-“'etiam. tua, esse desinunt, et. fiunt occupantium. Re- 

- vertendi autem animum videntur . desinere. “habere, . 

cum revertendi , consuetudinem - deseruerint. — Și na- 

. tura .albinelor. este sălbatică. Şi de aceia albinele care- - 

8 ai „pusă pe 'copăciul, tăi, „până ce nu le vei închide=
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“în stupi” nu sunt: alo tale, "precum, nu sunt: ale “tale. 
nică păsările care ai făcut cuibii în copaciul. tăi; şi 
"de: aceia, de le va închide” altul în stupi, cli va fi 
- proprietarul lori. Şi faguri de vorii! face, ori cine 16... 
“pote lua. Bine înțelesii, daca pe, câtii lucrurile sunt : 
“încă. în. întregimea- lori; vei vedea. pe celii e6 via, 
“să intre în fondul -tăi,-poţă cu. “tot dreptul săli îm-. 
pedici de -a intra (şi de a intrat săli dai afără). se... 
-menea ŞI roiul: care va, fi sburat din stupul tăi până 
“atunci se - * consideră ea:alii tăi până: când îlă vedi 

„încă cu ! ochii,'şi poti săli -urmăreşti. cu înleşnire: 
altmintrelea devine ali “celui. ce'li va -prindo.— Ase- -"- 
menea și natura "păunilor şi a „porumbilor - este săl- E 

-î “batică; şi puţin . importă. că ek. ati: 'obiceiul.de a se. . 
-duce şi "ae. a: se; întâree; căci şi albinele a căror.-na- - 
“tură 'este constant; că este sălbatică, aii asemenea .0- | 
„biceiă, Chiar şi pe cerbi unii îi îmblândeseă şi domesti-. 
.cescii. astfel - în cât iaii obiceiul de a se duce prin pă 
„dură şi de a se întâree, şi de natura lor niminea, nu 
pâte tăgădui- că este. sălbatică Relătivii la animalele. 7 
care. âii obiceiul. de a se. duce şi de %:se întâree s'a... 

"aprobat regula că să. fie considerate ca ale tale, până 
1. veând,aă încă intenţiunea de a sa: întrece; căci,! daca, - 

ati perdut: acestă intenţiune,. încetesă de a maj fi ale 
tale, şi devină proprietatea a celor ce. le voră prinde.- 

“Bunt „considerate. însă că ati pierdut; intenţiunea - de 
„a se” mai întâr ce, când: ai pierdut obiceiul de a se. mai 

“ întâreg.“ 
. Sunt. animale câr6 .nu stai pe. Iocăi, do ş şi sunt do: 

: „mestice, care . “plecă, se” ducii. şi se intoreii. Aceste 
animale nu putemi: fi consideraţi” că am încetat: de, 
-a le posede şi prin urmare :de a fi proprietari . asupra 3 
lor,. de îndată ce ati: pleca de la locuinţa lorii, căci. 

„aşa le e obiceiul de a se duce şi ase întâree.. Astfel . 
“sunt. porumbii, albinele, cerbii. De aceia conservăniti Ă 
„posesiunea Si prin, urmare proprietatea asupra lori 

E i
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pe. cat timpii ai intenţinnea « de a se întâree, adie. > 

obiceiul de-a se întârce, care: obicei nu sunt con-;- 
'siderate că: Pai pierdut de cât când a trecut atât de- 

-- lăngti timpi de-când  aii plecat în cât să se „piardă. 
ori-ce, speranță :de întârcere.. e 

Paragraful 16 este împrumutat. din. legea. b ş 6 D. 
| zitlul nostru, extrasii, din acelaşi Carte a abeliaşi scrieri 
"a. lui Gaius. “7 1 a 

„Gallinarum - “autem et, anseruni “non est fora. nai. -: 

tura; idque 'ex eo ' possumus intelligere, “ quod 'aliue .. 
sunt gallinae' quas feras yocamus,. item âlii. anseres.. 

"-.quos feros appellamus. Itaque si anseres tui aut gal-: 

linae tuac aliquo : casu - turbati turbataeve evolave-. 
„_rint,.: licet conspectum “tuum. effugerint, quocumque - _ 

tamen loco sint, tui. “tuaeve esse intelliguntur, et qui . 

lucrandi animo ea animalia retinet, furtun committere, - 

“- întelligitur.— Natura însă 'a, găinilor şi ă gâştelor nu 

este. sălbatică. ŞI acâsta, lesne.o putemii: “înţelege căcă 

sunt..şi alte găini si alte. gâște pe care le numimi. 

“* sălbatice. De aceia daca. gâştele sati .găinele tale 'spe-. - 

- viate vorii sbura. şi vorii -eşi . chiar. de: subt ochii tăi, .. 

"mată. încetat: de a fi ale tale, şi cel ce le “va reţine 

cu scopii de a se folosi de. densele, e. “considerat că, 

“a comisii unii furtă. | 
Sunt animale. - care ati. dongenerele lori. sălbatice. 

“Astfel sunt gâştele, găinele, rațele. Sunt gâşte, găini, 

rațe domestice, Şi găini, gâște, rațe sălbatice. Pe cele... 

. - fur ti. 

- domestice: “niimenea nu le pâte prinde. De le va fi. 

prins, nu. “devino. „proprietarii ci comite, chiar unii. 
3 

Paragraful 17. este imprumutat din legea 5 $7 D, 

„titlul nostr U, extrasii din aceiași Car te a accliași soriora 

a ui Gaius. . . 

„Item ei quae ex nostibu us capimias; jure “ gentiun N 

sata nostra fiunt:. adeo.. quidem | ut et liberi ho- 
Li 

-mines in servitute nostiam deducantur ; „qui tamen. 
4 
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“si evaserint nostram „potestatem, et ad suos reversi.! - 
„fuerint, pristinum. statum recipiunt.& i 

„.„ Orkee cine-va prinde de la uni poporii inimicii în 
“timpă. de răsboiii' sati. chiar şi în timpi de pace, daca .. 
„poporul nu: este nici amică, nici aliati, e bun căpă-: 
tatii,: devine prin simpla luare în posesiune proprie- . 
“tatea acelui ce Va prinsii. Şi acâsta se aplică; nu nu- . 
mai la lucrurile: ncînsufieţite şi la animale, dar chiar 

+„şi la Gmeni liberi, eare.ştim că devenind captivi, devin - 
proprietatea celoră în: mânele - cărora ati cădut. Atâta; 

"numai că, după: cum ştimii, la captivi există bene-| 
ficiul postliminiului în virtutea . căruia daca -captivii - 

„“voziă fi: scăpată din mâna inimicilor. şi vorii fi trecut 
„peste hotarul ţării unui popolă amicii saă aliat .cu 
„poporul: Roman, a fortiori în. Statul romanii, redevinti 
cu efect retroactivă “liberi, ca: şi cum nu ar A cădut * 

„ni odată în servitute. 
Paragraful 18. este împrumutat din legea 3 D., De -. 

-divisione rerum, (Î, 8), care este extrasă, din Cartea -: 
6 a Iustituţiunelor jurisconsultului Plorentinti : *! 
„_“„ltem lapilli, et gemmae, -et catea quae in littore 
„înveniantur, jure naturăli statim inventoris fiunt. — 
Asemenea şi pietrele scumpe, mărgăritarul, (adăugaţi 

„„coraliul). şi ori-ce se găseşte pe. ţărmul: mării (sai 
chiar în mare) devinii după dreptul natural proprie- 
“tatea celui ce le-a găsit.“ Deta 

In. adevări aceste: lucruri nefiind :ale nimului e na- 
tural să devie proprietatea primului ocupant. | 

” Gaius, se ocupă şi în Instituţiunele sale de câștigarea 
- „lucrurilor nullius prin ocupaţiune, dar fârte pe scurt, 
„în paragrâfele 66, 67, 68 şi 69. .:.- a - 

Paragrafele 47 şi 48 sunt relative la câștigarea prin 
-ocupaţiune: a luciurilor abandonate. Aceste lucruri aii . 
"fost o dată ale cui-va, dar proprietarul lori, 'aban- 
donându-le în mod definitivi, cu seopii: de a se des- brăca şi de proprietatea şi de - posesitinea lori, ele devină lucruri ale nimului Şi priri urmare devină pro-.: 

.
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prietatea primului ocupant, ca şi: : lieturile. nimu-: 
-lui care nu aii fost nici o dată proprietatea vre unui - 
particulari. Este unii argumentii de analogie de a Ş 
decide . acesta. 

Dintre paragrafele precedente, “parăgraful 48 este 
împrumutat din legea 9 $ 8 D., De adquirendo rerum 
dominio, extrasă din: aceiași, "cârte a același scrieri 
a lui Gaius. | 

-. „Qua ratione verius - esse “ videtur, si rem pro dcre- 

lieto a domino. habitam oceupaverit quis, 'statim eum. 
"dominum effici. Pro derelicto autem -habetur, quod .. - 
dominus ea mente abjecerit, ut id rerum. suarum esse 

„. nollet, ideoque statim domizus esse desinit. — Alia 
“causa est carum rerum quae in tempestate maris; . 

-. levandae navis: causa, ejiciuntur ; hae enim don îno- 
rum permanent, quia. palam est eas non eo animo. 
ejiei quod quis, cas habere:non vult, sed quo 'magis 
cum ipsa navi maris periculum 'effugiat. Qua de causa, - 
si. quis cas fluctibus expulsas vel etiam în ipso mari 

“nactus, luerandi animo abstulerit, furtum committit; 
nec longe discedere videntur.ab his. quae de rheda; 
currente, non intelligentibus dominis, cadunt.— Pentru . 

„acelaşi 'cuvânt 'este mai adevărat a -decide că dacă - 
'cine-va va lua ună lucru. considerat; ca abandonat; de: 

- stăpânul săi, devine - imediat proprietarii ali acelui - 

: Jueru. E considerat însă ca abandonat lucru aruncat: 
„de stăpânul săi. cu. intenţiune de .a/lii seste dintre 
“Jucrurile sale, și de aceia -abandonatorul încetâsă în a-. 

-semenea casii de indată de a fi. stăpânul lucrului.— . - 

- Alta însă este sârta lucrurilor care se-aruncă în mare 

în casti de tempestă pentru uşurarea corăbii: acestea 

- rămân ale stăpânilor . lorii, pentru că este evidentii: 

„că ei nule 'aii aruncat . cu intenţia de a nu mai fi 

proprietari asupra lorii, ci eu intenţiă de a scăpa de 

„pericolul . tempestii. “împreună . cu corabia. De aceia, 

. daea cine-va vă'lua aceste lucruri, fie că le va găsi 

. aruncate de valuri pe fermă, fie că le va soste din 

a i?



„mare, comite furtii.. Aceste luenuiri nu' diferă mult. - o 
de lucrurile care fără observarea stăpânilor lori eadi. | 

«din căruţă pe când merge.“ -. :. :: i 
Justinian consideră ca -res' nullius" luerurile aban-. - 

donate şi de':aceia le declară proprietatea : ex jure 
Quiritium a primului ocupant. . Intru acesta elă a-. 
doptă opiniuniea 'lui Julian, Proculus. era însă 'de altă 

„>. părere, după cum ne spune Pauli în legea 2 $1.| 
.D., Pro derelieto, XLI, 7. a 

- Im. paragraful: 48 Justinian . dice că Juerurile” arun- | 
cate în mare în casii de vtempestă nu' sunt. conside-. . 

“rate ca. abandonate, şi prin: urmare : nu. devinii res: 
“ nullius. Eli, adoptă „părerea. lui: Gaius din titlul ex-.- 
„pusă mai susii şi a lui Juliană. din legea 8 De lege 
Rhodia de'jactu, Cartea, XIX, titlu-2, Ulpian însă. 

„ întruni textii înserat de acelaşti “Justinian în Pan- 
- decte, distinge, şi de siguri acâsti „distineţiune este. 
raţională şi Justinian a; admis'o' înserândii textul lui 

 Ulpiân în :Pandecte. Acest textii este legea 43 $ 11 - 
- D., De furtis::(XLVII, 2), şi Ulpian într'ensul face. 

„. distineţiunea -următâre:. Daca a aruncât cu intenţiă.. 
de abandonii, şi acesta este ceia ce vomi presume 
până la probă 'contrariă, căci probabil a credut că. 

„lucrul o să se prăpădescă, Incru devine nullius,. şi. 
„aparţine primului ocupant. Daca însă a aruncaţ lu- 
erul cu intenţiă de a'lii căuta după sciipare, sai. de. 
se va găsi să fie tot al lui, „ceia ce va trebui să pro- - 
bese -aruncătorul, atunci luerul nu devine nullius, şi. 
celii ce'li găseşte comite furtii. SR aa 

„__Să ne ocupămii acum, în ordinea paâragrafelor 'din - 
Instituţiunile lui Justinian, de casurile de-acquisiţiune. - 
mumiţe accesiune de interpreţii. dreptului romană, şi. „apoi, după” aceia. vomii vorbi de, tradițiune, - o 

„__ Casurile: de' accesiune sunt; împărțite de interpreți. 
în ceasuri de accesiune. în -materie immobiliai:ă Şi: ca- “suri. de .accesiune în materie mobiliară. La cele -d'ân- . âiii sunt relative. paragrafele :20, 21, 22, 23,24, 29, 

i LA



LS 

- 
N - 

* 

80, 31 şi sa, din titlu nostru 1 alti Cărţi II, la cele. 
Mali duoilea se referă paragrafele 25, 26, 33 Şi 34 
„din acelaşi titlu. - 

Să explicăim aceste paragrafe. | 
Paragraful. 20- este împrumutat din legea 7  ş 1 D., 

De. adquirendo -verum dominio, „extrasă din aceiaşi 
„Carte şi seriere a lui Gaius. a 

_„Praeterea quod per alluvionem: agrâ, țuo. flumen. Să 
„adjecit, jure gentium tibi adquiritur. Est autem alluvio 
inerementum. latens; per alluvionem autem id 'videtur . 

„adjici, quod ita paulatim adjicitur, ut intelligere non 
possis quantum quoquo momento adjiciatur. —Pe lângă - 

„ac6sta ceia ce riul adaugă la țarina ta prin aluviune,: 
" devine. proprictatea: ta după dreptul ginţilor. Aluviu- : 
nea însă este o. creştere | latentă; prin aluviune se con- 
sideră adăugatii ceia ce se: adaugi aşa de încetă, în 
„cât să nu se pâtă. observa ceia ce s'a adăugat ! în fie- 
„care moment.“ 

- Aluviunea este ndiiubarea î incâtă şi îndelungă, pro-” 
dusă pe: nesimţite din molecule. de nisipii saii argili 
“sai humă sati alt-fel de pământii, cărate de apa rîului, 
„deslipite- din ţerinele de mai. sustii, fără “să se:ştie de. 
- unde, şi alipite la ţerina de mai josii după malul iului. 
Acestă acrescământii nu se. ştie din ale cui mole-. 
cule sunt produse, deosebiti că deslipirea lorii nu : 

„ presintă! interesii pentru „proprietarii acestor molecule 
“daca sar cunâşte. Eli e natural darii ca să devie pro- 
“prietatea proprietarului mălurean. Aci. este o adevă- 

>, Xată, aecesiune, căci este o adevărată alipire. Gaius 
_tvactesă de aluviune şi în n Instituţiunile sale, Comen- . 
tariul IL $.70.- 

Să nu “confundămiă aluviunea. cu ruptură, despre 
care tractâsă paragraful următor 21, împrumutat din + 

legea 7 $:2 D., cod. tit., extrasă din acolaşi, Carte. 
ai aceliaşi scrieri a lui -Gaius: 

„Quod si vis fluminis partem aliquam ex tuo prae-: 
„aie detraserit, «i vieini praedio. attulerit,' „Palană, est 

6. 
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tuam permanere. Plane - si “longiore tempore fundo N 
vicini tui haeserit, arboresque quas secum traxerit,. 
in. eum fundum radices egerint, ex eo tempore gi:- - 

_ dentur vicini fundo .adquisitae “esse. — Daca forţa, 
“iului va fi .ruptii o parte din fondul tăi, şi o. va fi. 

alipită de fondul vecinului, este evident că acea parte 
rămâne a ta. Este evident :însă că daca acea parte: 
va fi stat alipită mai mult timpii de fondul vecinului, 
tăi, şi arborii pe care îi va fi tiritii cu dânsa, vorii: 

“fi prinsă rădăcini în acelii fond; ei se consideră câşti- 
gaţă din acel momentii fondului vecinului. « 
„Acest textii a datii naştere la o dificultate... 
Evident că partea ruptă rămâne proprietatea pro- 

prietavului locului de unde s'a rupt, măcar că s'a alipit 
la fondul vecinului. Prin .urmare elii o va putea re- 
vendica. Se pâte însă întâmpla-ca ea să stea multi 

„timpi alipită - de fondul vecinului, în cât după. unii. 
„timpii Gre-care prin molecule de. pământii, prin. foile 
putregite -ale arborilor ce erai pe dânsa, locul de: 

" alipire să fie-astfel de astupat şi să ajungă să semene 
atât partea „lipită cu: fondul de care s'a lipiti, în _cât 
să nu'se mai distingă una. de altul şi să nu se cu- 
n6scă unde s'a făcut. lipitura şi pe de altă parte. ar 

„borii din acea parte alipită să'şi fi întinsii rădăcinele 
în fondul vecinului atât de mult în cât din succul 
lui să se fi nutrit şi devenit mult mai mari -de cum.-.. 

„erati. Ce se întâmplă âtunci cu arborii şi cu acea. 
parte de pământii? Cât pentru arbori.nu.e cea mai 

mică îndoială, că ei din momentul ce ati început să 
se nutrâscă din fondul ' vecinii, devintă proprietatea - 

"vecinului, căci e .uniă principii la. Romani că arbo- 
„rul e ali -ac6luia din fondul. căruia se nutrește, iar 
„nu al cui a fostii, -elii e considerat că are prea pu-. . 

ţină importanţă prin elă însuşi, că importanţa, lui 
reală începe din momentul .din. care a prinsă rădă- 
cini în locul unde a fost plantat, de aceia până atunci, 
cum decide paragraful 31 elii rămâne încă al pro- - 

-
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prietarului vechii, nu e ca cărămidele. care din mMo- 
mentul în; care sunt legâte prin mortieriă, uscatu-sa . 
saii nu mortierul, - devini. proprietâtea - proprietarului. | 
solului. Dar: pentru partea de pământi, questiuinea 

„e controversată - între interpreţii dreptului Romanii. 
„Unii crediă, -după textul paragrafului 21 din Institu- 
iunele lui Justinian, că numai arborii deveneau pro- : 

- prietatea vecinului, căci textul dice adguisitae şi 
pare să se refere numai la arbori. Alţii credii că a 
bucata de pământii, după textul lui Gaius legea 7 $.2 

_D., De adquirendo rerum dominio, din care e îm- 
 prumutat paragraful 21, care. lege. 7 $ 2. pârtă ad- 
gutisita, referindu-se de siguri la partea alipită, căci 
pentru arbori n'avea trebuinţă Gaius s'o'spuie. Este în 

"adevării evident că din momentul prinderii de rădăcini 
în fondul vecinului ei ai devenit pr oprietatea vecinului, 

Şi apoi jurisconsultul nu'şi propusese a spune ai cui 
“sunt arborii, ci partea: ruptă şi alipită în oposiţiune 
cu pământul adăugat prin aluviune. Partea ruptă până 

„nu se confundă cu fondul de care s'a alipit. rămâne 
“a proprietarului _săii, din momentul în care nu se 
„mai pâte cunâşte “punctul de alipire,: devine a veci- 
nului,. căci nu mai pote fi distinctii indicată ca să 

mai pâtă fi revendicată: si extinctae res vindicari 
non possunt, condici. tamen possunt, cum dice pa- 
„xagraful 26, aşa în cât din momentul confundării, în 
locul reverdicării stinse, se dă- proprietarului părţii, o 

„_coudictio, o acţiune în despăgubire pentru valdrea 
- acelei. părți. In ediţiunea  Galisset, textul, lui Gaius. 
“soprinde singuritul adquisita. “Este însă o altă edi- 
„iune a Pandectelor,. Vulgata, „în care se vede: îmul- 
“tul, adguisităe, ca şi în Instituţiunele lui Justinian. 
„Dar, după cum am arătat mai sus, este evident că 
“versiunea adguisita este mai exactă.  - 

„Accarias, Prâcis de droit romain, ediţia 4-a, susține 
"opiniunea Wântâiă, invocând “paragraful 71..din Com. 
“II alu. Iustituțiunelor lui Gaius, fără _să bage de 

-
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“s6mă că Gaius nu se ocupă de ceasul în care bucata... 
de pământ adjunetă a stat mult timpii alipită în cât 

_să-nu se mai eunâscă punctul. de jundţiune. In 'cât.- 
Gaius în Instituţiuni. nu se pâte invoca nici pro nici: 
“contra. Iar. în Pandecte e tocmai. unii textă. ală lui | 
Gaius, extrasă din Bes guotidianae sive Area, care ! 
e transerisii în mod diversă în cele două ediţiuni,. 

- Florentina, şi. Vulgata. Sunt fericit că interpretarea. 
acesta pe care o dati eti şi motivarea ei ce ami scrisă. 
anul acesta 1897, în Câmpina, în. luna August, fără: 

„să amii la îndemână nici 'pe Acearius, nică pe vrunii: 
- altă scriitor, acum în Septembrie, întoreându-mă în - 
„Bucureşti, şi consultândii pe Vinnius, le găseseii îm-. --. 

părtăşite întocmai de marele  jurisconsult. holandesii,. 
Şi că raționamentul săii: sâmănă atât cu al mei. Eli: --: 
ne spune că : marele Cujas. conservă îmulţitul, de şi. 

„este. de părere că şi partea alipită devine împreună. ...-. 
„cu arborii proprietatea vecinului. Compară pe Vinnius,. . 
Comentariii asupra “acestui paragrafii cu Cujas; Nota: 
“asupra  Iustituţiumelor. lui Justinianii, Cartea II, 
capitolul .1,- nota 49. Voet. Cominentarius ad Pan- 

„>. dectas, Cartea XII, titlu 1. $ 16, este de aceiași pă-: 
“_rere-cu Cujas, dice -că este indiferent a citi: ad--: 

gaisilae sai adguisita, declară însă ei de la alipire- ”: 
"încolo partea alipită devine proprietatea vecinului până... - 

= “întru-atât în cât.nu acordă, fostului proprietară alti, . 
„părții alipite în locul revendicării stinse nici-o ac: 
țiune în despăgubire, pe când Vinnius şi chiar Cujas.. 
îi acordă vindicatio utilis, sati o acțiune în factuni.- 

„ ami putea prin analogiă a paragrafului 26, săi 'acor.. * 
„_dăimti şi condictio, în virtutea. principiului : -extinctae- 
„res vindicari: non possuut,. condici tame pDossunt.- 

“Paragraful 22. este împrumutat din legea 7$3D.. | 
"-:e0d. tit., care este extrasă, din aceiaşi Carte ale ace-.. .- 

i 

liași scrieri a lui Gaius. a ii 
„Insula quae in. mare nata est, quod raro âecidit,. .-. 

occupantis fit; nullius enim esse creditur. In flumine- 
S N 

*



mata, “quod fi oquenter accidit, si i quidem inediam par- 
“tem fluminis tenet, communis est eorum qui ab utra- 
que parte fluminis “prope ripam praedia possident, 
pro modo latitudinis - cujusque fundi, quae latitudo; 
-prope ripam 'sit; „quod' si alteri parti proximior sit, 
eorum, est! tantuzi qui ab ea parte prope ripam prae- 

dia possident.. Quod si aliqua parte divisuni sit .flu-: 
“men, deinde, infra unitum, agrum alicujus i in formam 
_imsulae - redegerit, ojusdem permanet is ager cujus 
„et: fuerat.— Insula care .se naşte în mare, ceia ce se: - 
“întâmplă. forte “rară, este.a primului ocupant, căcă 

„este considerată ca lucru nullius. Cea născută în rii, * 
„ceia ce se întâmplă - adesea, daca ocupă partea me-, 
:diă a iului, "este comună. acelora -eare-posedă predie - 

„-aprâpe de alti de ambele părță. ale riului, în. pro- 
__“porţiă cu lăţimea: fie-cărui tonădă, lăţirne d'a lungul 

- “mâlului. “Daca însă. insula este” mai aprâpe 'de una 

„lora care posedă fondură de acea parte a rîului aprope 
"de: malii. Daca, însă apele riului se. dividii şi apoi iar. 
.se „împreună, “mai în, josă, în câtii să transforme. ța- . 
xina cui-va:în . formă, „de insulă, ţ6rina “rămâne pro- 
prietatea a-cui era mai nainte.“ a Da 

- Fârte rarii se nâşte o insulă în mare. "Ca acâsta 
„să se “întâmple trebue: să. presupunem sati că apele 
“mării: at scăgut, atât de multi,: în cât vre-o proe- - 

"".”minenţă 6re:care_ să apare dasupra apii, sai că fo-" 
_--cul internii alti *: pământului să ridice d asupra mării - 

sub formă de proeminentă. o parte a fundului mării. . 
“Când acesta se va întâmpla, ceia ce va fi forte rară, 

din părți ale rîului, ea este proprietatea numai â ace-  -- 

"find că marea nu e a nimului,. acest păment desco- 
„Bor va fi considerat ca res nullius, și de aceia. va 
„deveni. proprietatea ' primului ocupant. 

- Nu este tot aşa: pentru albia riului. “Acesta prin. - - 
- =secarea apii riului: în partea unde “este „proeminentă E 
-pâte apare sub formă de insulă, A câstă insulă apar= 
„ine proprietarilor: 1 mălureni. ȘI eacă de ce. Proprie-
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tarii mălureni sunt consideraţi proprietari până în - 
midlocul rîului, până-la o liniă mediă presupusă descrisă. . : 
în mijlocul rîului.-Și daca “cât :apa acopere albia, ei nu 
se potii folosi de albiă, este. numai pentru că pro-. 
prietatea e paralisată în mâinele loră.. Când acestă. 
paralysie' dispare, pentru că o parte din albiă e des- : 

„coperită, exerciţiul proprietăţii devine posibilii asupra. 
_-- acestei părți. Şi de aceia, daca presupunemii că de- 

seriindii o liniă în: midlocul albiei rîului, acâstă- liniă i 
va tăia insula în două, partea care va cădea spre. 

- Btânga, „va fi a proprietarilor “de .pe. malul stângi, 
„partea care va cădea spre drepta, va fi a proprieta- 
“rilor de pe: „malul - drepti. Şi daca: presupunemii că. 
sunt mai mulţi proprietari pe ună mal în faţa părţii _. 
de insulă ce cude în faţa acelui mal, atunci, ca să. 
împărțimii acea parte â insulii între ei, vomiă. scobori 
din punctul de separaţiune a proprietăţilor: lori după. 

malii o perpendiculară pe linia. din midlocul rîului, 
- care perpendiculară va despărţi în două bucăţi acea. 

parte a insulii, şi fie-câre proprietară 'va lua bucata . 
„ee vine în faţă proprietăţii sale după mal. Daca în- 
“sula nu e tăiată în. două: de linia mediă din midlo- . : 
„cul riului, ci cade tâtă într'o parte în faţa numai a 
unui. mal, atunci acea insulă va aparţine numai pro- 

- prietarilor de pe: acel malii,: care voră împărți-o. „ 
„între dânşii cum. am-arătat: mai sus. Să nu con- 

fundămti formarea, insulei” prin descoperirea unei părţi 
a albiei, cu insula ce se formâsă prin: separare a la. 
ună punct a. apelor riului în două braţuri şi împreu-. 

„marea lorii mai la vale, în câtii să dea pământului: 
de la midloeii forma unei insule. Acesta nu e insulă, 
acesta aparţine cui: aparţinea : pământul mai nainte. 
Paragraful 23 şi 24 sunt. împrumutate: din legea 7 

_$$ 5 şi 6 din aceiaşi Carte şi scriere a lui Gaius. 
„Quod si naturali. alveo in universum derelicto alia: - 

parte fluere coeperit, prior quidem alveus .corum. est. 
qui prope Tipa ejus” praedia possident, pro modo -.
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scilicot “atitudinis. cujusque agri, quae latitudo prope 
ripâm sit; novus- autem alveus ejus juris esse incipit, 
cujus et ipsum fiumen, id est publicus. Quodsi post - - 
aliquod- tempus ad priorem alveum reversum  fuerit 
fAumen, rursus -novus alveus eorum - esse incipit qui 
prope ripam ejus praedia possident. — Daca uni 

„xi părăseşte complectamente * albia sa. naturală şi'şi 
tormâsă o nouă albii aiurea, albia vechie aparţine. ....- 
acelora, care sunt proprietari . pe malul -albiei vechi, 
fie-căruia în proporţiă cu lăţimea tondului fie-căruia Wa”... | 
lungul malului; iar noua albii începe să devie. pu- 

- blică- ca şi riul. Iar 'daca, după cât-va timpii, riul se 
va întârce la vechia: albiă, noua albiă devine pro- 
prietatea celor. ce posedă fonduri: pe malul ei.“ 

* Avemii aci aplicarea aceluiaşi principii, că albia 

apar ţine proprietarilor 'mălureni, cât este chiar aco- - 

perită cu apă, atât numai că proprietatea e paralisată - 

prin apă cât curge. apă în albiă. Şi acest principii 

- merge până ucolo cu- consequențele în cât chiar daca. 

riul abandonă noua albie şi reintră în cea .vechiă, 

: acestă nouă albiă nu e dată neapărat; celui: ce a po- 

'sedată pămentul. că, înainte de aşi fi schimbat riul 

“albia, ci celor. care se vor găsi proprietari pe. malul 

-_riului care curge în nouă albiă, abandonată acum şi ea. 

Condica "Napoleon în articolul 563 decide altinintre-. 

_lea,ea dă albia părâsită că: despăgubire proprietarilor 

_a căror pământuri sunt ocupate de noua albiă. Condica 

_n6stră civilă Alexandru I6n I, articolul 502 ma ur- 

“mat în privinţa acâşta Condica Napoloon, ci dreptul - 

roman; ;Preferii - Condică Napoleon, ca, mai equitabilă, 

“cu tâtă logica dreptului roman, mai cu s6mă că drep- 

_tul roman duce. la consequenţa nedrâptă ceam arstat . 

“când riul abandonă noua albiă şi revine în cea vechiă. 

$ 24. „Alia -sane causa. est, si cujus totus ager. 

“ “inundatus fuerit::  neque enim 'inundatio fundi: spe- 

„ciem! commutat : : “et ob id, si 'recesserit . aqua, 'palam *. . 

est. eum fundu. ejus manere „eujus, et îuit; Alta
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este s6rtu: fondului inundat de apă, căci inu: 
nu schimbă natura fondului, şi de aceia când sa va 

“trage apa, fondul evident va reintra. în posesiunea 
aceluiu: ce'lii poseda mai nainte.* e 

s 

proprietatea a -cărui “numai exerciţiii este împedecat 
momentană. . - - - . o 

 Paragrăfele 29, 30, 31 şi 82:sunt aplicaţiunea prin- .- 

inundaţiunea 

cipielor: omne guod inaedificatur solo cedit, omne . 
guod în solo plantatur vel seritur solo cedit. - 

- Paragraful 29 este împrumutat din legea'7 $ 20.D., - 
De adquirendo rerum dominio, extrasă din aceiaşi. 

„Carte şi seriere a: lui Gaius. i | 
" „Cum în suo solo aliquis ex aliena. materia aedifi- 

caverit, ipse întelligitur dominus aedificii: quia omne. -- 
'quod inaedifieatur, 3010 'cedit.: Nec tamen ideo is qui 
materiae dominus fuerat, desinit dominus ejus esse; : 
sed tantisper neque. vindicare eam' potest, :neque ad... .. 

„exhibendum de eâ re agere, propter legem. duodecim 
“tabularum, qua. cavetur ne quistienum alienum ae- - 
„dibus. suis junetum 6ximere cogatur, 'sed duplum. - 
pro eo praestet per actionen quae vocatur de tigno 

„adjuncio. Appellatione autem tigni omnis: materia 
significatur, ex qua -aedificia fiunt. Quod ideo provisum | 

„est, ne. aedificia rescindi necesse. sit:. sed si aligqua ex 
causa dirutum sit aedifieium, potest materiae dominus, . 
si non fuerit duplum jam persecutus, “tune eam vin-. 
dicare et. ad: exhibendum de ea re agere. — Daca, 
cineva: clădeșşte pe pământul .săii cu:materială străinii, 
eli însuşi, e considerat ca proprietarii alii edificiului: . 
căci tot .ce se construeşte pe unii pământii Gre-care 

4 

„cedesă pământului. "Pentru acâsta însă proprietarul - 
: materialului nu încetâză de a fi proprietarii asupra . 
lui, atât numai că de o cam dată-nu -pâte relativă... 
la elă. intenta nici acţiunea ad exhibendum, “nică - 
acţiunea în revendicare, din causa legii celor 12 tabule ” - 
care decide că nimenea nu -pâte fi silit să Scoţă ma- - 

+ 

» 

Nu este în casul acesta albiă nouă, nu se schimbă. -



terialul străină . din clădirea _sa, ci să plătâscă îndoitul 
valorii sale prin. acţiunea numită. de'tigno adjuncto. . 
-Prin numire . de tignaum se înţelege oră-co' material 
din care_se construeseii edificiile. Acâsta.a fost pre-. 
vădut pentru ca nu cumva să fie nevoie să se dărime 
edificiele: 'dar, daca, dintio causă 6re-care,.se va d&- . 

rima -edificiul, proprietarul” materialului va putea-re- --- 
lativii-la el să intente acţiunea ad exhibendam. sati ac- 
ţiunea. în: revendicare, bine: înţelesti daca:nu va fi 
obţinut deja îndoitul valorii acelui mâterial prin, a6- 
„unea de tigno:adjuncto.“ 

"Primus construeşte. cu materialul ius Socundus p6 | 
pământul . săi, puţin importă că a cumpărat sai a. 

„primit ea dar saii în virtutea altei : cause materialul ” 
-cu bună credinţă, . credând că cel de la -care '1-ţine -. 
“era proprietar,--sati- cu rea ! credinţă, ştiind-: că nu e 
“proprietar. Daca ar fi fost să urmăm . principiele: de . 
drept comun, Secundus . nu ar fi încetat de afipro- 

- prietar -al: materialului, şi ar fi putut -intenta acţiunea 
"ad exhibendum spre. a obţine dărâmarea casei și ex: 
hibiţiunea materialului. pe care în urmă Par fi putut 
revendica. Legea însă a celor XII 'Tabule, întrun 
interes . de ordine. publică, pentru | înfrumusețarea 
oraşelor, ca să nu se „dărâme casele,. a decisii că, pe -. 

„cât timp casa. va sta în picidre,-ea nu pâte fi dărâ: 
mată, acţiunea ad exhibendum şi acţiunea în.reven- 

„dicare trebue să stea paralysate. Dacă, . din întâm- . 
„_plare, fie' din cutremuriă, fie din chiar voia "proprie: 

tarului locului, pe care “legea în acelaşi scop de ordine 
„publică îli declară -proprietarii ali casei, casa se va 

_*- dărâma, atunci, dar. atunci numai, proprietarul ma=. 

„.. terialului îl va putea revendica. . Dar, fiind că ar fi: 
» forte dură „ca, să aştepte atâta! timpi, l6gea celor XII 

__“Pabule, a decisiăi - că : dacă materialul a fost “furat, 

- adică dacă a eşit prin furt din mâna proprietarului - 

săi, ceia ce se va putea întempla forte: desii, căci 

„da Romani furtum coprinde şi abusul. de. incredere,



proprietarului” săii, 'resultă din” legea 1 principium D. 
De tigno juncto, Cartea XLVII, titlul 3. Prin numirea. 

“de tignum se. 'nţelege . ori ce material. 'din câre se. 
fac- casele, . de şi strictă - tignum - însern6ză: grindă, 
ŞI S'ar aplica vorba: numai la. grindi. Acâsta o spune: 

care se numește furtun asus, măcar că cel ce Pa 
întrebuințat şi "li a procurat; de la o :persână pe care . 
o credea proprietară, atunci proprietarul materialului 
_va putea intenta acţiunea de tigno juncto” prin. « care 
“va obţine îndoitul valorii acelui material. -. - -. 

Că materialul trebue să fi eșit prin. fart din mâna 

nu numai textul nostru şi fragmentul lui Gaius din 
care este împrumutat, dar şi Ulpian în legea 1 $ 2: 
D., De tigno junclo. Daca însă materialul nu -a eşit. 
prin furt din mâna proprietarului : săi, ceea ce, de şi. 
rarii, se pâte întâmpla, in casul :de. exemplu în care: -: 
el a fost vândut de heredele- depositarului care ig-- 
nora depositul, căci " mullum furtun sine: anâmo. 

 furandi, nullum delict sine animo delinguendi,. .-- 
atunci daca cel ce Pa cumpărat a -fost de rea credinţă, 

.. se vavintenta în contră pr oprietarului edificiului. de rea. 
credinţă cumpărător al materialului actiunea ad ex- ..: 
hibendum nu pentru.a obţine exhibiţiunea _materia-. * 

„Dalai, căci acesta o definde legea celor 12 Tabule, 
ci pentru a obţine valGrea materialului, fixată cu ju 
răment de proprietarul săti, cum dice forte bine Ul-. 
pian în legea 1 $2,D. De tigno jumcto:.... mon. . 
enim sic eum conveninuis quasi possidentem, sed: 
ta, quasi dolo malo. fecerit Quominus “possiderel. - - 
Daca însă materialul nu numai nu a fost de: furat, | 
"dar şi proprietarul solului şi “l'a procurat cu pună 
credinţă, atunci nu numai nu se va. putea da contra 
lui acţiunea de -tigno juncto, dar nici acţiunea ad. 
exhibendaum, ci. simpla . condictio, pentru a obţine nu-. - 
mai val6rea materialului, fixată de judecător, în Vir= 

E tutea principiului, că eatinotae. res vindicari non...



possanut, condici: tamen possunt, principii. a cărui: 
aplicaţiune am făcut'o şi mai- susii. 

Paragraful 12 ali legei 7 D., De aqaiireado rerum 
dominio se întrebă ce se va întîmpla daca construe-- 

„torul posesor al casei. zidite pe pământul săii cu ma-- . 
terial străini va vinde casa unui cumpărător de bună. 
credinţă ? Putea-va, acest cumpărător de bună credinţă 
daca va poseda casa atât timp cât îi ar trebui să o-- 

-usucape, dacă ar fi cumpărat o cu bună credinţă a 20 
dominio, să: usucape - materialul. în - cât să scape -de. 
„revendicarea materialului, de s'ar dărîma în urmă casa.. 
Și Gaius. răspunde cu drept cuvânt că nu,:căci el. nu. 
a posedat ;materialul - distinct, separat de casă, ca. 

“săli pâtă usucape. Daca însă. după dărîmarea casei, 
va poseda unii anti materialul, el în dreptul clasicii, 
îl -va usucapa, şi fostul săi proprietar nu "li va mai. 
„putea! revendica. . . 

Paragraful 80, impriariatat: din legea 7, Ş 12 D, 
De adguirendo rerum dominio, - extras din aceiaşi: 

„carte şi scriere -a lui Gaius, prevede casul inversii,. 
casul- în care cineva. cu materialul să şi-cu manopera. 

sa construeşte pe pămenti. străinii.. 3 
„Ex diverso, si quis in alieno solo sua materia do-- 

“-mum  aedificaverit, illius fit - domus cujus et. solum 
est. Sed. hoc casu -materiae dominus proprietateră 

__ ejus amittit, quia voluntate ejus intelligitur:- alienata,. 
"“utigue si: non- igniorabat;: se in alieno solo aedificare :. 
“et ideo, 'licet .diruta sit domus, materiam tamen vin-- 

„dieare non potest. Certe illud constat, si in posses-- -. 
sione constituto aedificatore,: soli dominus petet: do-.- 
mum- suam esse, nec solvat pretium materiae et mer-. 
cedes febrorum, posse eum per exceptionem doli mal 
zepelli, utique si bonae fidei possessor fuerit qui aedi-- | 

„“Acavit, nam scienti alienum solum esse potest objici 
„culpa quod aedificaverit temere in eo solo quod intel-. 
ligeret alienum esse. — Vice-versa, daca cine-va a con- - 

- struit cu niaterialul sii o casă i pe păinent străină, casa...
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devine proprietatea proprietarului pimentului, Dar în- 
„acest casii: „proprietarul materialului pierde proprieta- 
tea lui, căci este considerat că Pa alienat prin voința 
sa, bine înțelesti. dacă nu “ignora că construeşte pe: 
păment streini. Este evident constant, că dacă con- 

„„struetorul. posedă încă locul cu casa, şi proprietarul 
solului îi cere casa ca a. sa, şi nu plăteşte preţul ma-. 
terialului şi al manoperei, elă “va, "putea fi respinsă . 
prin excepţiunea de dolă, bine înţelesii daca construc- 
torul e posesor de bună credință, căci acelui care ştie - 
„că locul este al altuia,-i se pâte. imputa culpa că 
într! un modii temerar “a construit pe uni locii ce 6 ştia” 

-că este al altuia.“ 
_ Primus. construeşte: pe. Jocul la Secuindias cu : ma» 

“terialul săi "şi cu meşterii plătiţă de elii. In virtutea 
“principiului. aedificium solo cedil,-locul este al lui Se- - 
„cundus. Primus. însă are drept, după Gre-eare distine- 
iuni, şi în Gre-eare ceasuri a fi despăgubit. In privinţa 
„acâsta, trebue. să distingem patru hipothese:. I-a: hipo: 
thesă. Primus a construit cu bună, credinţă, creglend 
că construeşte. pe. locul său Şi este încă în posesiune. 
Im casul acesta el.n'are de. cât să se definqă. Daca - 
Secundus va revendica, elii îi va opune” oxcopţiunea 

-doli mal, prin care - judecătorul - „este autorisat să - 
respingă revendicarea lui - Secundus, daca acesta nu 
plăteşte lui Primus. sai plus- valuta saii val6rea ma- 
-“terialului şi a raanoperii, plus-valuta dacă e mai mică 
plus-valuta de cât costul „construeţiunei, costul con: 
:strucţiunei daca j prin extraordinar este mai mic. costul. 
construeţiunei “de - cât plus-valuta.. In ceasul dintâi 
Secundus va respunde lui Primus : dacă ai plătescii 
plus valuta, eă nu mă 'mbogiiţeseii în detrimentul 

“țăă, de şi tu păgubeşti. In. casul! d'alii _duoilea va 
respunde' lui Primus: De şi mă îmbogăţeseii, dar! 

“nu în detrimentul teii, căci îţi plătescii. cât ; te-a” 
costat construcțiunea, Aşa decide Justinian în pa-. 
agratul 30 și Gaius în legea, 7 5 12 D, De ad-.
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qiirendo veruau doniinio. Cu tâte acestea, acesta esto: | 
ceia-ce vu decide obicinuit judecătorul.. Celsus însă în. - 
Pandecte, legea 38 D., De vei vindicatione, Cartea - | 
VI, tătlul I, -arâtă şi alte soluţii ce va putea da judecă-. 
torul după împrejurări. Aşia daca proprietarul locului: 

„este sărac şi n'are-mijlâce a. plăti nică plus valuta nică; 
„costul construcţiunei, dar elii are fondul de vândare,. 

- nu ţine la el, şi constructorul pâte să plătescă va-- 
"Grea locului, atunci judecătorul va condamna pe con-. 
structor să plătesc proprietarului solului acestă va-! 
l6re. Dacă insă nu are: atâtea parale, şi ţine la loci, 
“căci îl are de.la moşi de la strămoși, dar pote plăti. - 
cât ar costa materialul după ce s'ar. derîma casa, va. 
fi condamnat a plăti numai atât. Deca nici acesta nu. 
pote face şi ține la locă, cum am dis mâi susii, con- 
structorul, de şi de_bună credinţă, va fi autorisat nU-- 
mai a derima „casă şi a ridica materialul. 
„IL, Primus a construit cu rea credinţă, “dar posedă: 
încă locul cu casa. [n acest. casii Gaius şi Instituţiu-- 

„o nele. lui Justinian nui acordă nimie: ci decidă că 
constructorul - de rea credinţă este considerat că a. 
“dăruit” materialul şi salariul meșterilor propiietarului 
solului. Acestă soluţiune este prea draconiană, şi măcar: 
că “a fost inserată “în compilaţiunele lui Justinian, 
adică în Pandecte . şi în Instituţiuni, nu e-aceia carea... 
prevalut, şi chiar Justinian a inserat în aceleași Pan- 
decte o altă, soluțiune mai humană a lui Ulpian, sub. 
legea 837 D., De vei vindicatione, 'după care con- 
struetoriil de rea credinţă va putea să dărime casa. 
şi să ridice materialul. De sigur acesta e soluţiunea cea, 

„mai. drâptă şi care a provalut, - căci: 19 donaţiunele 
nu se presumă; 20 negue adversu: :latronem cum 

jactura ejus_ aliguis locupletari debel, adică nici în- 
paguba hoţului, necum. a. unui simplu posesor de rea. - 
credință, e permişii cui-va să se îmbogăţescă. | 

III. Hypothesă.. Constructorul e de bună credinţă, 
dar “nu mai e în posesiunea edificiului. In casul acesta.
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în textele de drept roman nu găsimii să; se. fi acor-. 
dat vre-o acţiune constructorului spre a obţine vre:0. 
„despăgubire. . - e 

“Lulianii se “într6bă daca i se pâte' da condicțiunea 
„îndebiti, şi răspunde că nu, „căci cel. ce a-plătit 
„„indebitul, intră in raport de afaceri cu cel cui îi plă- 
„teşte, pe când cel ce intră în posesia locului săă cu 
“casa construită de altul, nu intră în- nici 'un raport 
de afaceri cu acesta (Julian 1. 33, Cartea XII, titlu 6). - 
Sar putea dice -mai. bine, cel ce plăteşte altuia intră 
în raport cu el, celi “ce construește“. pentru el, iar 
nu-pentru altul, nu intră în raport „de afaceri cu - 
nimeneă. . Di a 

„_. Sar putea invoca prin analogie ceia ce dice acelaşii 
„-Julian în legea 6 $ 3 D., De negotiis gestis. Eacă 
„specia. Primus ger6să afacerile” lui Secundus, nu de 

“dragostea lui Secundus, ci pentru „ca să folosescă, ca 
să câştige. Pâte intenta acţiunea megotiorana gesto-. 
-rum contraria pentru impensele ce a făcut ? Textul 
„dice că da. S'ar putea dice: Vegi: Aceluia care nu 
“în interesul stăpânului, ci pentru al lui, cheltueşte 
pentru lucrul:altuia, care cheltueli în parte folosescii- 

stăpânului, în limita folosinţii i se dă actio negotioruim” 
gestorum contraria. De ce să nu se dea şi celui ee - „„cheltueşte pe fondul altuia; de Şi în interesul săii? 

„ R&spunsul: este: în casul legii 6 $ 3 De neg. gestis 
cel ce gerâsă. ştie că gerâsă; lucrul altuia, de şi în 
folosul săi, pe când în casul nostru cel ce construeşte . pe locul altuia, crede, fiind că e; de: bună credinţă, 
că gerâsă lucrul să, prin urmare nu :pâte fi: locii 
la actio negotiorum gestorum contraria, nici: chiar utilis, adică trasă de pării, prin analogie, căci nu e. „analogie posibilă, .- Lu o „. Vinnius se - întrâbă daca Sar putea da o acţiune ” în factum, şi răspundo că-nu, căci, dice eli, acţiunea “în factum se dă de câte ori cel în contra cut se dă -a comisii, a făcut -vre-unti “faptă Gre-care, apoi în 

i
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„. specie proprietarul n'a făcut nimic. Insă nicăeri au 
„se limiteșă astfel aplicarea. acţiuinei în. factum. Ea 

“se dă de câte ori: pretorul, în- lipsă: de principii de. 
"drept civil, care să legitimese o- acţiune, găseşte. că... 

“în faptii este equitabil a se da acţiunea. Mărturisesciă. 
că textii nu e'care să acorde în asemenea casi o ac- 

-ţiune în factum, în cât se pote să nu se fi dat. Dar” 
“ constati că, cu principiul largi alii equităţii, ce servă 
de .basă acestei acţiuni, nu e de mirare ca pretorul - 
să fi acordat în casul nostru o acţiune: în factum. 
Cine ştie, daca între fragmentele: neînserate în Pan- 

" deeto .nu o fi existat vre-unii textii? . (Vedi Vinnius | 
asupra paragrafului nostru)... Cujas. e de părere că se 
pâta da constructorului de. bună credință condictio 
încerti pentru a repeta posesiunea perdută, și încă 

"numai în casul în care din“erdre a restituit proprie- 
tarului casa, şi: apoi, daca proprietarul locului: şi al: 
-casei ar.revendica - casa,-i se pâte da exceptio doli 

1 

mali pentru a se despăgubi. (Vedi - Cujas. Observa- - 
“tiones, . Cartea X, capitolul 4). Dar de sigurii daca. 
„casa -se dă&rimă altmintrelea de .cât prin faptul con- 
structorului, el va, putea revendica materialul. Acâsta. 
'resultă positivă din legea 2 C,, De rei vimdicatione 
OI, 89) 

1V. HM iu pothesă.- Constructorul « e de. rea “credinţă | 
- şi-nu posedă. In” acestii- casti de sigurii constructurul 
nu are nică o acţiune în despăgubire. Instituţiile lui: 
Justinian şi Gaius îi refusă chiar dreptul de'a reven- 

dica. materialul în cas de derimare.. De sigurii acâstă 
soluţiune e nedrâptă. Ba nu a prevalut. Legea 2? C., 

D., De rei vindicatione, citată mai sus, dă acest 

| drept nu numai. constructorului de bună: credinţă dar 

şi constructorului de rea credinţă. Şi comisarii lui . 

Justinian din nebăgare de sâmă, ai reprodus în co- 
E lecţiunile lorii- şi părerea rigurâsă a lui Gaius şi pă: 

rerea equitabilă a Impăratului - Antoniniă Caracalla ex-



primată - prin ' Coristituţiunea sa. care formesă legea. - 
"2. D., De rei vindicalione: Da Pg 

„ Paragraful 81: este împrumutat din legea 7 $ 13 
D.: De adquirendo reruin dominio (XLI, 1); extrasă . 
tot din Cartea ? a scrierii Res Quotidianae sive Aurea 
â lui Gaius: o DE 

„Si: Titius alienam plantam - în solo suo -posuerit, | 
ipsius erit; et ex diverso si Titius: meam plantam în. . 
“Maevii solo posuerit, Maevii planta -erit: si modo 
„utroque. casu radices egerit; ante enim quam radices 

- = egerit; ejus perimanet cujus et fuerit. Adeo autem ex 
eo tempore quo radices agit planta; proprietas . ejus - 
commutatur, ut si “vicini-arbor ita terram Titii pres- 

„serit, -ut in ejus fundum -radices . egerit, Titii effci 
arborem dicamus; 7ationem eniim non permiittere: 
ut allerius arbor esse intelligatur, quam cujus în 
fumdaum  radices. egerit. Et ideo -prope 'confinium 

-arbor posita, :si etiam in-vicini fundu radices egerit, 
communis fit.-— Daca Titius a: plantat: în. solul săi o 
plantă străină, a lui e plarta; şi vice-versa daca Ti- | 
tius a plantat-planta sa în solul lui -Mevius, a : lui 
Mevius este planta; daca însă în ambele ceasuri planta 
a prinsi rădăcini este a cui eră mai nainte. Intru 
atât este de adevărat că planta nu'şi schimbă proprie- 
tarul: de cât . din momentul 'în care ea prinde rădă- 
cină, în cât dacă arborele vecinului va fi apăsat întru 
atât solul lui Titius în cât tote rădăcinele sale voriă _ 
fi pătrunsti în solul. lui Titius şi se voră nutri pe 
viitor numai dintw'ensul, arborul va deveni - proprie- 
tatea unică a lui Titius; cei” rațiunea nu permite - 
ca avborul să fie al altuia de cât al aceluia în ali 
cărui fondă îi ati crescut rădăcinele.. Și de aceia 

-. arborul plantat lângă limita â două proprietăţi, dacă . s-o . of. . , . . o a „Si întinde rădăcinele şi. în proprietatea vecinului, de- 
vine comuni. --. aa N Sa 

„ Arborul “altuia nu - devine proprietatea proprieta- 
rului solului în care a fost plantat. de cât din mo- -.. 

4
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mentul în care a prinsii . rădăcini” în acel solă, nu- 
trindu-se dintr'Ensul ;: până atunci el rămâne pro- 
“prietatea celui ali cui era; nueca căiriimida; care de 
„îndată ce se unesce prin moriierii, mai: nâinte chiar . 
de a se! usca mortierul, în cât să facă unii totii,. de- 
vine proprietatea proprietarului solului. Condica Na- 
poleon, art. 555, şi Codul Civil ; Alexandru In I, 
art.:494, declară plantaţiunile proprietatea proprieta- 

_rului “solului. din momentul facerii lor, mai nainte ca 
plantele să fi prinsi rădăcini. Soluţiunea modernă e 
mai equitabilă şi mai folositâre progresului. In ceia 
ce priveşte dreptul de despăgubire ali pioprietarilui ” 

“plantei  aplicămiă aceleaşi soluțiuni. ca Şi în materie 
de construcţiuni.. - 

“Paragraful. 32 este: împr umutat din legea 9,. prin- 
“cipium, D. De adguirendo rerum dominio, extrasti 
din aceiaşi Carte- a aceleiași. scrieri a lui Gaius: „Qua 
ratione autem plantae quae terra coalescunt solo cedunt,. - 
eadem ratione- frumenta quoque quae sata” sunt, solo. | 
cedere intelliguntur.. Ceterum sicut is qui in alieno solo 
aedificaverit, si ab eo petat;: aediticium, defendi potest 
_per exceptionem doli mali, secundum ea quae dizimus, 
„ita ejusdem exceptionis auxilio tutus esse 'potest'is 
qui alienum fundum sua impensa bona fide conse- 
uit. — In virtutea aceleiași raţiuni după care plan- 
tele care se hrănesc din pământ cedeşă pământului, 
şi seminţele care se: sâmiină în pământ . cedâsă: pă- 
mentului.. Bine „înţeles că intoemai precum acela care. 
a construit pe pământii străinii, pâte în contra pro- 
prietarului pămentului, - care revendică: clădirea, să se 

„apere prin. excepţiunea de dolii, după cum ami dist, 
“tot cu ajutorul acestei excepţiuni se pste definde şi 
“acela care cu bună credinţă a semănatii cu choltuiala. 
sa o țarină străină. & 

Precum construcţiele cedâsă solului, asemenea Și | 
„plantele cedâsă solului, şi tot aşă şi seminţele ce- 
desă solului, dar seminţele : “din „momentul semănăriă,, 

e, „7
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inainte. de a. prinde, căci ar f lipsă de « ori-ce utili“ 
"tate de a:scormoni în pământ şi a le seste chiar - 

“ înainte de a prinde. Pentru despăgubirea proprieta- 
"xului seminţelor se: aplică aceleaşi - reguli. ca şi pentru 

| coristrueţiuni. pi te | 
 Amă terminat cu accessiunea. în "“materiă ' immo-: 

piliară, Să trecemii acum la. accesiunea în - materie. 
mobiliară,. = Dia 

Şi să 'explicăimiă pe vând paragrafele: relativ. la dinsa 
* din Instituţiunile lui Justinian. | 

„Şi: măi ântâiă să „explicămiă paragraful 2 25, „ relatviă 
” la specificaţiune. - -: . 
Acest paragraf este împrumutat din legea 7, ş 7 D., 

__De adguirendo rerum donintio, extiasă. “din Cartea II 
a: serierei lui Gaiuş Res . Quotidiaiiae sive. Aurea. 

“Fiind însă că paragraful 25 din Instituţiunile lui |. 
Justinian expune :o opiniă intermediară între cele :. 
“două a Sabinianilor şi a “Proculianilor relativ la spe-.. 

cificaţiune, de aceea vom. .transeri, traduce şi explica: 
şi fragmentul lui Gaius şi paragratul lui Justinian. 

Legea 7'$:7D. De adqatir endo rerum dominio: 
| „Quuni quis. ex aliena "materia speciem aliquam 
suo :nomine fecerit, „Nerva et .Proculus putant, hunc.. 
„dominum esse, qui fecerit, quia quod factum est, 

“ antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius magis- naţue. - 
-zalem rationem efficere .putant ut, qui. -meteriae do- 
minus fuerit, idem ejus -quoque, qudăd ex eadem ma: 
teria factum. sit, dominus sit, quiă Sine. materia nulla 

"species -effici potest, veluti si ex auro- 'vel argento,. 
vel aere tuo vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis na-. 
“ve, aut: armarium, aut subsellia. fecero, vel: ex luna 

-tua, vestimontum, vel ex vino et melle tuo mulsum, 
vel ex medicamentis, tuis emplastrum aut collyrium, 
vel ex. uvis, aut. olivis, aut spicis tuis vinum, vel: 

| -oleum, vel frumentum. Est: tamen etiam media sen- 
tentia recte  existimantium, si * species ad materiam - 
rever ti possit, verius esse, quod et Sabinus et Cassius -.
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- senserunt;. si non: possit roverti, verius esse 'quod Ner- 
vae et Proculo placuit;. ut ecee vas conflatum, ad: ru- 
dem massm auri vel argenti vel aeiis  reverti potest: 
vinum „vero, vel. oleum, .vel frumentum : ad uvas, et : 

„olivas,. et spicas revorti non potest: ae.ne mulsum 
_quidem ad mel et vinum; vel emplastrum, aut col- 
lyria ad medicamenta . reverti possunt. Videntur ta-. 
men mihi recete quidam 'dixisse, non debere dubitari 

-quin alienis spicis excussum frumentum ejus. sit, cujus 
et spicae fuerunt: cum enim grana quae, spicis con- 
tinentur, perfectam habeant suam speciem;-qui ex- .. 
cussit  spica,.. non novam . speciem facit, sed - eam, 
quae est, detegit, — Când eine-va dinta?0 materie 

„ stroină -face 'în numele săii şi pentru. sine o :nouă: 
“specie, Nerva. şi Proculus sunt de: părere că speciti- . 
catorul este proprietarii ală speciei. nioi, căci specia 

„nouă în momentul ce ese din mâna. specificatorului 
este lueru nullius (şi este drepti să.fie a lui ca 

„primă ocupant). .Sabinus Şi Cassius din contra die 
că e mai conform raţiunei. naturale ca să fie specia 
nouă -a aceluia din a:cui materie s'a, făcut, căci fără, 
materiă nu se putea face specia, de exemplu dacă 
am făcut unii -vasii dintro bucată de aur, de argint 
Saii de aramă a 'ta, sait vre-o navă, dulap; scaune: 
din “scândurile tale, sati vre- un vestment din lâna ta, 
sai mulsi din vinul -şi mierea ta, sai vr'un “plastru | 
saii colyriă din medizamentele tale, sait vinii, uleiii, 
gri, din “strugurii, măslinele saii spicele tale.. kste 

“înșă și o părere intermediară: a unora care cu drepti 
cudântii  credii- că este mai adevărată . părerea lui 

Cassius şi Sabinus, când specia se pâte întârce la ma- 
“teria. primitivă, şi din contră e mai adevărată pă- - 
rerea lui Nerva şi Proculus în casul' în caro specia 

a „nu pote-.reveni la materia din care a fost făcută ; 
. aşa -de exemplu . „vasul se pâte transforma, în masa 
rudă “de - aură, argintiă sati. aramă din care a fost. 
făcut; vinul însă, uleiul şi griul nu se pâte. transforma 

| - . ie i , , E - ă , - | o
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în struguri, măsline saă 'spice, nici mulsul în miere 
şi „vinii, nică plastorul sati collyriul în . substanţele 
“medicament6se din care a fost făcut. Sunt însă unii care: 
mi-ai disii: cu drept cuvânt că nu încape îndoială, 

„că grâul seosii din spice trebue să fie al proprieta-. 
“xului spicelor, căcă bâbele de .griii ce se „coprindii în, 
spice, aii 'deja forma lorii. perfectă în spice, şi celă, ce: 
scutură spicele, celii ce bate snopii, nu face o specie 
nouă, ci descoperă specia deja existentă.“ 
_$ 25. din: Instituţiunile lui Justinian : 

„Cum: ex aliena materia species aliqua facta sit ab 
aliquo, quaeri solet quis eorum naturali ratione do-. 
minus sit, utruim îs. qui fecerit, an ille potius qui 
materiae dominus fuerit; ut ecce si quis ex alienis 
uvis auit olivis aut spieis-vinum aut oleum aut frumen-- 
tum fecerit,. aut ex alieno auro vel argento vel-aere 
vas aliquod fecerit, vel ex alieno vino et mele. mulsum. 

- miscuerit, vel ex medicumentis' alienis emplastrum aut. 
collyrium composuerit, vel.ex aliena: lana .vestimen--- 

„tum fecerit, vel ex alienis tabulis navem vel arma-- 
rium vel subsellium. fabricaverit. Et post multas Sa-- 
binianorum et Proculeianorum. ambiguitates placuit. 
media sententia existimantium, si ea “species ad ma-- 
teriam reduci possit, eum videri dominum esse, qui. . 
materiae dominus fuerit: si non possit reduci, eum. 
potius intelligi dominum, qui fecerit: ut ecce, vas con-. 
flatum potest aq rudem.. massam aeris vel argenti vel 
auri reduci; vinum autem aut oleum aut frumentum 
ad uvas et olivas et spicas reverti :non potest, ac ne: 
mulsum quidem-ad vinum et mel resolvi potest. Quod 
si partem ex sua materia partim ex aliena speciem.. 
aliquam fecerit quis, veluti ex suo” vino et alieno-“ 
melle mulsum fecerit, aut ex suis. et alienis medica-- 

„ mentis emplastrum aut collyrium; aut ex sua lana . 
„et aliena  vestimentum fecerit, dubitandum non est. 
hoc casu eum esse dominum . qui fecerit, cum non 
solum operam suam: dedit, sed et: -partem  ejusdem.
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materiae praestavarit. — Daca cine-va face o „Specie nouă 
dintro materie streină, se într6bă obicinuit cine după 
raţiunea naturală trebue să fie considerat stâpânul 
speciei, „specificatorul saii proprietarul materiei; de 
:exemplu, daca, cine-va a făcut din strugurii, măslinele 
sati spicele altuia vini, uleiii sai gri, sau din aurul, 
argintul sati arama altuia un vasiă, sai. din vinul Şi 

"mierea altuia mulsum, sai din medicamentele altuia 
plastru sati colyriii, saii din lâna altuia unii vestmântii, 
saii din scândurile altuia o navă, unii dulapii sai unii 
scaună. Şi după multe îndoieli între Sabiniani şi Pro- 
culiani a prevalut o opiniune intermediară a unora, . 
“care decideaii 'că dacă: specia pote reveni la materia | 
“primitivă, proprietavul speciei să fie proprietarul ma- 
teriei, iar dacă nu, specificatorul ; aşa de exemplu . 
vasul se pote reduce la masă de. aurii, argintii sai. 
ăramă din care a fost. făcut, vinul însă sati uleiul: 
sau spicele nu. se pot proface în. struguri, măsline 
„sai spice, nică mulsul în vinii şi miere. Dacă însă. 
„cine-va a făcut o “specie nouă parte din materia sa, 
parte din materie străină, de exemplu din vinul s&ii 

“. şi- mierea altuia, mulsum, din medicamentele sale şi 
ale altuia plastru sait collyriii, din' lâna sa şi a al- 
tuia unii veştmântii, în acestii aşi, fără îndoială spe- 

-_cificatorul este stăpânul speciei nuoi, de -oare-ce eli 
“a întrebuințat nu. numai industria sa dar şi o parte 

din materie.“ 
Se .gice că este specificaţiă. când. dintr?o matorie 

străină se face o specie nouă, atât de nouă în cât. 
"substantivul designator. al speciei nu e tot acelaşiii 

"cu acel ce designa materia, ci. altul noți. Așa din 
aurul lui Titius Gaius face un inel. Substantivul spe- 
ciei este inel, ală materiei auri.. Din lemnul lui 

-“Titius Gaius face. unii dulap, din strugurii lui Titus 
Gaius face vinii, din mierea şi vinul lui Titus Gaius 

„- face mulsuin sai oenomel, o băutură dulce. plăcută | 
„Românilor şi Grecilor. “Gaius. Şi Justinian. între. alte
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"exemple de specificaţie, citâză şi sedterea griului din. - 
„spice. Gaius însă în același paragraf. mai la: vale 
adaogă că. acestii exemplu nu” este. unii exemplu de: 
adevărată specificaţiă, şi: că aprobă părerea acelora 
care susțini acâsta, şi: care dicii că- aci este descope- . 
rirea.. unei” specie existente, :iar nu crearea unei 'spe- 

- cie nuoi. Sabinianii tipicară, -diceati: fără. materie nu 
se. pâte face specie nouă; materiă e principalul, meş- . 
teşugul, industria accesoriul; deci accesoriul cedând - 

- principalului trebue a decide că proprietarul materiei. 
trebue să fie proprietarul speciei nuoi şi acesta fără. 
â distinge dacă specia nouă se pâte întârce saii nu Ia. 
materia. primitivă. Proculianii. din contră, mai progre-. 
sişti, încuragiatori ai industriei, .deelaraii pe specifi- . 

"„cator proprietar al speciei nuoi. Ei raţionai ast-fel:. . 
alt substantiv: designe specia nouă, materia a dispărut. 
căcă nică nu se mai numeşte specia nouă cu substan- 
tivul cu-care se designa- materia, “specia nouă este. 

„dar unii - lucru noi, care se găseşte pentru prima 
oră în: mâna specificatorului, şi prin urmare trebue . 
săi aparţie -lui. ca primii ocupant. Ast-fel colorati -. 
ci cu argumente juridice soluţiunea lorii. care în rea- . 
litate era. o inovaţiune făcută: pentru -protecţiunea | 
industriei. Şi ei decideaii ast-fel, fie că- specia nouă - 

nu se pâte întâree la materia primitivă, fie că se pote. 
„ întree. Forma dat esse vei, diceaii ei în: ambele. 
” ceasuri; forma nouă dă o nouă esenţă şi existenţă, 
“lucrului. Dătătorul formei : nuoi trebue dar. să fie pro--. 
prietarul speciei 'nuoi. E ae 

. Gaius în Instituţiunile: sale; care nu pot fi bănuite 
de. interpolaţiune, Com. :I1, $ 79, expune ambele pă- . 
veri. ale Sabinianilor şi Proculianilor, fără a: mai vorbi 
de o'a treilea părere. Cu tâte acestea, în Pandecte, în. - 
fragmentul ce ami citat şi trodus, vedemii pe Gaius | 
menţionând o a treilea părere, aceia pe care o aprobă şi. 
o adoptă redactorii Instituţiunelor lui Justinian, după. : 
care trebue să distingemti. daca specia nouă se- pote : 

N
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reduce. sati -ziu. la matekia. priniițiviă, şi, în ceasul. din: 
tâiti să dăm proprietatea speciei proprietarului mate- 
rieă, în casul .di'alit duoilea s'o -dămii specificatorului. a 

- Şi ceia ce e curiosi Gaius, în Pandecte, găseşte mai 
„ Bună acâsta a treilea părere, eli în adevării dice recte 
„_ existimantiaun, sar nu numaj: ezistima ntiuin. Mie nu. | 

"Tal vine să eredii una ca ac6sta. In Instituţiuni nici nu”. 
„vorbeşte de a treilea părere, şi. în hes Quotidianae 
sive Aurea să vorbâscă și să' o şi aprobe. Și chiar 
daca am admite, cum susţine. Pellat, .că Res Quoti- 

„ “dianae sive. Aurea. este 'desvoltarea Instituţiunelor, | 
şi că prin urmare a; putut. Gaius înta?o : seriere mai * 
desvoltată -să vorbâscă - şi. de a treilea opiniune, "to- 

-tuşi. după mine vorba! recte este: interpolată,- căci nu. 
„cred. ca Gaius, Sabiniau și “logiciă, să admită” toemai ă 
-opiniunea stupidă a distinețiunei, care, face. proprietar 

„pe proprietarul aurului din 'care..unti artist distinsă . 
„a făcuţ 6: cupă artistică, neţiind socotâlă de arta care ' 

"aci e mare, iar din contră să facă proprietar al ule-. 
“iului pe acela care “şi-a dat mica ostenâlă de a com- 
“prima. niţel măslinele, pentru. u. faco' să curgă din ele 
uleiul, unde industria este insignifientă,, şi arta încă 
mai. puţin importantă. „Dacă e să judecămii, nu se...“ 
_pâte alege, de cât; dintre cele două opiniuni extreme | 
a Sabinianilor şi. a Proeulianilor, una logică, și alta - 

_ equitabilă, şi în jegislaţiă a se. pronunţa pentru a 
- Proculianilor. Opiniunea mediă. e .stupidă, şi numai 
„nişte comisari puţin inteligenţă ca. ai lui Justinian ai. 
putut aproba o asemenea opiniune. » 

„ Condica Napoleon, în articolele 570 şi 571, şi după 
„eă Condică” Alexandru l6n. i, în articolele 508 şi 509, 
ati. admisii o altă soluţiune, cu alte distincţiuni -mai 

„+ stupide. de cât soluţiunea adoptată. de .. comisarii. Du 

„Justinian, căci “e stupidii - a distinge după val6rea in- 

“dustriei, dacă „trebue să: i dămii preferenia ei, ori 

- materiei, . ȘI. să dămi ast-fel soluţiunea unei questiuini= 

de: drept, de pură principi, în mâna "iudecătorului ,
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_ faptului, căci după. mine cea mai bună legislaţiă este 
. aceia care lăsă mai puţiii arbitriului judecătorului, 
mai cu s6mă la moderni, şi la popârele neo-latine, la . - 
care. nu se găsescii. judecători ai faptului de talia ju- 

„ decătorilor ai faptului din timpul clasicii romanii. 
„Justinian adaugă la sfirşitul paragrafului 25, că în. 

"casul în care” specificatorul va, fi pusti pe lângă: in- 
„ dustria sa şi o parte din materie, atunci chiar daca 
„Sar putea reduce specia nouă la materia primitivă, 
"totuşi proprietarii va. fi speciticatorul. Cum se va des- 

„+... păgubi. acum în opiniunea Sabinianilor specificatorul, 
în opiniunea Proculianilor proprietarul materiei? In 

„opiniunea' Sabinianilor specificatorul. de este în pose- 
- siune, ceia: ce se va-.întâmpla mai adesea, .şi este de. 
bună credinţă, prin excepţiunea doli mali va obţine. 
despăgubire-pentru opera 'sa în limitele plus-valutei - 
bine. inţelesii, daca e de rea credinţii măcar că e în - 

„posesiune excepţiunea doli mali nui va servi. la ni-. 
„micii. Daca” nu -mai posedă, chiar de este de. bună 
credinţă, : nu se vede a fi avut „vre-o acţiune, afară 
numai, daca nu sar. admite, după părerea mea: căi . 
Sar da o acţiune: ini factum. In: opiniunea Proculia- 

--nilor daca, după .cum se va întâmpla mai adesea, 
specificatorul este în posesiune, se va da o acţiune” 

"în revendicare utilis sati o'condietiune proprietarului - 
„materiei pentru a cere val6rea materiei, şi daca 'ma- 
teria i S'a furat chiar o acţiune futi manifesti. sati 
nec manifesli în. contra autorului furtului, după cum. 
ne spune Gaius în Instituţiunele: sale, paragraful 179, 
citat mai şusă. Iar daca din întâmplare lucrul va f 

“intrat în mâna proprietarului materiei atunce! la re-- 
„vendicarea specificatorului va opund 'proprietarul ma- | 
terică excepţiunea doli mali cu ajutorul căria va ob-:: 
ţine valbrea materiei. . e. 

.$ 26. „Si tamen alienam purpuram vestimento suo 
"quis intexuit, licet; pretiosior est purpura, aecessionis : 
vice: cedit vestimento. Et qui dominus fuit purpurae, 

N
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adversus. cum qui subripuit, habet farti actionem et. 
-condictionem, sive ipse sit qui vestimentum ferit, 
:sive alius: nam extinctae res, licet vindicari nou 
possint, condici tamen a furibus- et quibusdam aliis . 
Possessoribus possunt.--Daca cine-va a ţesut în vest-.: 
_mântul 'săii fire “de .purpură streine, ele voră ceda . 
vestmântului. cu titlu de accesiune.. Şi. stăpânul fire-: 

“ lor de purpură va, avea contra furului acţiunea furti 
Şi condicţiunea, fie - că elii e autorul țesării, fie. că 
-este altul; căci latcrurile stinse, de.și nu se mui 
Dot revendica, se pote. însă elativă la ele înteula 
“condicțiunea în contra furilor. loră, și. altor odţi-va 

Si „ „Posesoră ale loră.+ 
- Purpura, este o culdre roşiă forte preţiâsi, prove- 

nită principalemente din Phenicia. „Cu asemenea cu- -: 
„ l6re' se coloraii vestmintele, şi mai adesea fire de 
mătase :saii lâna. care -se ţeseaii numai în vestminte.-, 
In- specia, n6stră . proprietarul unui. vestmântii a în- 

"ţesut fire de purpură streine” în vestmântii. Aceste 
fire de purpură: potii: să aibă :mult mai mare, valdre 

_„de cât vestmântul. Totuşi vestmentul e considerat ca . 
“principalul, şi. firele de "purpură ca. accesoriul și prin 
urmare ele devinii proprietatea” proprietarului vest- 
mântului. Iar proprietarul firelor de purpură n'are : 

.de cât 'o acţiune în despăgubire. Firele de purpură, 
-de şi se :vădi în :vestmântă, în. interesul” industriei 
nu: se vorii putea: seste din vestmântii, nu se va da 

i „acţiunea ad exhibenduin pentru scâterea loriă, ele sunt- 
„considerate. ca, stinse, şi, în locul revendicării, se va. 
da eondicţiunea spre:a se cere val6rea, loriă, fus tiva' 

“în contra turului, simplă în contra posesorului de 
“bună credinţă; a firelor. de purpură: care le a înţesut 
E saii a făcut să se ţesă în vestmânt, iar daca, poseso- 

“rul acelor fire. le-a. ţesut cu rea credinţă, știind că 
„mu “sunt âle lui, de şi nici nu le-a "furat, el, nici e 

_ „compliee'al furtului, atunci se va. da în contra luă 

3 „acţiunea ad ecibenduam, nu pentru seoterea firelor, ,
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ci ca în. contra uncă.. „pers6ns guae dolo sialo fecit: 
Quominus possider et, pentru-ă fi condemnatii la va 
l6rea firelor, de purpură, fixată nu de judecător ca în 

- casii de „condictio, “ci de însuşi proprietarul firelor. .*. 
după jur rămâritul. săii. In contra furului se va. da, cum. 
dice textul, şi acţiunea, furti mamnifesti sai nec ma- 
mifesti, pentru . condamnarea lui” cu titlu de amendă |. 
“privată în fav6rea' proprietarului: fir6lor de purpură. 

- la împătritul sai îndoitul valorii firelor de purpură. 
“In acest paragraf e o adevărată accesiune,. și. textul, 
unul din. cele rare în astă privinţă, pomeneşte chiar 

- de numele; accessio, vice accesionis dice el în adevăr. 
Alături. cu: specia prevădută în paragraful 26, pu- -! 

_ temii: arăta ceia ce decideati: Romanii înt” unii alt, casti: 
- de accesiune, în caşii de adjuncținune. 

 Cândii duoă lucruri mișcătâre 'se unescii “unul. cu 
- altul, cu sai. fără inter posiţiune de unii agentii streini, î 

“ avemii” ceia ce: se numeşte. adpincțiune.. 
„__. Romanii în casă de adjuncţiune decideaii că “daca. 
lucrurile adjuncte- se-potii despărţi fără. deteriorare, 
„atunci îşi va lua: fe-eare . din proprietari lucrul să. 
Aşa de . exemplu la statua mea de mârmură . amii 

 “adăogită- unii “braţiă sati unii picioră ce -orâ ală tău: 
prin înter posiţiune. de unii agentii streiniă, căci Inar-. 

„mura „de: marmură nu se lipeşte, In acest casti, pe. 
care. Romanii îli numiat "adphumbatură, pentru. că... 
mai obienuită:.. agentul . intorpusii era plumbul, pro: 

E prietarul: braţului. de nu era în "posesiune, casul cel: 
„mai frequentii, intenta în contra proprietarului statuci . 
acţiunea. ad exhibendun pentru a obţine separaţiunea, 

„si apoi vindica. (Paulă legea 23: Ş 5 "De rei vindi- 
catione, VI, 1), pentru că numai. “ lucrurile distinete. 

„se puteai indica. „Daca. însă obiectele adjuncte nu se. 
- puteată separa . fără. deteriorare, atunci. proprietarul 

. lucrului accesorii pierdea proprietatea lucrului săă- şi... 
-. devenea, creditorii a :unoi. indemnităţă în -contra pro- - 
. prietaruluy. luerului principalii care. devenea „proprie-.....
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tari şi pe luerul accesoriii, Și ca să decidă care era; 
luer ul principal și care accesoriii, Romanii se refereati. 
"numai la natura lucrurilor, iar nici Ge cum. la .va- - 
l6rea lorii.. Bra principalii. acela 'pentru.a căruia or- . 
namentii sati complectare s'a: adjunetii celii-Valti lu-- 

„ceru, fiă elii mai mult sati mai puţin preţiosii de câtiă. 
“acesta. Aşa de exemplu. daca la o.statuă :de bronz: 
Sa adjunetii. unii. braţii fără interposiţiune de agentii! 
streiniă, ci numai prin încăldire extremităţilorii a- 

„cestorii două: obiecte și lipirea lorii, ceia ce Romanii 
numiai ferruminaţiune, atunci proprietarul statuei - . 
devenea definitivii proprietari alii brațului. -fără a se 

„„. mai teme de. separaţiune, şi fostul . proprietarii ali. 
“braţului avea: numai o acţiune în. indemnitato. (legea. . 

283 $.5 D., De reivindicalione).' Asemenea: daca în 
“vestmentul mei: amii ţesut firele tele de purpură, 
acestea deși multii mai preţi6se, încetâdă de a fiale. 
tale şi devinii ale mele, şi tu n'ai în contra'mi de. 

cât: o acţiune în indemnitate (Instit. - lui dusținian, 
Cartea II, titlu 1 $ 26). | 
In dreptul românescti, Condica lui Caragia, nu po- 
menoşte nimieii despre adjuneţiune. . -- : 
“Pe de altă parte 'atât din Porunca,. dommescă de 

punerea în lucrare a legiuirei luă : Caragia, cât ŞI 
= din Anaforaoa obștescă a. părințilori, Archierei și 
a Dumnealori; Poor îlorit; adresată căbie M. S. Dom: 
al 'Caragia pentru priimirea și “votarea Condicei, 

resultă că. dreptul romani la noi, în „Punturile cele. 
netractate : de “Condica 'Caragia, nu. mal are autoritate. | 

„de lege, ci numai: de rațiune scrisă,adică că solu-. 
.; ţiunele Tu poti fi adoptate: de -judecătoră în 'causele 

„» neprevădute cândii vori fi raţionabile, :equitabile. Să 
„> vedemiă daca în dilele nâstre soluţiunele romane sunt 
. equitabile. Cât pentru. mine,' cu totii “respectul şi 
ădmirăţiunea ce amii. pentru acâată monumentală le-: 

„gislaţiune, cu tâtă circumspecţiunea 'ce trebue, să ob-- - 

serve, cine-va în revocarea autorității. sale celsi forte, .
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„mi se pare, de şi pâte mă înşelă,. cu tâte că așteptii 
-cu. cea mai mare plăcere a fi convinsii de alţii că sunt 

"în erâre, mi se pare: că soluţiunele ei nu sunt equi-. 
tabile' întru -tâte.- Soluţiunea romană este forte râţio- . 
nabilă, equitabilă, “în casul cândi. lucrurile unite se 
potii separa fără deteriorare. Atunci nimicii mai justă . 

- „de câtii.să se separe. şi să'şi ia fie-care alii săi. Dariă - 
“în casă cândii “lucrurile nu se poti separă, nu mi | 

se pare justă ca totă:dauna, să rămâiă totul la pro- 
prietarul obiectului principali, adică ali aceluia pen-. 

“tru ornamentul -săii complectarea căruia s'a adăugit 
„lucrul. accesorii, -fiă acela chiar de mult mat mică, 

- valdre de câtii acesta. Bine să admitem acesta. când | 
„obiectul principali este. de. mai mare vâldre sai: . de. 
„o val6reegală sai chiar de o valdre fârte puţin mai 

mică de. câtii obiectului -accesoriii, pentru, că atunci 
“într'o. parte avemiă calitatea . de obieetii principali 

„Și o val6re mai „egală, pe când dincolo 'avemii: 
„numai o valdre puţin mai superidră. Dar când 

„obiectul principal va fi de o valdre mult mai mică 
de câtii obiectul accesoriii, precum. în casul cândii | 

“la un vestmântii de 30. galbeni s'a ţesut purpură de... 
„100 galbeni, şi cândii pâte proprietarul purpurei ţine. 
-cu drept cuvânt la purpură, căci vine de la strămoşii. 

„să, pe când proprietarul văstmântului pote să nu aibă 
„cuvânt a ţine la văstmânt, şi când proprietarul vest» . : 
„„mentului este .insolvabil şi de 'rea credinţă, cum a: 

tuncă să dăm proprietarului purpurei, să dămii. nu-. 
mai o acţiune în indemnitate,. care. fiind în contra 
unui insolvabil nui va procura nimic; şi chiar fiind 
în „contra unui solvabil  pâte aduce lui numai val6rea . 
venale care pentru: dânsul e mult “mai. mică de câti 

„Valsrea lui de afecţiune, Şi să nu ni se opuiă că aci 
-e vorbă de drepti, iar nu.de “morală, căci dreptul 
-când. se ţine prea: mult strinsii de logică, cade în îni- 
-quitate, Sum jus Summa înjuria, dreptul mai 
cu semă' în timpii moderni, trebue să: mergi cât se .
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pote mai aprâpe de. equitate, Şi cândii e vorba a sa - 
erifica pe una din două, pe lugică ori pe equitate,. . 
mai bine să se sacrifice prima şi să se urmede secunda. 

_ Chiar Romanii, înt”un casă analogii, în casul de con- 
"strucţiune ţineau socotâla de affecțiune, de şi este ade-- 

». vă&rat, pentru a, da o soluţiiine contrariă, proprietarului 
__ materialuriloră; proprietarului accesorului, şi „favora-- 
„bile proprietarului locului, proprietarului: principalu- . - 
lui. Dar e vorba că totii ţinea comptii de afecţiune, de. 

"equitate, căci da dr eptii constructorului a lua numai ma- - 
terialurile sai a priimi 'valOrea ce ar avea după dă. 
rimarea  lorii, pe cândiă logica % da drept la costul 
materialurilorii şi a. manoperei saii la plus-vălută 
(Celsus 1. 38 D. De re vindicatione.) 

Paragratul 27, de şi nu e relativă nici la materia. 
„ ocupaţiunei, nici al aceesiunei, nică al tradiţiunei, fiind 
ea esto interealat între casurile de accesiune (Justi- 
nian imitând în privinţa acesta pe Gaius. paragraf .8 
ali legii 7 D., De adqvirendo rerum doninio) îl. 
vomii traduce şi noi şi “li vomii explica. | 

- „Si duorum materiae ex voluntate. dominorum con- 
fusae sint, totum id corpus quod.: ex 'contusione «fit, 

_" utriusque commune est; veluti si qui vina sua; con-- 

* fuderint, aut: massas argenti vel auri conflaverint, Sed. . 

et si „diversae materie sint, et ob id propria spe 
_cies facta sit, forte. ex . vino et melle 'mulsum, aut 

ex auro et, argent6 “electrum, idem juris est; nam 

et eo casu communem esse speciem non dubitatur. 

Quod. si fortuitu et non voluntate . dominorum - con-- 

- fusae fuerint vel diversas: materiae, vel quae ejusdem 

- generis sunt, idem juris esse placuit. — Daca sai con-. 

fundat materiele! a două persâne după a lorii voinţă, 

corpul resultat din . confusiune. este comuni ali a-: 

__mândorora; de exemplu daca s'a amestecat vinul meii 

cu vinul tăi, aurul meii cu al tăi, argintul meii cu. 

al tăii. Toti aşa va fi și daca materiele sunt diferite, 

în “cât. să se facă. o specie nouă, „precum daca s'a. 
. 

A
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„amestecat vinul meii cu. mierea ta.şi să se facă mul: - 
sum, saă argintul” mei cu aurul: tăi şi să.se facă, 
electruun.. Căci. și: în acest cas nu: e îndoială că specia 
-este comună. Darii totii aşa a prevalut să se decidă 

“că trebue să. fie, chiar. daca, confusiunea a. avut : locii:" 
„prin casă fortuită, e Ma 
„Acesti paragraf nu. e relativii la accesiune. | 

“Eli are de scop a arăta „că, dacă, două materii fie - 
liquide, fie solide, care stati topit împreună .și apoi 

„„răcindu-se ai făcut unii corpii solidă, sut amestecat - | 
a :-la-ună loci, fie că „amestecarea ' saii confusiunea a. - 

avut loci “prin voinţa ambelor proprietară, fie prin 
„casti fortuită, fie numai prin voinţa “unuia, fără știrea 

“sati învoirea celui-l-alt, fie materiele de același: felii, .. 
„fie diferite, precurh vină cu micre, aurii cu argintii, 
“corpul produsii va fi comuni. Şi nici că putea să fie 

„altmintrelea, fiind că nu se pâte considera ună ca prin- 
„cipal. şi. altul ca accesorii, şi nici : nu e midloc de a 
“despărţi. aurul meii de al-tăi, vinul mei de al tăi, 
nică mierea mea 'de vinul său, nici argintul meii de 

“aurul tăi, din care s'a făcut; ceia ce Romanii numeaii -. 
“electrum,: pentru “că Romanii nu cunoșteaii. -ca mo-: 
dernii. midlocul chimică de a despărţi aurul din ar- - E 

„gintii. Masa dar va fi comună, ŞI fie-care “va fi co-.. „proprietar ali. masei, în proporţiune cu cătăţimea 
materiei sale şi cu. val6rea ci. Aşa de exemplu daca 
„aurul meii fiind de o- libră dar nu valâză de cât: trei mii. sesterţi,. pe când ali tăi de: şi tot de o libră 
"valsă trei mii cinci sute, ei. nu voni avea în masa . „comună. o parte “egală cu tine,. ci et voii avea 6/,a -. „din masă, iar tu î[i3: Pentru constatarea quotei părţi .. a fie căruia, se dă o vindicatio incertae paris, Şi - pentru împărţirea masei. comune, acțiunea com naani 
dividundo. e iasa 
Să nu confundămii casul paragrafului 27, unde..a- 
vemii, ceia ce se numeşte, confusio eu ceasul prevădut - „ -de paragraful următor. 28 unde avemi. miztio. -In 
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paragraful 28, care şi. el e streini de oi-ce idee de 
accesio, se prevede casul în care două grămedi :de 
«corpuri solide amândouă, s'aii amestecatii între dân-. 

„sele, în cât să se pstă la nevoe separa. corpurile, de 
„şi cu mare dificultate. . , 

»Quod si furmentum, 'Titii . frumento tuo - mixtum 
fuerit;; si quidem ex voluntate vestra. commune erit;. 
quia singula corpora, id, „est, singula grana, quae cu- 
„jusque propria fuerurnt, ex consensu - “vestro commu- 
“nicata sunt. Quod si casu “id mixtum fuerit, vel. Ti-.. 
“tius id miscuerit sine tua, voluntate, non videtur com-: 
mun esse, /quia singula corpora in sua. substantia. . - 
durant; nec magis istis casibus commune fit frumen- 
tumi,! quam' grex intelligitur esse. communis, si pecore 
Titi tuis pecoribus mixta. fuerint. Sed si ab alteru- 
iro vestrum totum id frumentum: xetineatur, in rem 

quidem actio pro .modo frumenti cujusque: competit; 
- arbitrio autem judicis continetur, ut ipse aestimet 

„ quale « cujusque. frumentum fuerit. — Daca griul lui Ti-. 
tius s'a. amestecat cu grâul tăi din voința vâstră,: gră- 
mada va deveni comună, căci fie-care corpii, adică bobul 

„de grâi, care până acum 6ra ală unuia, a devenitii -co- 
munii prin voința sa şi a celui-l-alt, şi fie-care bobi - 
-care. era a celui-l-alt a devenit comun prin voinţa sa 
şi a celui Wântâiii. Daci însă amestecarea s'a. pro-. 
dusii prin cas fortuit saii prin voinţa numai a unuia, 

„ grămada nu - devine. comună, cocă fie-care bobi. de 
„gri își conservă substanţa .şi individualitatea sa, şi . 
_în asul “acesta grămada de grâit. nu devine comună, | 
cum nu .devinii comune capetele mele de vite: care” 
se amestecă du ale. tale, cum nu devine comună ci-. 
“r6da în.eare s'ati amestecat. . Dar dacă unul din voi. 

"reţine singurii grămada .de grâi, se acordă fie-cărui - 
din voi. în contra. cellui-l:alt o acţiune în re, în.: 
oficiul judecătorului căria intră dreptul de a estima - 

-cătăţimea A calitatea, (prin . urmare valGrea) grâului 

„fe. căruia. * |
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In casul de amestecare a lucruri solide, cum e în. 
casui amestecării grâului mei cu al tăi, nu e ca în. 
casul confusiunei adică contopirei solidelor sati ameste-- 
cărei. liquidelor: -Când ameştecarea se face:-cu voinţa 
tutulor, atuncă evident s6. dă 'efect voinţei părţilor şi. . 
„grămada devine comună. Dar în.tâte cele-lalte ca-' 
“suri, fie că amestecarea 'are locii prin casă fortuitii, 
fie -că are locii prin voinţa :numai a unuia saă a. 
unora dintre proprietară, fiind că. corpurile. îşi 'con-: 

„. servă individualitatea lori, fiind că bobele de grâtă. 
“ale unuia se pot distinge de ale celui-l-alt, grămada - 

nu devine comună. Prin urmare “stricto jure se pote: 
da fie-cătuia :acțiunea ad exibendum şi revendicarea 
pentru a'și lua b6bele sale de 'grâii. Dar, fiind că, în 
practică, acâsta ar fi absurdii, căci ar fi forte: grei a - 
alege cu gimbistra bâbele mele dinti'ale 'tal6,.de aceia, 

„în practică, :ajungemii la unii resultat analogii cu: celiă 
din casul "de  confusiune, şi se: va da o vindicatio 

„îmcertae partis celui ce nu posedă contra eslut ce 
posedă grămada pentru a'şi-fixa quota. sa parte de. 
coproprietate din grămadă, în care judecătorul 'va ţine: 
compt şi de cătățimea şi. de calitatea şi prin urmare | 
„de valorea “grâului fie-tăruia, şi. care va isbuti ca re-. - 
sultat la condamnarea detentorului a plăti revendi- - 
cantului vâl6rea părţii sale din grămadă. -: Aa 

Paragrafele 38 şi 34 conţinii adevărate casuri de- 
accesiune,. . oa | 

„_ Paragrafal 33 este imprumutat din legea 9$1 D.,.: 
„De adquirendo reruni doinintio, extrasă din aceiași 
carte a aceleași scrieri a lui Gaius: -. îi Sa 

„Literae quoque, licet aureae sint, perind6 chartis. 
membranisque cedunt, ue solo cedere solent ea quae. . 

"inaedificantur aut inseruntur; ideoque si in chartis mem. : 
"branisve tuis . carmen vel . historiam vel orationem. 
Titius seripserit, hujus coiporis non 'Litius sed tu'do- 

„minus esse. videris. Sed si a "Titio petas tuos libros. 
- tasve membranas, nec impensas seripturae . solvere:.
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paratus sis, poterit se Titius defendere per excepti- 
onem doli mali, utique. si earum chartarum membra» 
narumve possessioneni bona fide nanctus est.—- Aseme: 
nea şi litterele, măcar că ar. fi scrise cu'tinctură aureă, 
„cedâsă charteă şi membranei, întoemai precum cedesă 
solului, ccia-ce se construe pe elii sati se s6mănă în- 
îensul, şi de aceia daca pe charta sati pe membrana 
ta Titius va fi seristi vre-o poesiă, vre-o historiă sati 
vre-o oraţiune; nu 'Litius ci tu vei fi considerat ca 
proprietar ali manuseriptului. Dar. dacă. vei cere de 
da “Litius .cartea ta sati membrana ta, fără a fi gata 
“să 1 plăteşti costul scrierei, Titius se va putea de- 
„nde prin excepţiunea de dolă, bine înţelesti - daca 
„ela intrat cu bună credinţă în posesiunea ehartei sai - 

a membranei. * n e i 
Pe: pergamentul tei cu tinctura sa, fie ori-cât de 

scumpă, fie chiar aureă, Titius serie ceva, o odă, unii 
fragment historie. Scriptura este considerată ca acce-, 
soriul pergamentului,. cedă pergamentului, prin ur- 
mare tu vei- deveni proprietar al manuseriptului. A- 
vemii aci unii adevărat casă de accesiune. ' Acum, 

„bine înţeles, Titius trebue despăgubit; de valârea tinc- 
turei şi a muncei sale. Daca posedă încă-manus- 

: criptul, ceia ce se' va” întîmpla mai adesea, şi este 
de buni credinţă, el se va 'despăgubi pe cale de excep- 
iune, pe calea excepţiunei doli mali, de la tine, când 
vei. revendica manuseriptul, va obţine costul tincturei Î 
și al manoperei. Daca însă scriitorul de şi în pose- - 
„Siune e 'de rea credinţă, adică îşi a procurat charta 
Sau membrana de la o personă care ştia că nue: 
"proprietară, atunci excepţiunea doli mali ce elă ar: 

opune: acţiunei în revendicare nu i ar'servi la nimică. 
Daca insă nu mai posedă, de şi de bună credinţă, nu 
găsimii în texte în regulă generală dându-i-se nici o 
acţiune, nici lui, nici constructorului de bună credinţă, 

a i. e . Pas i EI j sa - dar. în imitaţiune cu acesta, am putea să “ dămi. 
„după mine :0 acțiune în factum. Când nu e.nică în.
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„posesiune, nică. de bună erediaisă, ovident că nu are 
nici un: mijlocă de despăgubire. 

Paragraful 34 este împrumutat din paragiaful 79 
ală comentariului II a Instituţiunelor lui Gaius. Eli - 

“se ocupă: de casul pieturei făcută pe o tabulă striină : 
„Si. quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant 

„tabulam picturae cedere; aliis videtur picturam, qua- 
lisqumque: sit, tabulae cedere. Sed nobis videtur me- 
lius esse tabulam picturae cedere : ridiculum est enim 
picturam” Apellis ” vel Parrhasii în aecessionem” vi- 
lissimae tabulae cedere. Unde si-a domino tabulae” 
imaginem . possidente, îs qui pinxit. eam petet, nec: 

solvat. pretium tabulae, poterit. per exceptionem doli 
mali 'submoveri. At si is'qui pinxit:-possideat con- 
sequens est ut utilis aetio domino tabulae adversus 
eum detur; quo casu,: şi non solvat.-impensam pie- 
turae, .poterit per exceptionem. doli mali repelli, uti- 
que si bonae fidei possessor fuerit ille- qui. picturam 
imposuit. Illud 'enim palam est „quod, sive is qui 
pinxit subripuit tabulas, sive alius, competit domino 

„tabularum furti actio.— Daca cine-va a depinsii peo . 
_tabulă străină, unii sunt de pătere că tabula trebue 

să cedese picturei; alţii din contră susţinii că pi6- 
tura, ori-care ar fi qualitatea ei, trebue să cedese ta- : 
bulei. Noi însă credeinii mâi bună părerea după care 
tabula trebue să cedese picturei. In adevării este ri- 
dicul ca pictura unui. Apelles saii unui Parrhasiit să” 
cedese unei vile tabule. Prin: urmare daca în contra 

“stăpânului tabulei, în: posesiune a “tabloului, pictorul 
„va iîntenta acţiunea în revendicare, fără să plătâscă 
preţul tabulei, -el va putea fi respinsi prin: excep. 
ţiunea de dol. Daca din contră pictorul este în po- 

_.. sesiunea tabloului, e cuviincios să se dea stăpânului 
tabulei o acţiune în revendicare utilă în contra pie- 

"torului. și atună, daca. nu va plăti preţul picturei, 
el va putea fi :respinsii prin 'excepţiunea doli mali, 

„bine înţelesii daca a fost de bună credinţă pictorul.



“Este evidentii că stăpânul tabulei are e acţiuna furti 
în contra. furului tabulei, fie acesta : “pictorul, fie altă 
pers6nă.“ 

In casul în care cine-va; de exemplu: Gaius, a făcut 
“o pictură pe tabula altuia, de: exemplu a lui Seius, 

aa jurisconsulții Romani erai în disensiune.. Pauli, i 
Jegea.23'$.83 D., De re: vindicatione,. decide, 

:Și în casti. de manuseriere, că proprietarul materiei, 
„adică a” tabulei, este proprietarul tabloului. Gaius în! 
Instituţiunele sale spune că  opiniunea contrarii a 
prevalut, după care tabula trebue să cedese picturei,. - 

“dar critică acâstă soluţiune, dicândii că nu vede cu- 
vent a, se distinge casul picture de casul manusericrii, 
iar în Res gquotidianae sive Aurea, Cartea II, într'uniă 

” fragmentii înserat în Pandecte sub legea 9 $. 2 De: 
“asiguirendo. rerum dominio,.. dice iarăşi că opiniu- 
„nea care a prevalut este că tabula trebue să cedese 
picturci, . dar “nu critică acâstă opiniune:. Justinian 

“adoptă acâstă din urmă opiniuhe. Motivul este :că 
pictura are o valdre mai, însemnată de cât manus-. 
-crierea : nu trebue, dice Justinian, ca o pictură a unui. 

* Parrhasii sai a unui Apelles să cedese unei vile - 
tabule. “Opiniunea care a: prevalut este raţională. Dar 
“motivul dat - de. Justinian este prostii. Căci nu qua- 
litatea picturei" face să se decidă astfel. Cât de prâstă 

ar fi pictura, tot. aşa, trebue să: .decidemii şi se de- 
--cide în opiniunea, care a prevalut; Causa deosebirei ” 
între. scriere şi pictură e alta. In scriere nu se iden- 
tifică opera intelectuală a autorului cu manuserisul. 

Virgil, „Qiceron,. “Tacitii rămâne: stăpânii pe Eneida, 
“Oraţiunea sa in: -Verrem, Analele sale, iar manus- 
-erisul 'e numai o reproducţiă a operei autorului,. se 

„..pâte dar. sacrifica -manuscrisul pergamentului,: căci 
prin acesta nu se :sacrifică opera autorului. In pic- 
tura nu € așa, opera g genială a pictorului se confundă . 

- eu: culorile, € un tot opera: arţistului, nu e o copiă: 

E după piotura. sa: originală, și ar & fost durii a se sa- 
,
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crifica opera artistică unei tabule. Ac6sta este cu atât; 
de adevărat, în cât daca manuserisul ar fi el însuşi. 
o. operă artistică, o operă caligrafică de mare valsre, 
în care inițialele să fie serie cu fiorituri artistice ar 
tebui raţional să decidemi ca şi pentru pictură. Cum 
însă se va despăgubi proprietarul. fabulei ? Daca po-- 
sedă pictorul, ceia ce se va întâmpla mai adesea, se.. 
va da proprietarului tabulei în locul acţiunei în Te- 

„xendicare, direcid, care este stinsă; o. acţiune în 1e- 
_vendicare utilă prin care elii va cere de la pictorii 
val6rea tabulei. Daca însă se va întâmpla să posede: 
tabloul. proprietarul tabulei, atunci se va da pieto- 
vuluă acţiunea în.revendicare divectă contra căria.. 
proprietarul tabulei va putea prin excepţiunea doli -. 
“mali să obţie. preţul tabulei. 

« Paragrafele :85, 36, 37 şi :38 fiind relative la aqui- 
“siţiunea fructelor de către usufiuctuarii şi posesori. 
de bună, credinţă, le: trămitemii la materia -usufruc- 
tului, unde își ati locul lor, spre a le explica acolo.. - 

Paragraful 39 se ocupă de acquisiţiunea tesaurului.. 
Până, la Gre-eare “punct să pâte dice că: aequisiţiunea. 
„părţii de tesaurii” cuvenită proprietarului locului unde 

a fost descoperit, are' locii prin! 'accesiune. | 
_„» Lhesauros, quos quis-in' loco suo invenerit divus.! 

Hadrianus naturalem : equitatem. secutus, ei concessit,. 
qui invenerit; idemque statuit si quis in sacero aut. 
religioso loco fortuito. casu invenerit.. At si quis in 
alieno loco, non data ad huc opera sed fortuito in- 

„venerit, - dimidium inventori, dimidium  doniino soli” 
concessit. Et convenienter, si quis in Caesaris loco. 
invenerit, dimidium inventoris, - “dimidium  Caesaris. 
esse statuit. Cui, conveniens est, ut, si quis in. fiscali 
loco vel publico invenerit, dimidium, ipsius esse, dimi-. 
dium -fisci vel civitatis. — 'Thesaurele p6 care cine- 
va le-a „descoperit în locul săi, divul Hadrian, con-: 
formii equităţii. naturale, lea atribuit: inventorului; 
a totă aşia a hotăriţ în  casul în. care cine-va a gă- 

îi
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sit din întâmplare unii thesaură întruni locii sacru 
saii religios: Daca însă cine-va găseşte unii thesaurii 
în locul altuia, din întâmplare, iar nu pe! căutate, eliă 
Va atribuit jumătate inventorului, jumătate proprie- 
tarului locului. Şi în consecință dacă cine-va a găsit 
unii. thesaurii întruni locii privat al Cesarului, divul 
Hadrianii La atribuit jumătate inventorului, jumătate 
Cesarului. Prin urmare este consequent ca daca cine-va 
găseşte unii thesaiurii întruni "locă âlii fiscului sati 
publici, să fie jumătate ali lui, jumătate al fiscului” 
“saii alui cetăţii. “* 

„* Definiţiunea- thesaurului ne este dată de juriscon- 
:sultul Pauli în legea 81 $1.D., De adquirendo re- 
rum dominio: „'Thesaurus - est, dice Pauli, vetus 
quaedam depositio pecuniae cujus non extat memoria, 
ut jam dominum non habeat, la care trebue să adău- 
gămi. cu Înstituţiunile lui Justinian, non data ad 
“hoc opera sed fortavito casu îuventa: sie enim fit 
“ejus qui .invenerit, quod non alterius: sit. Alioquin. 
“si quis aliquid vel lueri causa, vel metus, vel cușto- 
diae, condiderit sub terra,: non est thesaurus; cujus: 
-etiam furtum fit. — Thesaurul este o valdre depusă 
de multii timp; de atât de “îndelungii timpii în cât 
nu'și mai aduce aminte nimenea de depunerea sa, care 
prin urmare n'are stăpâni, găsită din întâmplare iar - 

- nu pe căutate : acea valdre în' acest casă devine a in- 
'xentorului, căci nu este a nimului. Altminterea dacă 

 -cineva sati pentru causă de câştig, sai de frică, saii 

pentru păstrare va ascunde ceva în pământ, acesta 

nu este thesaurii: celii cel va găsi şi lua comite chiar Ă 

furt, & : 
Thesaurul este “jumătate alti inventorului, jure oc-: 

-cupationis, jumătate al proprietarului locului, jure : 

accessionis, se acordă lui ca product € extraordinar, nică 

periodicii, nică naturalii, şi de aceia în casii. de' des- 

- -membrare al. usufructului de proprietate, elă aparţine - 

mu usufr uctuarului ci nudului proprietar. Prin urmare -
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când un thesauri a fost găsit de către. însuşi pro-= 
prietarul locului, eli aparţine întregii lui, jumătate 

„jaue occupăhonis, jumătate jure accessionis.. “Toti. : 
-așia “se. întâmplă şi când e găsit întrunită locii sacru 
saii religiosă, sati într'unii locii facândii parte din do-.. 
menul publicii ali statului saii „ali cetăţii, precum 
înti'o piață sati cale publică, căci ele nu aparţin. ni 
mului în particular, ca să 'pâtă fi atribuită, jumătate 
din. thesaură proprietarului locului. Daca însă este . 

„Săsit întruni loci din domenul privat ali Cesarului,. 
„ali fiscului, sati. al unei cetăţi (în acestii sensti- 
trebue: luate vorbele loco publico. de la finele .para- 
grafului 89), atunci aparţine _juraătate inventorului, 
jumătate . Cesarului sai fiscului . sati cetăţii. Textul: 
dice că tâte aceste'soluţiuni ati fostii date de Hadrian. 

"De sigurii însă el a confirmat ceia-ce exista încă de. 
mai nainte prin tradiţiune. a 

y A mai rămasă să vorbimii "despre ultimul modă: 
de aequisiţiune.de drept alii ginţilorii, adică despre tra-.. .  diţiune. 'Tradiţiunea este obicinuit. unii. modii de ac- 
quisiţiune” a posesiunei: Cu tâie acestea prin tradi-— ţiune,. în: Gre-care condițiuni, se pâte câştiga şi pro- 

„prietatea concomitent cu posesiunea. Pentru ac6sta, „în dreptul: clasicii. se: cerea : 10. ca tradentul să fie- „proprietar şi capabil de a aliena; 20 ca . tradiţiunea să, 
emane ex justa causa, adică dintr'o causă translativă de- proprietate recunoscută de. dreptul civil, cum este vEn- . „darea, îndestrarea, donaţiunea între vii sati mortis ca--" „usa ete:; 30 în dreptul clasicii ea lucrul să fie Miec man - "cipi, căcă tradiţiunea,. lucrurilor mancipi-nu transfera... accipientului dominian ex jure Quiritiuan, ci punea; =. numai lucrurile 4 bonis ejus, îi transfera, cum dici. interpreții dreptului romani, numai dominiul boni:- tarii, pe care ca Să'lă transforme în -dominiti quiri- tari, se cerea ca accipientul. să usucape lucru, pose-- dându'l timpul necesarii pentru ali usucapa. Acâsta.. 

N
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ne-o spune Gaius, în Comentariul al-II-lea, paragra- 

fele 40, 41 şi 42. E . 

_ „Sequitur ut admoneamus, apud peregrinos quidem 

unum esse dominium ; itâque aut dominus quisque 

est; aut dominus non. intelligitiir. Quo jure etiam po- 

„pulus Romanus olim utebatur; aut enim ex jure: 

-Quiritium. unusquisque dominus erat, aut non în- 

telligebatur dominus; sed postea divisionem accepit 

dominium, ut alius possei esse ex jure Quiritium do- . 

minus, alius in 'bonis habere.—Nam si tibi rem man- .. - 

cipi neque mancipavero, nedue în jure cessero, sed 

tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficietur,. 

ex. jure . Quiritium vero mea permanebit, . donee tu 

'eam possidendo usucapias:. semel enim impleta usu- 

„: capione, proinde pleno jure. incipit, id est et in bonis 

et ex jure Quiritium tua .res esse, ac si ea mancipata 

vel in jure cessa esset. — Usucapio autem mobilium 

'quidem rerum anno 'completur, fundi vero et aedium 

biennio: et ita lege XII tabularum cautum est.—Ur- - 

measă să anunţămii că la peregrini nu e de cât unit 

_ “singurii felu de proprietate, căcă ori e cine-va pIo- . 

- „prietari, oră nu e. Şi. acesta „era; la, început starea 

dreptului şi'la Romani „(înainte ca să se împrumute 

"“ din dreptul ginţilorii tradiţiunea ca midlocii de ivans- 

mitere a proprietăţii) : căci ori era cine-va proprietarii 

ex jure Quiritium; ori nu era de locii proprietari. 

In urmă însă s'a introdusii divisiunea, - proprietăţii, 

astfel. în cât unul să pâtă fi proprietar ex jure Qui- 

ritium, altul să aibă lucru în bonis.—Căci daca în - 

“loci de aţi mancipa sai teda în jure unii lucru man- 

„cipi, mă voii “mărgini a ţi-l trăda, lucru va trece 

între bunurile "tale, dar va rămânea ali mei. et jure 

9: Quirilium (dominiul mei ex jure Quiritium se nu- 

„meşte mada, mai nudum de cât alii nudului pro- 

“prietar faţă cu usufructuarul), până când tu posedân- 

du-lii timpul cerut de lege, îli vei usucapa : căcă o 

"dată împlinită usucapiunea, .de aci. încolo lucrul de- 
7 

7 
/
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vine alti tău înte? unii modă compleetii, adică şi ex 
jure Quiritiuun şi în bonis, ca cum “ți-ar fi fost man-. 
cipat saii cedat în jure. — Usucapiunea însă se îm- 
plineşte pentru mobile printr ună anii de posesiune, 
iar pentru fonduri și case prin duoi ani de posesiune: 
“şi acesta a fost prevădut astfel prin legea celor XII 
table. a 

Condiţiunea da treia, adicii ca lucrul să fie nec 
mtancipi, nu: șe mai cere în legislaţia lui Justinian, 
de Gre-ce a încetat orice. deosebire între lucrurile. 
mancipi şi cele ec mancipi,. „precum .şi între [on 

-durile italice şi cele provinciale. 
-Și de aceia paragraful 40 din titlul nostru so. ex- 

primă astfel:  .: | 
„Per traditionem . quoque . jure naturali res  nobis 

“adquiuntiur : nihil enim tam eonvenicus est naturali 

aequitati, quam voluntatem . domini, volentis rem . 
_ Suam în alium transferre, ratam haberi. 
„Et ideo cujuscumgue generis. sit corporalis res, 
tradi potest, 'et a domino tradita alienatur. Itaque 
stipendiaria quoque et tributaria praedia eodem: modo 
alienantur : vocantur autem stipendiariă et tributaria 
praedia quae in provinciis sunt: inter quae nee non 
et italica, praedia ex nostra constitutione (|. unică C. | 
3 De nudo jure Cur tin tollendo, VII, 25) nulla 
est 'differentia. . 

Sed, si quidem ex causa  donationis aut dotis: aut 
qualibet alia ex causa tradantur, sine dubio trans- . 
feruntur.— . ..: 

Asemenea şi prin tradiţiine, conformi dreptului 
„natural, câştigămii proprietatea lucrurilor : căcă nimicii 
mai conformii equităţii maturale nu este, ca voința 
stăpânului care vrea ca lucrul săi să fie transfera 
în proprietatea altuia, să şi producă efectul. : 

Și de. aceia de ori-ce genii ar fi lucrul. corporal, 
se pote irăda şi daca se trădâsi de către stăpânii, 
se alien6şă. De aceia în. acelaşi modi se potii aliena
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şi fondurile stipendiare” Şi tributare : :se numescăi însă 
fonduri stipendiare Şi tributare acele care sunt si- 
tuate în provincii : între care şi fondurile italice. în 
“virtutea Constituţiunei nostre (legea unică în Condică, 
despre abolițiunea,. nudului dr ept al Quiriților)mu 

„mai este nici o deosebire. 

Insă, daca sunt trădate în virtute de donaţiune sai 
-de constituţiune de dote saii în virtutea unei alte cause, 
„de sigurii se transferă în pr oprietatea altuia.“ 

- După cum: vedemi nu mai este: nici o deosebire 
„între fondurile italice şi provinciale, lucrurile corpo-. 
vale de ori-ce genii se potii transfera prin tradiţiune, 

dreptul nudii al Quiriţilor este desfiinţat, prin urmare 
nu mai ce dominiii bonitariii, prin urmare nu mai e 

diferinţă între lucrurile mancipi şi nec maitcipi, prin 
urmare tâte lucrurile se pot transfera în proprieta- 

„tea altuia prin tradiţiune. Şi când causa trarislaţiunei 
nu e.0 vândare, ci ori-ce altă causă în legislaţia cla- : 
sică, e “destul în legislaţia clasică cele trei condițiuni | 
Sus» menţionate, în legislaţia justinianeă cele două 
„d'ântâia. 

Când: este vorba | de vândare, când: tradiţiunea pro- 
„vine ex causa venditionis, atuincy se cere o condi- 
ţiune mai mult, după cum ne spune, celebrul păra- 
grafă 41 din titlul nostru : 

„Venditae vero res et traditae non alitor emptori 
adquiruntur, : quam. si is venditori pretium solverit, 
vel alio modo-ei satisfecerit, veluti expromissore aut 

bularum, tamen recte dicitur et jure “entium, id est, 
„jure naturali, id effici. Sed siis qui vendidit, fidem emp-. 
toris secutus est, dicendum est statim rem emptoris 
fieri — Insă „Juerurile. vândute şi trădate nu devinii. 

proprietatea cumpărătorului, de.cât daca cumpără 

"pignore dato. Quod cavetur etiam lege duodecim ta-: - 

“ 

torul a numărat ' vendătorului - preţul, sai. daca ia 
dat o satisfacţiune equipolentă, de exemplu unii pignii 
“sali unii expr omisorii. Acâsta este pr ovădut în adevări .
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şi de. legea celor. XII tabule, cu tote acestea cu dr ept 
cuvânt se dice că acâsta se operă şi în virtutea drep- 
tului ginţilor sai natural. Dar daca vendătorul s'a. 

 îneredut în: cumpărătorii, . trebue să. decidemiă . că de 
îndată luerul. devine proprietatea cumpărătorului.“ 

Cândi. causa tradiţiunei este vengarea, pe lângă. 
” condiţiunile indicate mai sustii, se. cere, şi în legisla- . - 

ţia clasică şi în - legislaţia lui Justinian, ca cumpără- 
torul să plătescă preţul vendătorului pentru ca să 

_devie. proprietarii. al. lucrului cumpărat, saii săi. 
„dea altă satisfacţiune, 'de. exemplu un fidejusor sati. 

ună pignii :pentru asigurarea - plăţii preţului, după - 
cum. o' spune paragraful 41 şi Gaius în legea 53 D;, 
De contrahenda -emptione, XVIII, 1, 'sai ca ven- 

" dătorul să. fi făcut novaţiune prin schimbare. de de- 
bitorii, să fi priimit .ca altul să se oblige” ca expro-..: 
misori în locul vândătorului” să plătâscă o sumă egală. . 

„cu preţul, când atunei cumpărătorul este liberat. In 
regulă generală însă, până la: plata preţului, vândă- 
“torul măcar că a făcut tradiţiune rămâne proprietar, 
şi. prin urmare, daca cumpărătorul nu'i plăteşte pre-, 
ţul, pâte: revendiea . lucrul vendut în mâna cumpără- 
torului saii a oră-cării alte persâne. Causa pentru care. | 
"x6ndătorul reţine proprietatea, 'este că altmintrelea: în: 
"dreptul 'roman el ar 'putea. fi. păcălit, Cumpărătorul 

1 
« 

ar. vinde, saii. ar dărui. lucrul altuia care ar deveni 
proprietar. In mâna lui vândătorul. mar putea. său 
mărâscă, lucrul; iar în contra vendătorului urmărirea - 

| preţului ar :putea să devie ilusoriă, daca acesta sar 
-- arangia să devie insolvabil sati să pară insolvabil as-. - 

cundendu” Şi. averea. 
„Condica Napolgon, în art. 1588 şi Condica nâstră 
civilă în' art. 1295, ati adoptat alt systemi.. Ele ai 
declarat, pe. cumpărător proprietarii în“ virtutea sim- 
plului contract al vendării, înainte chiar . de ori-ce 
tradițiune,. care, la Francesi ca şi la noi, n'are utili- 
tate de cât pentru. transmiterea posesiune), dar ven- 

+ 
x
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giitorul ; rămâne de plină . drept. creditor hypothecaz-: 
privilegiat pentru plata prețului, şi astfel. în .virtutea, 
hypothecei . sale privilegiate care -se. conservă fără: 

- chiar necesitatea vre:unci inseripţiuni, prin simplul. 
efect ali traseripţiunei vândării imobilului, vândă-. 
“torul pote urmări imobilul. vendut; în ori-ce mâini. s ar 
află. Care. din aceste două systems este mai bunii?: 

“Amândouă sunt. bune. -ŞI fie-care din ele e potrivit. 
- stării de -civilisaţiă a “poporulai pentru care.a fost 

edictat. Romanii nu puteai edicta systemul modernii, 
căci ei m'aveaii destul pergament pentru a face re-.: 
„gistre pentu tâte alienările imobiliare. D'abia aveau, 
atât cât să ajungă “pentru insinuarea, donaţiunilor de: 

“o val6re însemnată; Modernii Pati putut adopta, căci | 

ai hârtie multă. Şi bine ai. făcut că Lai adoptăt, 
_căcă la „moderni. cireulabilitatea sigură'a bunurilor pre-. 

sintă mare interesti, şi daca terțiul. cumpărător par. 
A. ştiut că. cumpără în mod eficace, afară numai de. 
sarcina de a'plăti restul. preţului în mâna vendăto- 
rului primitivi neacquitat, el nu ar fi. cumpărat şi. 
cu chipul. acesta iransacțiunele ar fi. rămas în Stag”. 
naţiune. - 

In locul proprietarului pâte face tradiţiunea. ună. 
mandatarii special, „după cum ne spune paragraful 42, 
'saii chiar unii mandatar general cu liberă admini 
traţiune, cum. o declară paragraful 48, mandatar care 
pote. face chiar tradiţiunea unui imobilă în vir tatea. 
ori-cării alte cause afară de aceia a unei : donaţiuni,. 
„căci daca intră înta”o. liberă şi deplină putere de ad- 
„ministraţiă şi dreptul de a vinde imobile şi a pune. 
val6rea lorii în locii - în patrimoniii, nu' pâte intra, 
însă. dreptul . de a 'dărui, căci prin donaţiuni nu se: 
administră, ci se sleeşte unii patrimoniă. . 

Paragraful 44. este. împrumutat din legea 9 $ G D.. 

De adquirendo- reruni dominio, extrasă din: aceiaşi. 

Carte a aceliași scrieri a lui Gaius: 
»Interdum stiam sine traditione nuda voluntas do.
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„mini sufficit ad rem transferendam, veluti si rem. quam 
„tibi aliduis commodavit aut locavit aut apud te de- 
posuit, vendiderit tibi aut donaverit; quamvis -enim 
“ex ea causa tibi eam non tradiderit, eo tamen ipso 

7 quod patitur. tuam esse, statim tibi adquiritur pro-  - 
prietas, perinde ac; si eo nomine tradita fuisset.— Câte   

„o dată chiar şi fără tradiţiune simpla voință a stă- 
pânului este de ajunsi pentru a transmite. proprie- . 
tatea lucrului, de exemplu daca cine-va îţi a como- 
“dat sai închiriat ună lucru sati. Pa depusii la tine, şi . 
apoiţi l'a vândut sai ţi la donat; căci, de și în vir- 
tutea acestei cause 'nu. ţi Va trădat, prin aceia că su.. 

_feră 'să fie alui tăi, elii devine de îndată proprietatea 
ta, ca cum ţi-s'ar fi trădat cu acest titlu.“ | 
„Maniera de a se exprima a lui Justinian de. şi e 

u „- caleată după Gaius, este .inexactă. Nu este exact că: 
în specie nu e tradiţiune, nu este exact.că simpla 
voință transferă proprietatea. N'ai: ajunsi. Romanii 

„acolo. D'abia înainte-mergătorul Ulpian admite acest 
- principii într'ună. singură casă. Nu! E în specie o: 
„adevărată, tradiţiune. 'Tradiţiunea însă care nu e de... 
cât. remiterea posesiunei, adică, a corpului (a detenţiei) 

"Și a animului” (a voinței de a se comporta ca pro- 
 prietariă) în loci -să se opere pentru ambele elemente * 
în acelaşi. momentii,, se operă în două momente deo: . 
sebite: Proprietarul: lucrului „când -a comodat, de- 
pusă, locat a- transmisii corpus, acum când se ho- 
tărăşte -să vândă sati să dăruiască, transmite şi arti- 
mits celui căruia trânsmisese deja corpus, şi aşa cor- 
„Pus plus .animus fiind egale: cu Possessio, .elii îi a 

„acest paragraf, ati. inventat o tradiţiune brevi manu. .. - 

„emiși în realitate posesiunea. 'Acâstă manieră, ine- - 
xactă de a. se exprima a lui Caius și alui Justinian 
a.indus în erâre .pe unii interpreţi, care ca să explice : 

Nu e nici traditio Drevi manu, nu e nică transla- 
ţiune a dominiului prin simplul efect al voinţei, este 
-o adevărată tradiţiune, însă în două. timpuri deose-.
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bito, lucru la care nu se opune nică unii principiii şi. 
nici unii textii de lege. - - 

Paragraful 45 este împrumutat din legea 9 Ş 7D., 
De adquii endo rerum dominio, extrasă din aceiaşi 
carte. a aceliaşi serieră a lui Gaius, 

„Item si quis merces in horreo depositas vendi- 
derit, simul atque claves horrei 'tradiderit emptori, 
transfert proprietatem mercium ad emptorem. — Ase-- 
menea daca cine-va va.vinde marfa depusă într'o ma- : 
gasiă, de îndată ce va fi predat cumpărătorului cheile.“ 
:magasici, elii îi transferă proprietatea: mărfii.» 

Şi aci avemii o tradiţiune adevărată, iar nu o. tra-. 
diţiune symbolică, cum ati susţinut unii din interpreți. 
Căci daca cheile. nu. se: predăii la uşa magasiei, cum 
dice Papinianti în legea 74 D., De contrahenda e1D- - 
-tione, de care amii vorbit mai susii, nu e: tradiţiune, 
şi prin urmare transferare de proprietate. Prin -ur- 
mare trădițiunea cheilor, care ar fi symbolul mărfii, 
din magasie este ineficace. 

Paragratul 46 este împrumutat din legea 9 $7 D., 
De adquirendo rerum dominio, extrasă din acoiaşi 
Carte a aceliaşi scrieri a lui Gaius: 
_„Hoc amplius et in incertam personam collata Vo-. : 

luntas domini trunsfert rei proprietatem: ut ecce, prae- 
tores et consules, qui missilia jactant in vulgus, igno-. 
rant: quid eorum quisque sit oxeepturus, et tamen 
quia volunt quod -quisque exceperit cejus esse, sta-. 
tim eum dominum efficiunt. — Ba încă și mai mult. 
voinţa stăpânului aplicată la o pers6nă incertă, trans- 
feră proprietatea lucrului: de. exemplu pretorii Şi 

“consulii: când aruncă bani şi obiecte la mulţime, ig-- 
noră. ce va: prinde şi cine va prinde din mulțime, 
şi cu tâte acestea fiind că vreaii că ori-ce va prinde. 

ori şi cine să fie al lui, îlii facii pe ce va prinde i ime-- 
diat stăpână.“ - 

„.. Oonsulii; şi mai târdiii Impărați, aveati obiceiul de: 
_a.ar unca bani i alte obiecte la mulţimea strârisă îna-- 

7



cintea caselor lori. Ei nu ştia, când arunca, eine 
-şi ce o să prindă. Prin urmare nu eo tradiţiune la. 
“o persână certă în casiul acesta. Totuşi e o adevă- 
rată tradiţiune. Căci: aruncătorul prin aruncare se des- .. 
„bracă de Corpus şi în 'momentul prinderii lucrului, i 

- animus alii săi de .câre s'a desbrăcat şi pe care a 
“voit “săli transfere celui ce va prinde se găseşte . în 
„momentul prinderii pe capul celui ce Pa prinsi, Este . 

7 

:0 desbrăcare de corpus şi de animus separată, printun 
iintervalii. de timpii adesea forte scurtii, de îmbrăearea - 
“cu'Corpus şi cu aniius a celui ce pune mâna, pe. 
lucru aruncat. In cât este o. adevărată tradiţiune, cum. 
dice. şi Gaius şi Justiniană, şi cum susținii, cea mai 
mare parte din interpretă, între, care şi  Vinnius asu- 

„__pra- acestui paragraf. Heineccius însă asupra acestui 
paragraf, anotândii: pe Vinnius în ediţiunea Comen- 
tariului acestuia asupra Instituţiunelor, lui Justinian "* 

-din. 1755, typărită în Lyon, dice că in acest casii e 
o acquisiţiune prin .ocupaţiune a unui lueru abandonat. 
„Heineceius se inștlă, căci în abandonii, abandona- 

„totul: nu se preocupă de cât de desinvestire, „nică nu 

“ocupă numai de. desinvestire, ci "şi de investire a ce-.- 

"se gândeşte că o să.ia cine-va lucrul; în:casul de 
missilia din contră magistratul Și Tmpăratul nu se 

lui “ce se va nemeri ca să puie: mâna pe lucru.



TITLU N: 
Despre lucrurile incorporale.. - 

7 

tative la acâstă materie. , | „i 

'„Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam * : 

incorporales.— Cosporales hae sunt, quae natura tangi 

_„possunt: veluti 'fundus, homo, vestis, durum, argen- 

“tum et. denique aliae res innumerabiles. —-Incorpo- 

"Să tianserim mai întâi şi să traducemii textele re-. | 

vales autem sunt, quae-'tangi non possunt : qualia - - - 

":sunţ ea quae in jure consistunt, 'sicut hereditas, usus- 

„fructus, .usus, obligationes quoquo' modo contractae. 

Nec ad rem pertineţ, quod.in hereditate res -corpo-. 

rales continentur; nam et fructus. qui ex fundo: per: 

cipiuntur. corporales sunt, et id quod ex aliqua obli- 

_gatione nobis debetur: plerumque corporale. est, ve-. 

„luti tundus; -homo, pecunia: nam ipsum jus heredi- 

tatis, et ipsum jus utendi fruendi, et ipsum jus obli-. 

gationis lincorporale est.—Eodem numero sunt jura 

praediorum .urbanorum et rusticorum, quae etiam ser- - 

vitutes vocantur.— Pe lângă aceasta, unele lucruri sunt 

.corporale, altele incorporale. — Corporale sunt acelea 

"sare după natura lori se potii atinge, precum unii fond, 

unii serviă, o haină, o bucată de aurii sati de arginti, şi
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alte multe nenumărate lucruri. —Incorporale sunt însă. 
cele ce nu se pot atinge: precum sunt lucrurile ce con- 
sistă întruni drepti 6re-care, de exemplu hereditatea, 
usufructul, usul, ereanţele or-cum ar fi contractate. Şi. 

puţin importă că în hereditate se coprindii lucruri 
„corporale: căci şi fructele care se percep dintr'unii 
fondii sunt lucruri corporale, şi 'ceia ce ne este da: 
torit în „virtutea unei obligaţiuni este mai adesea un 
lueru corporal, precum :0, moşie, ună servi, o sumă. 
de bani: căci dreptul de hereditate însuşi, dreptul de 

„usuifruct însuşi, dreptul de creanţă însuși, este unii . 
lucru incorporalii. — Toti între luerurile incorporale 

- „se numtră. şi servituţile prediale rustice şi urbane.“* 
. In realitate tote lucrurile sunt corporale, căci tote 
"se potă atinge. o Să Sci 

".. “Daca însă considerămii drepturile care pârtă asu-: 
pra lucrurilor, şi -le qualificămiă şi pe ele de luerură,. 
atunci tâte -sunt incorporale, dreptul de proprietate,. 
de usufruct, usii, de creanţă, de. hereditate, servituţile 

-prediale, căci! tote se concipă cu mintea, nu se potii 
concipe de cât în urma unui raţionamentii. Romanii. 
însă, practici cum eraă, fiind că diă tâte aceste 'drep-. 
tuiă nică unul nu se: confundă eu lucru, de cât numai. - 
„dreptul de proprietăte, care absorbe lucrul, în cât a. 
„dice că cine-va este proprietar al unui lucru, sati luând 
lucrul în locul dreptului, a dice că cutare lucru: este 
al cutăruia este tot una, ati diştinsii între. dreptul de. 
proprietate. şi cele-l'alte “drepturi, şi pe cel d'ânteiă 
confundându'l cu: lucrurile ce pâte avea drept obieete,. 

„at dlisi că: aceste lucruri sunt corporale, iar pe cele- 
Palte drepturi, neabsorbind "lucrurile şi neputându-ie: 
confunda cu ele, ai disii că sunt lucruri ineorporal€. 

„In realitate însă este o pură questiune de termino--. 
-logie, care n'are nicio importanţă, practică. 

   



DESPRE LEGATE. 
“Lesgatul este.-o disposiţiune solenină de ultimă voinţă, 

coprinsă int”untă testamentiă sati întrun codicilii. con- 
„fivmatii prin” testamentii, dependinte de. instituţiunea 
de herede, tăcută unei persone. care se numește le-: 
gatarii 'cu valori prelovate din hereditate, care altmin- 

„trelea arii rămânea în hereditate şi arii aparţine. he- 
_redelui instituită, şi care nu pâte. fi pusti de cât în 
sarcină unui . herede testamentarii. De aceia şi Flo-: 

„rentină în legea 116 D., De legatis L (Cartea XXX) 
*- dice că legatul este o delibaţiune, o: extracţiune din 

„hereditate,- prin care testatorul conferă cuiva ceva din 

ceia ce altmintrelea ar aparţine în întregimea sa he- 
-redelui. De aceia textele întrebuinţâsă expresiunele 
legare ab aliquo, adică o pune unt legatii în sar-! 
cina cuiva. Legatul este făcuţi toiii-d'auna în ter-. 
meni solenini! și imperativă ca şi instituţiunea de he- 

_. xede. Vorba legati, vine de la le, căcă testatorul 
prin legati ea şi prin instituţiune de herede, legiueşte. - 

„asupra averii sale. Şi de aceia în sensiă. largii vorba. 
" legatii se aplică la tâte disposiţiunile” testamentare, 
afară de fideicommisse, care la începutii eraii necu-- 
noscute şi ne: coprinse în -testamente.. De aci for-: 
_mula. legii celor XII 'Tabule: Ubi legassil super pe-- 

“ cunia tutelave suae rei îta, jus esto. — După cum...
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cine-va va legiui asupra averii. sati tutelii averii sale, 
așia să fie în dreptii.—B de observatii âci că. prepo- = 
sițiunea super este urmată de ablativi,-ea în forma 
arehaică, iar "nu de acusativii ca în forma clasică. - 
-Fideicomisul' din contră . este 'o disposiţiune neso- .. 

emană. de ultimă. voinţă, făcută într” ună modă şi în. 

“termeni - precativi, coprinsă fie întună testamentiă, ! 
fie :itunti codicilă confirmati prin: testamentii, fie 
chiar întrun codieil ne confirmat prin testament şi e 

„pusă în: sarpina unui herede ab intestatii. 
“Justinianii a confundati - legatele cu fideicomisele, 

şi de aceia, în: paragraful 1 ali titlului XX din Car- 
tea II a Instituţiunelor sale, comisarii lui Justinianti 
aii definitii legatul: o donațiane lăsată de unit de- .- 
functii, donatio quaedam a defuncto relicta, sehim- 
bândii din detiniţiunea legatului dată de juriseonsultul 

„ Modestinii (legea 36 D., “De legatis IL XXX) vorb 
testamento în voubele: a defuncto. In. adevără Mo- 
destinii dicea: leg gatum est donalio. festamento relicia. 

In legislaţiunea clasică erai patru feluii: de lega- 
tună, - fie-care dintr'ensele îşi avea formele sale sacra. . 

“zentale proprii ; afară . din formele. speciale fie-cărui 
legati, testatorul nu făcea, -nică. unii felii de legată, 

- făcea unii actii nulii. Nu numai. că nu se putea îm- 
plini prin equipolente formele prescrise- pentru fie- . 
care: legati, darii încă daca; forma întrebuințată, nu 
„era toemai, aceia prescrisă pentru” legatul ce voia a: 
face testatorul, mu i-se da nică: măcar efectul unui 
„legatii pentru. care se cereati “condițiuni mai. facile. 

„Acesta este. starea de lucruri: primitivă, pură, care-a 
duratii până la: Neron. Acesta este forma solemnă, 

- pură în tâtă .rigorea ci, şi în tâtă frumuseţea rigâiei. 
6. Nu numai 'că fie-care. din cele patru feluri de le- 
gate își avea forma sa, dară încă fie-care din ele își 
avea . condiţiele sale: de fondi pentru'a putea fi făcutii 

” în acâstă formă, şi fie- -care din ele îşi avea  Sfeotele 
sale proprii. ia A



Aceste patru . feluri de leg gate, gratii descoperirei. 
originalului Instituţiunelor -lui.. Gaius, le cunâştemii 
astă-di pe deplină: Gaius în privinţa lori ne dă amă- 
nunțele cele mai meticulâse, în câtii mai că nu vomă . -. 

avea. pentru: a-le explica -de câtă :a: explica paragra- 
"-fele scrise de Gaius în privinţa lorti. Despre âceste 
patru. feluri de legate, Gaius ne: vorbeşte în paragra- 
fele 192 până la 223 inclusivii: ale Comentariului II 

“a Instituţiuneloi: sale. 
„Aceste patru feluri - sunt : legatul per vindicatio- 

nem. (sait “cum îl vomii numi legatul prin vindi-. 
-cațiume, adică prin care. Jegatarul câştigă ca acţiune. 
pentru ali reclama, vindicațiunea), legatul per daa-. 
nationem (sati cum îlii vomii numi legatul prin con-. 

. dammnaţiturne), adică - prin care testatorul condamnă pe .. 
herede întoemai ea cum judecătorul îl. ar condamna, 
“întru'a da saii a face ceva), legatul sinendi modo 
(sati cum îl vomit numi legatul cu permisiune), adică 

„prin. care testatorul condamnă pe herede să permită 
legatarului să ia ceva, şi legatul per praeceptionen, 

"(sati cum. îl vomit numi .legătul cu preluare), adică 
legatul în care 'testatorul . di râptul : unuia din- he- 
xedi de: a lua cu preferinţă, - de a „prelua ceva peste 

“partea sa, hereditară. 
"Să vorbimti mai întâiti de legatul per vindicationem.. 

__- Relativii la acestă specie de legatii, ea şi la cele- 

“iPalte trei, găsim amănunte forte precise şi com-.: 

plecte în Institutele: lui Gaius. Descoperirea origi- 

mâlului acestor. Institute, a fost, forte: prețiosă.. pentru. | 

-acâstii. materie. Inainte de acâstă descoperire nu av6m 

-cunoștinţă de. cât de numele acestor legate, după 

„Instituţiile lui- Justinian. Era şi fragmente în Pan- 

“„deete care se: refereait la aceste patru feluri de le- 

„gate. Dar ele erai. interpolate de. comisarii lui. Justi- 

“-nianiă. E adevărat că unele din ele eraii imperfect 

-corese, în :cât lăsa -să se trădese ideia vechiă a Juris- 

„„consulţilor „de la cate emanaii, dar aceste” idei erai 

cz
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-. obscure, şi numai. astădi, după descoperirea origina-- 
„ului. Institutelor lui Gaius, ele ati devenit -complectii, i 

inteligibile, şi s'a putut constata unde și cum aă fost.” 
„ interpolate. Gaius vorbeşte de legatul per vindicatio-: 
mem în paragrafele 193 până la 200 inclusivii. Forma. 
„în care putea şi trebuia să fie -făcutii acestii legati... - : 
„este arătată de Gaius în paragraful 193. Bacă cum. . 

„” se exvrimă Gaius în acestii paragrafii: - Da E 
„Per vindicationem. hoc modo legamus: Lucio: 
Titio, verbi gratia, hominem Stichum do lego; sed. .. . 

(et) si alterutrum verbum. positum - sit; velut: Ho-. 
minem Stichum do vel lego, per vindicationem le-. 
gatum est; si vero etiam..aliis verbis, 'velut. ita le: Mi 
gatum fuerit: Sumito, zel ila: Sibi habeto. vel 
ta: Capito, aegue per vindicationem legati est.— . 

„Prin. vindicaţiune legămii astii-felă : Dau legă lui! 
Lucius 'Titius, de exemplu, pe servul. Stichus;. dar. 
şi de va. fi pusi numai una din. cele două vorbe, de: 

„exemplu: Daă sai legii pe servul Stichus, este le-.. 
gații prin vindicațiune ; daca, însă se va fi întrebuin-. 
ţatii chiar şi alte expresiuni, de exemplu daca se va. 
fi legată astă-feli: Ia, sati” astii-felă: Aibi penru. 

„tine, sai astii-felă : Priimeşte, asemenea este legatii. 
prin vindicaţiune.* e 
După cum vedemii în formulă. intră sati expre-: . . 

sinea: do, adică îță transferă, directă proprietatea, . - 
'saii expresiunea; lego, care exprimă idea de legiuire,; | 
legiuesci,  pentrii tine,- sai mai bine expresiunel6- 
ambele reunite, legiuescă, șiță transmiti, proprie-.. 
tatea, sai imperativul, care exprimă idea de porun- . 

„cire a testatorului care legiueşte, care poruncește cum. 
are să fie după mârtea. sa. Darti în forma imperativă. 
nu se pote “întrebuința de câtii unul din cele trei. - 
verburi:. samere, cupere, sibi habere. Afară de aceste 
şese formule nici una alta, -câtii de equipolentă, nu 
pte fi intrebuinţată -pentru a face unii legati per. 
vindicationem. Testatorul nu pote dice de exemplu:.. -
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Titius capiat, “sumat, sibi abea, adie întrebuin- 
“ţândii subjonctivul în locii -de imperativii, ca în ma- . 
terie de instituţiune de herede, unde, pote dice şi. - 
.heres esto: şi heres sil. - Asemenea nu pâte. dice ju- 
beo vi Titius habeat, capiat,: sumat, adică între-. 
buinţândiă vorba. jubere care este. destul de porunci- * 
târe, ciim pâte dice. ficândii o instituţiune de herede: 

—Titium heredem esse jubeo. In adevării- Ulpianiă, care - 
se ocupă în Regulele sale, titlul XXIV, despre forma ? 

-- legatului per vindicationein, nu indică alte formule 
de cât tot cele indicate de Gaius. Iar Paulii, în Sen-: 

„-tenţele sale, „Cartea III, titlul 6, în care se ocupă pe . 
-largii de legate,. nu indică nici o formulă. In materie 
“de “instătuţiuni de herede, daca Sai admisi încetul 
„cu încetul mai multe. formule, cum ami arătată în . 
„Volumul II al Fragmentelor mele Jaridice, causa este 

" necesitatea validității “unei instituțiună, fără de câre 
mu există! testamentii, pe .cândă. testamentul 'pste 
exista Şi fără legate, şi apoi, în timpul lui Gaius, Ul- 

„ pianii şi Paulii, erati. deja de, multii adrhise ca. obliga-” 
„-toriă fidei- comisele, c care nu erait supuse la nici o foi- : 
“malitate, şi prin- care: testatorul putea face ceia ce 
“ar fi voitii“a face prin legate. 

- In paragrafele -194 şi 195, Gaius. ne arată causa 
" numelui acestui legatii şi efectele sale. , 

“Ş 194.-„1Ideo.. autem: per. vindicationem. 'Ieg gata. 
appellaiur, quia “post aditan hereditatem statini 
ex jure: Quiritium ves legatarii” fit, et si eam reni 
legatarius vel ab herede, vel ab alio quocumgue 
Qui ea pussidelt, petat, vimdicate "debet, id est, 
imtendere Tem Suam ex jure Quiritiun esse.—De 

„_aceiă legatul - se numeşte prin. vindicaţiune, căci. în- 
dată. după adiţiunea -de hereditate lucrul devine pro- -- 
prietatea -după dreptul Quiriţilorii a legatarului, şi. 

"daca legatarul îlii cere saii de la herede, -sati de la 

„„„0ri-o cine. altul - care. îlă posedă, trebue să vindice, adică 
o
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să pretind că lucrul estă ală. săi dup dreptu Qui- 

riţilor., | 
$-195. „In eo vero " dissentiunt prudentes, quod - 

Sabinus quwidem et Cassius, ceterique nostri prae-_ 

ceptores, quod ita legatum sit, stati. post aditam 

_hereditatem. putant fievi legatarii, etiamsi :i ignorel: 

„sibi: legau esse dimissum; el- posteaquant scierit 

et repudiaverit, tum perinde esse atque si legatum 

non esset; Nerva vero et Proculus ceterique îllius: 

scholae auctores, non aliter putant. vrem legatarii 

_fieri,. quam. si voluerit. eam ad se pertinere. Sed, - 

nodie ex divi Pii Antonini constitulione hoc ma gis: 

jure uti videmur quod. Proculo placuit, Nm Cu - 

„legatus fuisset Latinus per zindicationem coloniae,. 

" Deliberent, ingiiit,: decuriones an. ad, se:veliut per- . 

tinere, proinde- ac si uni legatus essel. —Inta”acestii: 

» punetii însă sunt în' disensiune' prudenții, că Sabinus 

şi Cassius! şi. cel-l "alţi preceptori.-ai nostrii, sunt de 

„părere că ceia ce s'a legatii astă-feli, devine proprie-- 

tatea legatarului” îndată după, adiţiunea, de hereditate, 

chiar daca: elii: ar ignora că îi s'a făcut legatul; şi că, . 

daca în urmă aflândii despre dânsul. îl va repudia, 

atunci legatul este consideratii ca cum nu sar fi făcutii;. 

iar Nerva: şi Proculus şi. cei-Lalţi sectatori ai scdlei a 

lori, sunt de părere că lucrul legatii nu devine pro- . 
prietatea: legatarului, de câtii dăca legatarul voeşte să. - 

“accepte legatul. Astădi însă, în virtutea Constituţiunei 
-divului Antoninii celii Piii, vedemii că se urmeasă de. * 
“preferinţă în .practică părerea lui. Proculus : căci, le=... 

- gându-se prin vindicaţiune” unii Latinii unei colonii: 
"Să 'delibere, a.disii el, Decurionii daca voescii să ac- . 
cepte. legatul, întoemai ea cum legatul ar î fost fă | 

-. = cutii unuă particularii. * oz 
Legatul prin vindicaţiune se numește astii-telii pen- 

„tru că printi”ânsul se transferă - dreptul de proprie- 
tate de pe. capul testatorului - pe. capul legatarului, 
fără să se oprească pe capul heredelui, Ş de aceia: .
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legatani ul a are pentru: a reclama obiectul legatii, ca ori-ce 
proprietarii, acţiunea în vindicațiune, . el va putea .. 
vindica lucrul legatii în mânele celui celii deţine fie - 
heredele, ceia. ce. se va întâmpla - măi adesea, fie o 

"altă pers6nă, intenţiunea formulei acţiunei sale,” cum. 
dice Gaius, va fi- intenţiunea formulei 'aeţitnei în vVin- . 
dicaţiune, el va pretinde că lucrul este alti săii A i 
dreptul Quiriţilorit ; daca -de exemplu s'a legatii lui - 

„=. "Pitius per vindicationen fondul Cornelianti, inten- 

| țiunea formulei -acţiunei ce va; intenta 'Titius, va fi: 

„Si paret funduim . Cornelianum 'Titii 'esse ex jure 

i Quiritium.. Dart cândii va deveni legatarul proprietar? 

Să nu: confundămii acâstă questiune cu questiunea de 

a se şti “cândă se deschide dreptul săi la „legată,- 

- puneti, toţi prudenţiă eraii..de acordii, şi: Sabinianii şi. 

„* Pwoeulianii,- că dreptul la legatul per vindicationem 

purii se deschide în momentul. mortii -testatorului, . 

„prin urmare=idaca legatarul more în. urmă, elii trans- 

„mite. dreptul săi moștenitorului săii, sub condiţiunea 

"Bine inţelesii tacită. ca heredele să facă adiţiune de: 

- hereditate. Dară dreptul-de proprietate cândii se con- 

SE solideasă elti pe capul legatarului ? In privinţa acestui 

- puneti Sabinianii erai în desacordii cu Proculianii. 

"Sabinianii susţineaii că legatarul devine proprietarii - 

„de îndată ce heredele făcea adiţiune, că devenea pro- - 

_“prieţariă chiar daca ignora existenţa - legatului, că bine 

înţelesii. - elii putea în urmă 'să repudiese, şi atunci 

era consideratii cu efectii „retroactiv ca cum nu. ar 

fi fost nică :o “dată, Şi nică unti, moment, „proprietarii, 

- darii daca accepta, acceptarea. sa' avea efectii retroac- 

„tiv în momentul adiţiunei heredităţii, şi chiar mai 

- susă, în momentul -moriii testatorulri, cu alte cuvinte. 

: „că în intervalul de la: adiţiunea:: neredităţii până la 

„acceptaţiunea legatului,- “proprietatea legatului era în 

“ pendenti, în suspensiune. Proculianii credeai din con- . 

tră „că între adiţiunea heredităţii şi acceptaţiunea le- 
i 

. AR E Și 

gutdisido- dies: legati cedit. Asupra acestui din “urmă, ii
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gatului, luerul legati era ali nimului, nică ali here- 
delui, nică alti legatarului, că el nu devenea proprie: 
tatea legatarului „de cât prin ueceptaţiune şi de 'la 
aeceptaţiune. încolo; că de aseraenea dacă legatarul 

„ repudia, lucrul 'legatii, - res mullius de la adiţiunea 
-- heredităţii până la xepudiarea. legatarului, - devenea 
„de atuncă numai proprietatea moștenitorului. Conse- 
quenţa fatale a opiniunei Proculianilor ar fi fost că, : 

„în intervâlii lucrul fiind -res nullius; putea prin ocu-. 
„ paţiune să devie -proprietatea primului ocupant, care 
putea sălii alienese, sălii grevese de usufruct, servituţ, 

_. gagiii; dreptură care trebuiau să rămâie valabile în mâna | 
„terţiiloră” aequisitori, să pâtă „ocupatorul să percepe. 

„_.. fructele în intervalii, să le facă ale sale presupuindii 
> că ar fi fostii de bună, credinţă, ceia ce trebue să. 

recun6ştemii că ur fi forte. rari. Danii nu credii că vre-o. ca . - .. Sg | , - E Ă , . dată in practică să se fi putut produce aceste. con- 
“secințe, căcă! lucrul fiind de faptă în hereditate, era: 
grei să intre în. mâna”euivă: prin primă _ocupaţiune 
“de. bună “Gredință. Unii - efecti insă: altă. acestei opi- . aa aa eg i : Ta SS „„Diuni pe. care îlii indică  Demangeat -mi: SG pâie- - 
admisibilă. Să presupunem că legatarul per: vindi- > cationen, ignorând" legatul, „face ună testamentii şi 
l6gă per vindicatiouem obiectul legatailati după adi-. 
ţiunea : heredităţii” şi înainte de a afla despre.existenţa 

dal. In opiniunea: Sabinianilor, - daca în urmă află și. acceptă, legatul, a legatii luerul 'săii, prin urmare le- 
gatul făcut la rândul săi este valabil; în opiniunea 
„Proeulianilor, legând: unii lucru pullius, a făcutii unii - legati nulii, chiar. daca în urmă-a acceptatii legatul, . căci. în intervalii lucrul erg nullius și aceeptaţiunea șa nu are efectii 'retroactivi. Gaius ne spune în pa- „ragraful 195: că opiniunca lui Proculus a fost admişă de o constituţiune a divului Antonin Piul, pe care - Pentru prima _6ră îl declară” divus în “acesţii para- grafă, adică r&posatii, căci Împărații . erati 'divinisaţă după. mârtea .loriă, Puţini erai care nu eraă divini-
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“saţi, de exemplu Neron,: pe cândii în paragraful 126 ală aceluiaşi comentarii II a Instituţiunelorii sale îl numeşte injiperator Antoninus, coia ce dovedeşte că, * “când - seria paragraful 126, Imperatul” Antoninii „celt Piti traiă încă, pe cândiă când seria paragraful 195. -- ” murise, ceia. ce dovedește că: Gaius a trăită subt An- -toninii celi Piă şi subt succesorul acestuia Commodă; -. - “Gaius adaugă: că, în urma acestei . constituţiuni, -în a - timpul să, se urma în practică .opiniunea. Proculia- - „nilor. Gaius argumentâsă relativii la. aprobarea de către. . „_Antoninui Piul a părerii Proculianilor dintr'unii rescriptiă. 
la ală.săă, prin -care Imp&ratul, relativă la ună legatii 
per vindicatio nem făcutii unei Colonii care avea de 
-objeetii unii -Latină -Junianii, a decisii să delibere de- 
curionii daca vorii :să accepte legatul, întocmai cum 

“ar deiibera ună particulari căruia s'ar lega ceva. 'Textul, - 
cum ami vădutii dice Latinus. Unii interpreţi” sunt - . - 
“de -părere că e vorbu de-ună servi cu numele de... 

„Latinus. Iar alţii, Vangerow - (Ucber die Latini Ju... 
-niaii, paginele 84 și 85), Pellat la cursul -săă (anul . Re 

*... 1858); Demangeat, Cours 6lementaire de.droit romain,. =. 
„--B-a.ediţiune, T.T, pag... 777 nota 3, sunt, de părere că -.. 

= objeetul legatului consista într'unii Latinii Juniană, 
Ni adică că -era orba-de mii. Jegatii făcutii de ună fosti | 

„. proprietarii bonitarii'-eare mani 'misese.. pe serve! săi, - 
„sili fieuse prin: măbumisiune liberţii Latină Jtaiâni, Ss 

care legase. per vindicationen unei” colonii acesti ___" 
libertii Latinii -Juniani, adică. drepturile ce avea lâ_ n 
„bunurile sale după mârtea, sa, căci ştimii că patronul Se 
lua la mârtea Latinului Junianii bunurile acestuia jure . - 

„peculii (Gaius, Iustituţiună Comment. : II. $ 56). . 
“Totuşi, -măcar că Gaius afirmă că. în timpul săi se 
urma în practică opiniunea Proculianilor, însă in. cele . 
după urmă a -prevalut -opiniunea Sabinianilor, după - 
„cum . resultă din: textele - juriseonsulţilor inserate în 
Pandecte. Aşa este între altele unii textii ală lui Pom- .. 
-ponius care era. anteiiorii. lui. Gaius, căci Pomponius. 
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era. contimporanii cu Julianii cure trăia subt Hadrianiă. 
Acestii textii este legea 19 '$1 D, Quemadmodum 

- servitutes - amittanatura OVI, 6) în âie juriscon- 
“ sultul dice: „Daca îţi voii fi legatii: prin. fondul 
„meti “dreptul . de „trecere . celii mai întinsii numitii 
via," şi în urmă 'heredele _meii făcândii adiţiune 
de .hereditatea mea, “ignorând legatul, nu vei fi 

4 

usatii doui ani, timpul: necesari: pentru stingerea 
„servituţei, vei pierde servitutea, prin ne usii. Iar daca, 
în intervalul. de doui ani, Şi înainte de'a- expira. (şi 
prin urmare de a se. stinge servituţea prin neusti) 
vei fi vendutii fondul tăi. “altuia, iarăși ignorândii de. 
legatii, iar cumpărătorul aflândii de legati, va fi exer- 

„citati servitutea în timpul: -ce "mai rămânea până -la . 
împlinirea celor doui ani, servituteă îi va aparţine lui, 

„căci incepuse a fi ata (miiear că nu știai “de - dânsa) 
„$inu mai poci nică renunţa la dânsa, repudiândii: le-- 

Acesti textii este coneeputii. de siguri în 'opiniunea: 
. Sabinianilor. In opiniunea Proeulianilor 's Sar fi decisii. 
„din -contră ea cumpărătorul "n'a - câştigatii servitutea, 

că fiind că a apucat să. Yendă fondul, şi” Servitute.. ii 

gatul, de 6re-ce fondul. dominant nu “i mai. aparţine.“ 

de Gre-ce vendiătorul nu o câștigase nici elii: încă, şi 

_prediale fără "fondii! dominânţ-—nu=s6_ concipe, - elii . 

- 
= = 

pm . 

chip” d: daca. ar. ada f5 legatul de. „servitute; nu “li mai ! 
pote, mecepta.! AI 

_ VPâteiiă citi “ehiar Tin “text ală lui Julian, logaa 
Da6- $2 De legatis 1 (XXX), în care Juliană se exprimi. . 

ast-felti : „Când se l6gă unii servi, şi starea, servului 
insuşi ŞI a totii ce se atinge de servii. este în sus-. . 

-. pensiune: căci daca legatarul: repudiasă legatul; servul 
este consideratii ca cum nu:a fost nici o dată alu: - 
lui, dacă nu "li repudiasă, -servul. este consideratii că - 

a devenitii proprietatea, lui din “momentul âdiţiunei: 
heredităţii. După acestă regulă se va decide şi rela- * 
tivă la, dreptul a tot cea: priimit servul prin tradi- 
ţiune, sau a. stipulatii, „sai i sa diruitii sali i sa. 

=



“legatii:- adică se va considera servul că a lucrat. sati . 
a primit sati ca servă al heredelui saii ca servi ali 
legatarului.i .-. - -- IE 

Mai putem cita ca , probă un “toti ali lui Ulpian, 
Jogea 44 $1 De legatis 1 (XXX), în care acesti ju- 

a isconsultăi dice: „Dacă cineva ignorandă că i-sa 
Ei legatii un lucru, îlii va fi-legatii şi elti altuia la rândul 

- săi, şi în urmă va fi: illatti de. legat şi "li va fi ac- 
| ceptat, legatul făcutii de elii va fi valabilii, căci de 

_.. Gre=ee legatarul nu a repudiatii legatul, legatul. este- 
consideratii că a fost al lui cu efectii retroactivii (de 
“la adiţiunea de hereditate); iar dacă va fi repudiat. - 

- legatul,- obiectul legati este "consideratii că a fost. cu 
ofect retroactivii alii heredelui.“. - . - o 

Paragraful: 200 nu este de câţi unii, anexii al pa- Ă 
, ragiafulu. 195. De aceia îlti vomă traduce 3. il vomit _- 
parafrăsa imediatii. . 
*$ 200. Dlud quaeritur, quod sub: condlitione per 
vindicationen legatum est, pendente conditioie cujus 
_6sset. Nostri praeceptores heredis esse putanut, exem- 

„a DO statuliberi, . 44 “est ejus servi . qui testamento. 
„5 ."-aligqua conditione liber esse jussus est, que, constat. 

„.* Anlerea heredis servum  esse.: Sed, diversae scholae 
„7 auctores putanut naullius înterim eam vrem esse: quod 
„= multo mmagis, dicuiut de eo quod sine-conditione pure. .. 
„. legatum est, antegquam legatarius admittat legatuni.— - - 

Se "ntrebă jurisconsulţiă alti cui 'este lucrul. legatit - | 
subt condiţiune, prin vindicaţiune, în timpul pendenţei .. ___ 
 condiţiunei. Preceptorii noştri sunt de părere că este alti” DI 

: heredelui, după exemplul statuliberului, adică acelui. SL 
servi care a fost liberat prin testameritii subt, condiţiune Ț aa 

care în modii constant apar ține heredplui-în intervalii. E 
„? Dart autorii . sedlei. _eotitarie S sunt de. -părere că în - 

„interval luârul logat Subt condiţiune nu este al 

:, 1 nimuliă? ceiac6 eu atâtit. mai multi. dicii. de lucrul. - 

să “legat” puri fără copsițiune,. nainte, ca Jegatarul să: 

E “nocepte: legatul. a 
| DE e 

l 
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„.. Statuliberiă saii liber de faptă să numeşte servul manu- 
“misii per vindicationeni subt condițiune, de exemplu 
„cândii- testatorul a disii: Stichus servus_ meus liber 
esto și navis ea Asia venerit. In timpul pendenţei 
condiţiunei servul este: în faptii liberii, de aceia se și 
numeşte statuliber, pretorul. îa subt protecţiune per 

a s6na lui, care nu maj. pâte fi maltratată de stăpânul - 
„să. Acest stăpânii, după părerea constantă a -tutulor 
„_. juriseonsulţilor este, în: timpul pendenţei condiţiunei, 

heredele serisii după cum .ne spune şi Ulpian în Re- 
- gulele sale, titlul. II $ 3, în care titlu se ocupă în 

- mod special şi amănunţitii de statuliber, titlu pe care. . 
îlii mii explicat în "Pomul I :alii Fragmentelor mele. 
juridice, la care trămitii pe cititorii. Sabinianii. aplica 
regula admisă. de toţi pentru legatul de libertate per 
vindicationem făcut sub condiţiune, ori-cărui legat con-. 
diţional :per vindicationem, ehiar acelui legat care are 
de objectii -unii lucru. 6re-eare pe care testatorul îl 
l6gă condiţional per vindicationei: unei. persone 6re--: 

“care. De exemplu testatorul a disii; Do' lego fundu . 
“Cornelianum Gaio 'si nawvis-ex Asia venerit.. In 
momentul adiţiunei. de hereditate . condiţiunea : este. 
“încă în suspensiune. În interval dicii Sabinianii fondul 
Corneliantă este alii, heredelui. Proculianii. din contră - 
susținii: că luerul este mullius, ea și în- casul în care 
legatul este 'purii.. Opiniunea .care a pievalut şi aci 

“este: opiniunea. Sabinianilorii.. Acâsta resultă. din” mai 
—— a multe “texte . înserate” de compilatori în “Pandecte. 
zu Intre altele din legea 66 D., .De ei vindicatione 
Nat V I, :1) în care Pauli „dice : „Nu mai puţin. putemii 
a vindica- ca-alii-nostru ună lucru .care se. speră că va 

- -„ “eşi din proprietatea nâstră, de se va împlini condi- . 
““ţiunea. legatului lucrului sati-ali libertăţii. Veqi ase- 
menea Modestină- legea . 32 -$-1.D.,:/De legatis II 
“(XXXI), care 1 acordă şi fructele, din /ear& resultă-că— 
“fructele *ce arii. percepe heredele.în tipul: pendenței =... 
condițiuni îi aparţină ivevocabilu,. fără. să fie obligatii / ="
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a le restitui legataruluă “revendicantii în casti i de îm-. 
- plinire a condiţitinei, „Heredele pâte, înainte de îm-.. 
plinirea. condiţiunei” vindica | fundul. cu fructele” per: 
cepute.. de la legatari care "li deţine, ' fără. să il, 
fi trădatii her cdele. «Vedi asemenea legea 13 $1.. 

“De pignoribus et haypothecis. (XX, 1), în care ar 
„ cianti: dă dreptul heredelui pendente conditione să 
“hypothecese pe statu liber, declarând bine înțeles. 
că hypotheca se resolvă în casii de împlinire a con-- 
diţiunei : „Statuliberul pâte usemenea să fie datii în 
la ypothecă, de şi împiinindu:se condiţiunea pignul 
se. stinge.“ Aci jurisconsultul întrebuinţesă în prima. 
parte a proposiţiuinei expresiunea Ph ypothecă ŞI în cea. 
da doua vorba piguus, căci în timpul săi ajunsese. 
să se confunde mai de totii pignul cu hypotheca. 
» Vedi asemenea pe  Marcellus în legea 1|l $1 D, 
Quemadr: oda ser vitutes amittauatur (VIII, Î. „Ho-. 

-redele a impusă servituţă unui fondi legati subt con-. : 
dițiune : aceste servituţi se vor stinge da a condiţi-- 

- unea. legatului se va împlini... * 

.
 

Gaius în paragrafele 196 şi 197 se ocupă de lu=. 
“cerurile care potii: face „obiectul legatului por. vindi-. 
cationem. 

$ 196. „Laue autem solae es per. vindicationem. 
legantur vecle,: quae ex jure Quiritivun îpsius les- 

_“tatoris sunt. Sed cae quidem quae pondere, nu- 
mero, mensura. constant, placuit sufficere si mortis- 
tampove sint: ex jure -Quiritium testatoris, -veluli 
„vinu, oleu, frumenhun, pecuniam naumeralam. - 
Ceteras res .vero placuit ubrogue teinpore-testatoris: 
ex jure. Quiritium „esse debere, id est, et quo. faceret 
„testamenhun, et quo înor erehur, alioguiu inutile est: 
Tegatum — Insă numai acele lucruri potii fi valabilă. 
„legate prin vindieaţiune,. care. sunt; chiar ala testato 
ului. după dreptul Quiriţilor. Acele lucruri însă care. 
consta în greutate, în numării .şi în măsură (adică. 

“- “care se estimă după greutate, după numără și după. 

Da se Pa : , 7
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“ măsură), a prevalui opiniunea că e.destul să fie în 
“proprietatea testatorului după dreptui Quiriţilor în mo- - 
„mentul morţii sale : astă-felă este vinul, uleiul, grâul, 
banii” numărați... Iar cele-l-alte ..lucruri s'a admisă că 
trebue să fie ale testatorului în ambele „momente, 
adică şi în momentul confecţiunei testameritului şi în 
„momentul morţii : altmintrelea. legatul este: nulă.“ 

„* $197. „Sed sane hoc-ita est jure civili. Postea Vero : 
„auciore 'Nerone -Caesare senatusconsultuum fact 
est, quo cauhumn est ut, si eam reni qu sque legaverit.. 
quae ejus uuuguam fuerit, perinde utile sil legatum.. 
atque si optimo. jure relictum esset : optumum au- 
teni jus est per damnationem legatuim, quo-genere 
-eliam -aliena res legari: potest, sicut înferius - ap- 
parebit. — Dari evidenti acâsta este aşa după drep- 
tul civil. Insă în urmă, după proposiţiunea lui Neron 

4, 

“Cesarul: (Imp&ratul), s'a făcut unii Senatusconsult prin. 
care s'a. decis că chiar daca cine-va a legati prin 
vindieaţiune unii lucru care nu-a fostii nici o dată 
alii. săi, totuşi” legatulii să fie -valabili ca cum ar fi . 
fostii făcutii în forma cea .mai avantagidsă: iar forma, . 
cea mai avantagidsă este. a legatului. per dainatio- 
nem, în. care formă “se pote lega-și. lucru străini, 

"după, cum voii arta mai la vâle.“ Este de obser- 
vată în paragraful 197 mai ântâii. că Gaius de şi 

“vorbeşte despre unii Imperatii- morti, nulă numeşte 
divus, eum obicnuitii se numeaii Imperaţii Romani 
după mortea. lori, pentru că erati divinisați : In. ade- 
vări Neron a. fost unul din razii. Impăraţii, care din! 
causa stupidei, nebunei şi 'atrâcii sale guvernare, nu: 
a fost divinisatii. Mai este de observată în pâragraful 197 
vorba optimus, eare este pusă. de. Gaius când în formă 
clasică,. optimo jure; când în forma arehaică Optina. 
Jus-1). Mai: multe adjective laţine ai avut acâstă formă 

  

) In ediţia lui Gaius din "Corpus jutis - civilis a hui Galisset este “Scrisă optimum jus, a : - 

DR N
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ar chaică i în u la superlativii, astăi- folti sunt superlativele 
mazumus, clasicii mazimus, postuinus de la pos- 

„terus, comparativă: posterior, superlativ postumus, 
care clasicii ar fi trebuit să se serie. postimus, care 
a rămas chiar în: limba clasică în forma sa archaică | 
postzciiuuis. ” 

_- De 6re ce efectul: legatului per! vindicationem. aste - 
„de a transporta. directii: pr oprietatea după capul. testa: 
torului pe: capul legatarului, şi de 6re-ce niminea nu 

“pâte da altuia, ceia ce nare, nu pâte transtera altuia 
unii dept” ce unu'i aparţine, urma naturali ca testa- 

torul să nu pâtă- lega “per -vindicationen de căt lu-. .. 
„"erurile. asupra- cărora 'elă era propristarii, şi proprie- 

tarii ex jure Quiritium, căci numai. proprietatea ez 
jure Quiritium este garantată prin vindicatio, şi 
legatul se numeşte per. viiidicationem. Prin urmare 
nu 'va putea lega 'astii-feli lucrurile pe care testa- 

_“torul le are în bonis. Pe acestea nu le va putea lega de 
câtă per damnationem, sinendi modo, -saii per prae-. 

„ceptioneni; unui coherede, şi încă numai după opi- - 
niunea:' Proculianilorii. Rămânea a se şti daca este: 

destul ca: testatorul să fie proprietară asupra lureu- 
ilor ce legă per. vindicationem, în momentul morţii, 
sati: dacă trebue ca elii să fie proprietarii. asupra lorii” 
şi în momentul confecţiunei testamentului şi în mo-. 
mentul morţii testatorului. Se putea susţine cu drepti 

cuvântii că, ori-care ar fi lucrurile „legate, testatorul 

trebue -să fie proprietarii asupra lor şi în momentul ' 

„ confeeţiunei testamentului, căci atuncă testeasă, şi - 

cum o să: transporte, şi să cugete măcar că. trans- 

_- portă' proprietatea a lucruri: ce nui - aparţine ; şi 

în momentul morţii, - „căci. testatoiul e presupus că 

- cugetă-mereii până la mârte la testamentul săi, şi că. 

"sli aprobă prin acâsta chiar că nu'ii modifică, . adică 

"călăi face în -modii definitivii în premomentul morţii, .. 

şi apoi daca elti nu mai e_proprietarii “asupra lucru- 

„ni ce-a legatii când: era proprietarii, pâte că a voitii 
>



„chiar. să revâce legatul, alienândă lucrul, Dar, -oiă şi.- 
cum âr fi, nu se pote înţelege cum cine-va' când 
more, - şi atinoi transmite în definitivă, să transmită 
proprietatea unui lucru ce nui mai aparţine Și daca. 
n'o fi voit să revâce alienând, în ori-ce casii pote: 
vala legatul ex ' Senatusconsulto Neroniano ca 'le-.- 
gată per. damnationem, dar că legati per . vindi- | 
cuționem de siguri nu pote produce efect, şi înainte - 
de “Senatusconsultii nu produce. nică unul, chiar. 
daca ar.fi fost sigur 'că a alienat lucrul de extremii 
nevoiă. Insă sai gândit jurisconsulții. şi ai vădut că 
„zeâstă. exigenţă ar fi avut consequenţe prejudiciabile. . | 
în practică pentru “lucrurile fungibile. De siguri tosta--.! 
torul în rigdrea principielor ar trebui să fe proprie- . 
tară pe cătăţimea de vinii ce vrea să lege per vin- 
dicationem când testâsă. Dar inconvenientul practic 
ar fi mare: Daca ar trăi mult după contecţiune, ar - 
trebui sati să conserve indefiniti - vinul legati, sai 

să fie consideratii că find că la consumat, a revocat. 
legatul  Ceia ce iar era tristi pentru  legatar, căci -- 
pote acesta nu a fost intenţiunea testatorului.. Şi îna-" 
intea Senatusconsultului Neroniunii, soluţiunea acâsta. 
era fatală. Eacă dar un-testator genat să nu consume 
vinul ce a, legat, să nu dispue de numerarul ce a legat, 
să -fie genat in operaţiele sale, să fie silitii daca vrea. 

„să persiste. în legatii să se 'uite la bani, să fiu curm- 
pere o moşie de valore îndoită, daca vinul nu era. din. 
acele vinuri ce. se putea conserva, sai. să "li lase să se. - 
strice, sai de'lii consumă sati alienă, să fie considerat. 
că a revocat legatul. Aceste: imcongruenţe practice 
ai făcut ca să se admită (placuit, să placă, să se ud-. 
mită cu mai avantagidsă în. .practicii) ea pentru lu-- 
„erurile . fungibile, (care de altinintrelea, nu ati nici” va- 
l6re în identitatea lori, ci în fungibilitatea lor, în 
representabilitatea lori prin lucruri de aceiaşi natură, 
qualitate și quantitate sati măsură sati greutate) să 
fie destul ca testatorul să i fie e proprietarii î în momentul
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morţii de o cătăţime, de o măsură, de uni numării - 
egali de lucruri fungibile de natura “Și * qualitatea 
acelora ce a legatii per vindicationen. când îşi a. 
tăcut “testamentul. - i 

Ac6stă stare de lueruri singură logică, singură în 
același timpii conformă cu prineipiele Şi cu equitatea, 

„care ţinea comptii şi do solemnitatea formelor, şi . 
de diversitatea specelor de legate, şi. de ceia 'ce'ra-. 

"țiunea practică permitea a se admite ca temperamenti, 
a ţinutii până la Neronă. Acestii Impăratiă. a dati 
printrunii Senatusconsultii ce a propusă, sait a ficuti 
să se propuiă în numele stii: in” Senatiă, prima lovi- : 

„tură acestui systemii complectti în eare fie-care legati 
își avea forma sa şi îşi producea efeutele sale, şi în 
„care testatorul nu putea lega de câtii în forma unuia 
din aceste legate. a 
„ Senutuseonsultul Neronian a decisă că pe fiitorti 
oră-ce lepatii care din causa formei nu ar fi valabilă 
ca legată per vinidicationem, va fi valabilă ca legatii . 
pei: dumualionen, daca ar fi putut să fie valabilii 
în astă qualitate, presupuindi că testatorul îlă ar fi. 

„ făcut în usemenea formă. “Senatusconsultul nu se ex- 
primă chiar astă-felă. Senatusconsultul. dice că ori-ce 
legati nul din causa formei întrebuințate este valid 
daca validă ar.. putea fi presupuindii că ar fi făcut 
optimo jure, adică in. forma cca mai generâsă, cea 
mai facile. Apoi -forma cea mai facile, cea mai ge- 

_nerâsă, nu sea mai eficace, darti cea mai gener6să, 
“cea mai facile, cea mai la indemână, este forma le-" 
gatului per damnationem, căcă în acestă formă, după 
„cum Yomii: vedea, se pâte lega nu numai lucrurile - 
„asupra cărora testatorul este proprietarii ex jure Qii- 
iti, dară: şi „lucrurile heredelui, dari și chiar lu | 

„cerurile străine cu desăvirşire şi .de herede şi de tes. 
tatoră. o i e ae a 

| “In” paragraful 198 Gaius se ocupă -de 'easul în care 
„. testatorul'eare era proprietari a lucrurilor” legate prin 

o „30 Li



' 

DI a 1 

vindicaţiune în momentul: confecţiuneă testamentului, 
le a alienat în urmă, şi se într6bă ce se va întimpla 
din causa acestei alienaţiuni, ce consequenţă | trebue 

"să tragemiă pentru: s6rta legatului. 
Ş 198. „Sed si quis rem suam legaver i, deinde 

post testamentum factum eam alienaverit, plerique 
putant, nou solum jure. civili inutile esse legati, 
sed. mec ex Senatusconsulto! confirmari. Quod ideo 

„ dictuna est, quia, etsi per damnationem aliguis veni 
Suani ogaverit eaiaque postea alizuaverit,. pleriqute 
putant, licet ipso jure debeatur. legatum, tamen le- 
gatarium petentenm per exceptionom doli mali ve- . 

- pelli, quasi contra voluntaten defuncti petat. —Darii 
daca cineva a legatii prin vindieaţiune luerul săii pro- 
priă, şi în urmă după facerea testamentului, . îlii a . 

â alienatii, cei mai mulţi jurisconsulţi sunt de părere, - 
“că nu numai că legatul este nulă după dreptul civilii 
(propriu disă), darii că “nică: după Senatusconsultul 
„Neroniani nu se împuterniceşte. Şi de aceia, dicii ei 
aşa, căci, şi daca cine-va ar fi legată prin:damnaţiune 
lucrul săii şi apoi il va fi alienatii, de şi după stricta 
rig6re a dreptului (ipso jure), legatul ar fi datoritii,. 

însă equitatea cere ca legatarul cerind executarea  le- 
gatului prin condictio ex testamento, elii să fie res- 
pinsă prin excepţiunea de doliă,-ea unul ce arii cere - 
în contra voinţei testatorului (care n'a: mai voitii 
să'i lase -legatul, de -6re-ce a alienat lucrul legatii). E 

In paragraful 198, Gaius presupune că. tesiatorul 
„pe care săli numimii Primus, instituindii unii herede, . 
pe care să “li numimi Secundus, a legati, per vin- 
dicationein. unei pers6ne pe care s'o numimii Gâius, 
„ună lucru Gre-care, de exemplu fondul Cornelianii, 
asupra căruia elă -era dominus: ex jure Quiritium 

„când a testat şi a făcut legatul, să presupunemiăi adică 
la ealendele lui Ianuarie, că după aceia “testatorul, 
de exemplu la calendele lui Maiii, a alienat fondul 
Cornelianii Şi că a murit în urmă, de exemplu la
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calendele lui Decembre.. Şi se întrâbă ce se va face . 
cu legatul? Evident că după rig6rea dreptului civilii, . 
înainte de Senatusconsultul. Neronianii, legatul este 

- nulii, căci testatorul de şi proprietarii asupra lucrului 
„certii legati în. momentul confecţiunei “testamentului, 
„nu: mai este proprietarii şi în momentul morţei sale. 
„Dari se într6bă juriseonsultul, nu cumva acestii le- 
Sati va fi validată în urma Senatusconsultului Nero: 
nianii, căci după acestă Senatusconsult, chiar dăca 
testatorul lega unii lucru ce nui aparţinea la nici o 
epocă, nici la facerea testamentului, nici la mârte, 
totuşi. testamentul este valabilii, ca legatii per dam- 
nalionein.. Acestii raţionamentii a sedusti pe unii ju: 
risconsulți. . Darii cei mai mulţi, a căror opiniune' o: 
expune” Gaius la finele paragrafului, și pe care ne 

« desaprobându-o, o aprobă tacitamente, ati decisti că le- 
“gatul va fi nulă chiar după Senatusconsultii, nu după 
Tig6rea chiar a dreptului” în urma Senatuseonsultului, 
„căcă judaicii pare.că 'Senatuseonsultul ar valida unii 

- asemenea legatii, de aceia majoritatea. Jurisconsulţilor - 
ai fost de părere că îpso jure legatul ar fi confirmat; 
de Senatusconsult, și că pretorul nu ar refusa. con= 

"„dictio ex testamento legatarului care Par cere ca quasi- 
„tăcut per damnationem; 'darii că heredele -ar putea 
şi el cere: pretorului care nu ar retusa cererea, ini- 
„serțiunea excepţiunei doli mali pe lângă îuteutio a . 
formulei acţiunei ex .-testamento spre a paralysa efec: . 
tele ei, . căci ar fi doli din partea legatarului a se 
prevală de legatii, de Gre-ce voinţă testatorului s'ar. 
fi schimbat, „de 6re-ce testatorul - alienând luerul, a 
voit să rovâce. legatul. - i 
"Atâtă dice "Gaius. Eli nu arată, daca acestă ex- 

"“cepţiune va triumfa în tâte casurile. Insă sunt alți. 
- - ijurisconsulți, cum" este jurisconsultul Celsus, care este 

-„ehiar anteriorii lui Gaius, căci trăia înainte de An- 
„tonini celi Piti, elii este, după cum ne spune Pom- : 
-ponius' în celebra -legea 2 $ 47 D., De origine juris
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U, 2) dintre seotatorii lui - “Proculus, dinainte de Im- 
păratul. Hadrian, care decidă că excepţiuneă doli. 
mali nu va triugafa neăpăratii, căci daca se: va do- 
vedi înaintea, judecătorului de către legatară că tes- - 
tatorul n'a alienat lucrul cu .scopii. de a revoca le- 

„gatul, (pr esumpțiunea era din contră că în astii scopii 
o făcuse), -ci că a făcuto de nevoie, propter uc- . 

cesilatem ei familiar is, atuncă. totuşi legatul se va 
executa. Şi acesta este opiniunea care a prevalut, 
(după cum ne spune. Justinianii în paragraful 12 ali 
titlului XX De legătis din Cartea I!a Instituţiunelor 
sale îu care ne vorbeşte şi de opiniunea lui Celsus), - 
încă din timpul lui Septimi Severii şi Antoninii. Ca- . .. 
racalla care a confirmati. -opiniunea lui Celsus prin-.- 
tun reseriptii. Daca însă- alienaţiunea nu este one-. . 
"r6să, ci gratuită, de exemplu. daea testatorul. după ce 
„a legati unii lucra alti săi, apoi la dăruitii. - “atuncă 
“alienarea revâcă îh modă “certi legatul, căci dona- 
ţiune de nevoie, cum ne. spune. -Modestinii in' legea 
18. D., De adimendis. vel ta ausferendis legatis. vel 

fi deiconumissis (SAIV, 4), nu se pâte, omul pâte să 
fie silitii să vendi de: nevoie, iar nu şi să dăruiască - 
de nevoie. Quid furis daca testatorul, după ce a alie- 
natii lucrul. la recâştigatii ? Eu credit că daca la alie- 
natii prin donaţiune, fiind că donatorul nici o dată.. 
nu dărueşte:. de nevoie, nu mai încape îndoială, că. 
recâştigarea chiar prin. cumpărare nu influenţeasă întru. | 
nimici. Legatul revocat - definitiv, revocat rămâne, . 
Darii daca Va alienati prin vândare, atunci fiind că. - 

„ Yendarea a putut saii nu să fie făcută de nevoie, ques- 
tiunea remâne întrâgă. Fără săli mai cumpere, daca 
„Yndarea a fost de nevoie făcută, vendarea nu revocă 
legatul. Daca: însă în urma vân dări; testatorul a cum- 
părat din noi. luerul, ătunci încă mai ușorii va putea" 

- argumenta legatarul. că testatorul a "voit să confirme - 
legatul, ŞI credii că “va putea a:0o face, chiar daca nu 
va putea rouşi să dovedâscă. că, „când a „vendut, a
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„vendut de nevoiă,. daca va puteă dovedi că or şi din” ce causă a vândut, de “şi a procurat din noi lucrul, .. a fost ca să se pâti executa legatul. De aceia excep- "ţiunea heredelui doli inali că testatorul vendândi a 
înţelesti a 'revoea legatul, va putea, legatarul să o com. 
bată, prin replica dofi mali probând că chiar daca îşi a 
schimbati voinţa. alienând lucrul, a revenit şi a voit. 
să confirme legatul r&scumpărând lucrul ce alienase în 
urma confecţiunei  testamentului,: Acesta este sensul - 
legii 15 a juriseonsultului Pauli din titlul 4 sus men- - - 

„ Vionat, De transferendis vel adimendis legatis vel 
„fideicommisis, care sună astii-felii : „Daca ună servi _. 

a fost legat de testator, şi în urmă alienată, şi apoi 
 reseumpăratii de către testatorii, elii nu va fi datorită 

“ legatarului, care va putea să se apere opuindii excep-. 
_țiunea doli mali; este evidentti însă că daca va proba 
egatarul schimbarea de voinţă a testatorului: în sensti 
de a se confirma legatul, nu. va fi xespinsii în- ac- 
țiunea sa. (Va putea proba că testatorul. daca chiar! 

""să-a sehimbat voinţa.. a revenitiă, şi “că prin urmare 
„mu e dolii din parte-i a reclama legatul)... 

In paragraful 199, Gaius se ocupă de casul în care | 
acelaşiii lucru afost legată prin vindicaţiune la mai 
mulţi legatari, în modii întegrală, fără fixaţiune de 
părţă, așia în câtti fie-care legatarii să-aibă vocaţiune 

la întregi lucru legati. .... -- 
$ 199.—,„Ilud constat, si duobus.pluribusve. per 

„vindicationem eadem res legata sit, sive conjuctin, 
-.. sive disjunctim, si omnes veniant ad legatauu, par-. 
tes ad singulos. pertinere, et deficientis- portionem 

„ collegatario adcrescere. Conjunctim autem îta lega- N 
„dur: Titio et Seio hominem Stichurm do lego ; dis- 
junetim ita : Lucio 'Titio hominem Stichum'do, lego, - 

„ Seio eumdem hominem do lego.— Este constant, -că | : 
«daca; acelaşiii lueru .(nu părţi: din acelaşiii lucru) sa 
logatii- prin. -vindicaţiune la duoi sati nisi mulţi le- | 
gatari, fie că li sa legatii în modă conjunctivii, fie
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că li s'a legatii în modă  disjunetivii, daca toţi lega- 
tarii vint la legati, fie-care va âvea dreptii la v parte: 
virilă. din obieetul legati, iar daca unul din legatari 
lipseşte, partea, lui să adaugă la partea colegatarului, 

- (aderesce părţii lui, îi profită lui prin âderescământii). 
In modi conjunetiviă se l6gă asti-felii: Dau legă pe 
servul Stichus lui Titius și lui Seius; iar în modă 
disjunetiviă astii-felii : Dau legă pe servul Stichus lui 
Lucius Titius, dai legii pe același servi lui Seius.“ 

Soluţiunea dată de Gaius în. acesti paragrafii nu: 
este de câtii aplicaţiunea theoriei dreptului de accres- 
'cământii în - materie -de legatii per vindicationem; 
Acestă theorie 'este aplicată. de Gaius, în puritatea ei, 
după cum se aplica ea înainte: de legile caducare Julia, . 

„ȘI „Papia Poppaea. Gaius nu se ocupă nici nu arată - 
„ceia ce sar întâmpla în speciele prevăgute .de eliă: 
conform. legilorii caducare.: 

Gaius presupune. unii logatii per vidicationem 
„făcută pentru acelaşi obiectii integrală, fără fixațiune 
de părţi indivise, Îa mai mulţi legatani. Orii că el 
a fostii făcutii în modă conjunetivii, ori că elii a fost... 
făcutii în modii> disjunetivi, acelaşii resultatii se pro-: 
duce, daca toţi legatarii vinti să reclame obiectul le- 

 gată, forţamente fie-care nu va putea reclama de câtii 
- o.parte indivisă virilă; căci unii același lueru nu pste _ 

să aparţie la mai mulți, fie-căruia în întregimea sa, for 
„ țamente prin concursul lori lucrul trebue să apaxţie- 

fie-căruia pentru .o parte indivisă numai, CONCUrsu 

-partes. fiunt; nu d6ră ca îpso jure lucrul se împarte - 
în părţi divise, acesta va fi efectul acţiunei communi 
„dividundo, Garii elii se .va împărţi în părţi indivise, 
aliquote, intelectuale, prin presenţa tutulor dreptul 
fie-căruia la întregii se .va limita la o parte virilă in- 
divisă, fie-care va putea vindica numai partea sa vi- 
vilă, daca. sunt duoi, fie-care o jumătate; daca ar vin- 
dica totul, âr coimite plus petiţiune şi. ar pierde pro- 

„cesul; fie-care va putea dice, de exemplu Primus,
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Si paret dimidiam parte Servi. Sticlui (daca este 
Servul' Stichus obiectul legatului) fundi Corneliani 
(daca lucrul legati este fundul Cornelianiă), Primă, - 
esse ex gure Quiritium, Secundus toti aşa, Si paret 
dimidiam parle Survi Stichi sai fuudi Cornelia ni, 
Secundi esse ex. jure Quiritium. Daca. din contră 
nu vină amânduoi legatarii, ci numai unul din ci, de 
exemplu Primus, căci celă-Valtii Secundus, sai a de- . 
venitii incapabili sai a murită înaintea testatorului, 
saii nu vrea să accepte legatul, atunci Primus va lua 
totii lucrul legati, căci elă are vocaţiune la totă, nu 

i Sa legatii o parte, ti totul, şi daca nu ia totul” când 
vinii amânduoi legatarii, este că din natura. luerurilor. 
nu se pste, când însă se pâte, căci celii- Paltă lega- 

| “tarii nui face obstacol, atunci legatul săii în elusti- 
"citatea sa care- mer ge până la totii, se va întinde la 
totii, elii ia totul din causa Soeaţiunei sale la toti, . 
dreptul: săii se întinde “până unde vocăţiunea îi per- 
mite, dreptul săii. în realitate nu cresce, ci îşi arc tâtă 
întinderea, îni casii de concursii, “elii forţamente des- 
cresce, în casti de venire singurii eli -nu descresce, 
legatarul - dară ia totul în acestii casti prin. efectul 
nodescrescerii, jure non decrescendi. "Textul dice 
jure  accrescendi , este unii modii de a se ex- 
“prima. Textul dice - că: dreptul 'legatarului cresce, 
de unde. în .casii de concursii era de jumătate, 
acum se măreşte încă eu jumătate, : „ cresce cu Ju- 
_mătate. Dar în' realitate elii ia totul potius jure 

„mon decrescendi quam june aderescendi. Şi aceasta . 
"este aşia fiă că legatul a fost făcut. conjunetivii, adică 

cândi obiectul legati :a fost în întregul săii legatii 
la mai mulţi legatari -prin aceiaşi proposiţiune, cândii 

- adică legatarii au fost conjuncţi, uniți între denşii 
“ printrună copulativii, printruă - conjuncţiune, (textul 
prevede conjuncţiunea et, dar pâte fi altă conjune-. - 
țiune,. de exemplu conjuncţiunea ac, saii conjuncţiu- 

„nea gue, pusă la sfârşitii);, fă că legatul a fost făcutii
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velativii: la acelaşiii object în întregimea lui la două 
pers6ne în două proposiţiuni distinete. Toti una este 
şi când testatorul a disii: Dati legii pe. servul Stichus 
lui Titius -şi- lui. Seius ;. şi cândii . a disă: Dai legi - 
pe 'servul . Stichus, lui 'Titius, -dati legii pe același 
servii lui Seius. Căci și în. asul acesta "ca și în cel 
Vântâii, daca amânduoi legatarii” vină şi “Titius LS 
Seius, forţamente concursu partes fiat, dacă vine 
numai unul, acesta ne avândii: nici unit obstacolii, 

- dreptul săi, care ește. pentru întregul Stichus se va. 

întinde la' întregii, v va lua deci: pe intregii Stichus, . 

îlii va “putea vindieca: în întregul stii, iarăşi  polius 
jure non decrescendi quam jure “aerescendi. Ve- 
demii că aci,. în dreptul clasicii, conjunctivitatea re-: 
sulta din vorbe mai multi de cât din lucru. Cândă 

“"”proposiţiunele sunt două, 'saii mai multe. contorm nu- 
„.. m&rului legatarilor este disjunetivitate, când proposi- | 

- țiunea este una, oră câţi ar fi legatarii, este- conjune- - 
tivitate. Lucrul însă în ambele casuri „este, legătă 
acelâşi în întregimea sa. : 

Bste. însă unii casă în care. este: interest - a se şti 
daca legatul a fost. făcut: la mai mulţi colegatari COIt- 

junctim. sati disjunctim. | | 
„Acest easii este acela în care testatorul a pusi în 
deosebite grupe pe legatari, ceia ce nu pâte face de 
cât disjunctina. De exemplu testatorul a qisă: Do. 
lego. firndatin. Cornelianatu 'Tilio, do lego eumdem 
fundum Seio et Alcevio. În :easul -acesta daca vin 
toţi, 'Titius va lua singurii jumătate din fondul Corne-. 
lianii, i iar Movius şi Seius cea-laltă jumătate amânduoi, |: 
prin urmare fie-care câte unii quartii. Căi testatorul 
„aşedându-i în ' două. grupe, a înţeles că cât o lua - 
o grupă, atât să ia: Și cea-l'altă grupă. Dacă acum va. 

„lipsi unul din grupăa doua, de exemplu Seius, Mo- 
“vius ia. singuri jumătate, iar 'Titius cca-Valtă “jam 
tate. Daca ati fost câte două: în fie-care grupă: De 
exemplu testatorul a: disă Do lego fond Corue- +



dlinanum Gaio et Tilio, do lego. exumdeni fundu 
Seid -et Moebvio, atunci de va lipsi Gaius, profită 
numai. Titius copartenaru săi în grupă, nu-vă. lua | 

- Titius - o. treime, Seius o. teime şi A Macvius o.tre- 
ime, ci Titius--va lua tâtă jumătatea, ] Maevius şi Seius . 
cea-Paltii jumătate. . Dacă din contră testatorul ar fi - 
făcut legatul conjunciu, şi ar-fi dis:. Do lego fun- 
dau, Cornelia, Gaio, Titio, Seio- et Maevio, şi 
ar lipsi Gaius, atunci: Titius, Seius şi Maevius ar lua 
fie-care. câte o treime. 

_-. Testatorul pote să lege şi usufruetul la mat mulţă 
“legata. 'Testatorul pote dice. 'de exemplu: Do lego 
“usufructuum fauudi Cor neliaui.. Gaio et Seio. In “casul 
„acosta dacă Gaius lipseşte, dacă lipseşte fiind că nu 
voeşte a :primi legatul saii pentru că a devenit inca- 

- pabili saii a imurit înainte de dies legali.cedens, adică, 
înainte de adiţiunea -de. hereditate, e natural că lega- 

tarul cel-Lalţii Seius să profite singurii de legati “a 
unul ce are voeaţiunea la totii usufructul.. 

- -Darii chiar dacă ar muri după- dies legaii cedens, 
adică după adiţiunea de hereditate înainte de a primi 

„legatul, totii aşa se întâmplă, legatul nu trece la Moş- 
tenitorii lui Gaius, căci . legatul de usufructii e un 
legatii personali. care nu .trece la moştenitori, nu r& 
„mâne.nici la heredele: testamentitii,. căci testatorul a 

preferit în privinţa usufructului pe legatari heredelui - 
- săă, şi legatarul 'supravieţuitor “Ditius care are voca- : 
“ţiude la. întregul usufruct, e destul să existe: ca să 
„pâtă beneficia “da întregă' legatul 'de_ usufiucti. In 

casul acesta dacă în locă de -usufructi sar fi legatii 

„pr oprietatea fondului Cornelian lui Gaius şi lui 'Pitius, | 

„şi Gaius ar muri după dies legati cedeus, dreptul săi. 

“ax. trece la moştenitorii să, iar nu ar adereşte lui Ti- 

“tius, căci legatul de proprietate nu e personal, e des-. 

tul să se deschidă, chiar dacă n'a fost acceptati, pen- 
“tru ca să trâcă la moştenitorii legatarului. 
„Dacă însă” în loc să 'se lege acelaş: lueru întregii Ja |



mai mulţi legatari, sară fi legată. părţi indivise, câte 
o. parte indivisă . precisă la fie-care legatarii, .atunci 
nu ar fi în dreptul elasicii locii la: aerescământ. Dacă, 
testatorul de -exemplu a dis: Do lego Titio et Seio - 
anticutigue dimidiam partem hominis Sticlii (conjune- 
tivă) sati: Do lego dimidiam parlem hominis Stichi 

"-Titio, do lego dimidiam partem ejusdem . hominis- 
Seio, aturici, dacă vină ambii, evident că -fie-care ia 
“jumătate la cât are şi vocaţiune; dar dacă vine nu-: 
mâl unul, de “exemplu Titius, elii ia numai jumătatea 
sa la care singurii are vocaţiune, partea celui-'alt ră- 

„mâne în-hereditate, aparţine  heredului, căci .tot ce: 
nu ia legatarul, profită heredului, căci legatul este o. 
delibaţiune: din hereditate,: o sarcină impusă here-. 
„delui. care: seapă de ia cândă destinatarul lipseşte. - 
“In asul -acesta nu este loci li acreseâmântă. Ş 

„:- Nu'este totii aşa când. în: locii : de legati presu-: 
punem o instituţiune de herede. In: casul acestă, chiar: - 

- în dreptul' clasic, fie că coheredii: suntii instituiți 
„conjunctiv fie că sunt instituiţi disjuncliv, fie că sunt. | 
instituiţă. în ambele casură pentru întrega hereditate, 
tără fixaţiune .de părți, fie că în ambele casuri sunt. 
instituiță” fie-care pentru. o parte indivisă fixă, precisă 
din hereditate, dacă unul din ei lipsește, celii: ce vine, 
sau cei ce vint, iati întrega, moştenire, profită şi de - 
partea celui ce nu vine. 

De. exemplul testatorul a dist: Primus et Secumn- 
dus et Tertius heredes sumnto (instituţiune conjaactin 
tăcută fără fixaţiune de părță): daca vinii toţi, ia fie- - 
care uă treime, daca unul din ei nu vine, de exem- 

„plul Primus, şi vină numai Secundus şi Vertius, Se- 
cundus. şi Tertius va luă fie-care câte o jumătate din . 
hereditate. Acesta prin efectul: dreptului de ucrescă- 
mântii, căci fie-care are vocaţiune la întrega heredi- 
tate;. Asemenea daca testatorul a isi: Frimus heres „esto, Secundus heres esto, Tertius heres esto (insti: tuţiune  disjunălim -făcută, fără fixaţiune de părţi);
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daca vină toţă,-ia fie-care uă tr reime, : daca unul” din: 
ci nu. vine, de exemplul: Primus, şi vint numai: Se- 
cundus şi Tertius; Secundus şi Tertius va lua fie-care 
câte o jumătate din hereditate. Acâsta prin efectul 
dreptului de acrescământii, căci fie-care aii Vocaţiune 
la întrega hereditate.. Toti aşa se va întâmpla și chiar - 
când testatorul a disii: Primus, Secundus etâ'Ter.. . 
tius heredes sunto unusguisque pro triente (institu- 

- ţiune - conjumnctin făcută cu: distribuţiune: de părţi in- 
divise). Daca vinii 'câte și. trei, îşi ia fie-care treimea 
sa. Daca lipseşte unul din ei, de exemplu Primus, şi 
vinii: numai Secundus şi Tertius, ei -vorii lua fie- cure: 
câte uă jumătate; dar nu prin efectul acreseământu= 

"lui, ci din causa regulii: nemo paganus partim tes- 
tabus partim întestatus decedere potest. Dovadă că. -.. 
nu este de cât. din causa acestei regule, este că daca. 
testatorul ar fi fostii militară, treimea "lui Primus defi-. 
cientii ar fi luat'o heredele ab intestatii ali testatoru-: 
lui. Și aşia s'ar decide în dreptul moderni, or cine: 
ar fi testatorul militarii sait nemilitarii. Şi iarăși toti. 
aşia se va întâmpla. şi. în casul în care testatorul a 
dist: Primus heres esto pro trienie, Secundus heres' 
esto pro triente, Terlitus heres esto pro triente (insti-- 
tuţiune dis jumctima făcută cu. fixaţiune. de părți. indi- 
yise). Daca _vinti câte. trei, îşi ia fie-care. treimea câ- 
i-sa 'lăsatii de testatorii. Daca Primus nu vine, şi vinii 
numai . Secundus şi Tertius,. Secundus și Tertius va. 

lua fie-care câte o jumătate. din hereditate darii nu din: 

causa dreptului la acresământii, ci prin efectul regulei 

"nemo. paganus partim. testatus partim 'întestatus:- 

decedere potest. Probă că: nu este de cât din causa 

- acestei reguli, este că daca testatorul ar. fi fost mi-. 

-litară, treimea lui Primus deticientii ar îi luato he- 

„„xedele abintestatii ali testatorului.. Şi aşia s'ar decide: 

şi -în dreptul moderni, ori cine. ar. fi. testatorul mi-- 

litară sait nemilitarii. | 

| Să vorbiimiă, „acum .de - > legatul per dammnationem..
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: Gaius se ocupă de acestii legatii în paragrafele 201 
până la 206 inclusivă..... RE 

In paragraful 201, el arată forma în care se putea 
face legatul per damnationem.. i 
*$201..,„ Per damnaătionem hoc modo legamus: Heves - 
meus Siichum servum meum dare damnas esto. 

„Sed et. si Dato scriptum sit, per damnationem: le- 
„galum est. — Prin damnaţiune legămii în modul ur- 
mătorii: Herede ali meu îii condamnati să dai pe : 
„servul meă Stichus. Darii. şi de s'a scrisii.: -Dă, este: - 
legatii - prin damnaţiune.“ Forma obicinuită, ŞI . pro- 
babilă primitivă şi unică era: damnas esto, Damiias. 
este o prescurtare din dammnatus, şi însemnesă con: 
damnatii. Adică heredo alii- mei fii condamnati, te. 
condamni. eii testatorii să. dai sai să faci cutare lu- 
eru. Vedemii în acâstă formă, iarăși imperativul, adică 
„modul poruntitorii ală verbului, acelaşi modă ce este 
întrebuinţatii de - legiuitorii. Vedemi în ali duoilea 

„ind idea unei condamnaţiuni Testatorul condamnă 
„ca cum ar condamna unii judecătorii. Şi de aceia vomii 
vedea producându-se în: acesti legatii două din efee-: | 
tele condamnării judecătorului. Primul este că în urma 
„unui asemenea legatii, legatarul care nu va obţine exe- 
cuţiunea de bună voiă a legatului. din partea, heredelui, 

daca heredele va tăgădui existenţa legatului, legatarul 
„prin acţiunea ex testamento ce i se'dă pentru ce- 
reroa execuţiunei legatului, va face să se condamne 
heredele inficiantii (tăgăduitorii) la îndoitul valorii le- 
gatului, întoemai 'ca celă ce a obţinut o sentenţă de 
condamnaţiune va putea intentândi acţiunea judicati ” 
care gărantesă “ execuţiunea sentenței, să facă. să se 
“condamne condamnatul tăgiiduitoră, inficiantiă âlti exis- 
tenţei sentenţei, la înduoitul valorii condamnaţiunei 
pronunţate prin sentenţă. Celui d'ali duoilea efectii 
este că daca testatorul l6gă per damnationei acelaşti 
obiecții sai aceiași sumă “la mai mulţi colegatari în 
-modii conjunetivii adică prin aceiaşi proposiţiune, sai
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daca pune sarcina  legatului pe capul : a mai mulți. 
heregli iarăşi în modii conjunetivă, de: oxemplu daca . 

„ dice; Heres meus dainas esto: dare. fonduim Cor- 
nulianum Ga o et.Seio, sati daca dico': Heredes mei 
Prime et Secmwide damnati. estis dare f. adu Cor- 
nelianutii Gaio, îpso jure: condamnațiunea va opera. - 

„divisiune între coleg: atari a dreptului la legatii, între- 
cohereci “a sarciniei “legatul, în cât în-exemplul Vân- 
teiti Gaius nu va putea cere de la. herede de cât ju- 
mătate din fondul Corneliani, şi totii aşa- şi Seius, 
în - casul.. Mali duoilea, Primus nu va fi obligatii a da 
lui Gaius de cât jumătate din fondul Cornelianii, şi 
totii” aşa şi Secundus. - Intocmai se vori petrece lu- 

„cerurile ca când. ar fi o condamnaţiune judecăto: Escă. 
Dammnatio' partes. facit. Gaius ne spune că se putea 
face acestii legatii şi dicându-se numai :. Dato, la im- : Ş 
perativii, „fără verbul: damnare. Acâstă formă, pro- . 
babilii a fost” admisă mai în urmă. La aceste două * 

"forme se opreşte Gaius. De sigurii că numai ele se 
admiseseră- în timpul săi. In timpulii lei Ulpianii se 
mai admisese şi o a tr eilea,. căci elă în paragraful 4 din - 
titlul XXIV din Regulele sale ne menţionâsă şi forma: 
Heredem. meum dare jubeo. — Ordoni ca heredele 
meii: să “dea. Verbul: Jubeo, exprimândii o poruncă s'a 
admisă ea elii să ţie locul imperativului.: Dato. Afară 
din aceste. trei formule nu se putea face în timpul 
clasicii unii legată per daninationem, . 

- „In păragrafele 202 şi 203, Gaius ne arată care 
„sunt “lucrurile ce potii face obiectul acestui legati. 

$ 202. „Quo genere legati ctiam aliena res legari 

potest, ita ut heves- redimere et praestare, aul aes- | 

timationem ejus darie. debeat. — Prin acestii felii de 

“legatii se pote: lega. şi unii lucru străinii, aşa în câtiă 

“heredele să fie. datorii ti să: cumpere luer ul + Şi să "luă pres- 

tea, saii să dea estimaţiunea lui. | 

$ 203. „Ea quoque : res quae în rerum natura 

> NOR est, si „modo Futura : sit, „Per damnationem le- 

e
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:garipotest, velut fructus qui în illo fuundo. nati 
erunut, aut quod ex illa aucilla atum erit. —Și lucru- 
“rile care încă nu există în natură, daca însă în fiiitoriă 
„sunt susceptibile de a exista, se poti lega prin dam-" 
naţiune, de exemplu fructele cure se'vorii: produce 
de acelă fondi, sai servul ce se va naşte. din cutare 
servă to. E e 
„Pe cândii prin legatul per vindicasionem nu se 
potii lega de câtii lucrurile. ee. sunt proprietatea qui- 
„ritară a testatorului, din contră prin legatul per dam- 
mationenn se: poti lega şi: lucrurile streine, şi prin 
urmare .a fortiori -lucrurile pe 'care .testatorul le are 
numai 112 bonis, şi lucrurile heredelui. In casul în 

„care testatorul a legatii - luerurile sale saii ale here- 
-delui, heredele va fi datorii ale presta legatarului, 
adică a le transfera în proprietatea şi posesiunea e- 
gatarului, a le mancipa sati câda în jure daca sunt 
muncipi şi a le trăda, iar daca sunt mec mdncipi. nu- 
maia le trăda, “căci relativi la aceste din urmă 
lucruri -tradiţiunea este suficientă pentru:a produce 
translaţiunea şi a proprietăţii quiritare şi a posesiunii. 
„Daca însă lucrul: eră numai în bonis ali testatorului, 
atuncă fiind că numai dominiul. bonitariii a trecut la 
herede, heredele nu va f obligati de câtii a-face tra- 
diţiune legatarului, care % - va procura acestuia şi do- 
miniul bonitariii şi posesiunea. Daca însă lucrul este 
străină, heredele 'va fi obligatii a șilă procura; a'lă 
cumpăra. Daca va reuşi a o face pe ună preții ra- - 

„țională, atunci-după ce îlă va cumpăra  îli va trans- 
„mite în proprietatea şi posesiunea - legatarului. Daca 
nu va reuşi, îi.va da valrea lui venală. In dreptul 
romani, după cum vedemii, se pste lega.lucrul altuia, 
lucrul. străinii, legătul. adică ali lucrului străinii este 
valabilă, bine înţeles, după cum vomit vedea mai 
la vale, daca testatorul” ştia: că lucrul nu este ali lui. 

“Și legatul se: executa săi în natură Sai prin'. estima- - - jiune. - Vechia Jurisprudenţă “francesă urma theoria



romană. In Condica Napoleon însă legatul lucrului - 
străină este: nul, după cum decide articolul 1021 din 
acea Condică: „Lorsque le testateur aura l6gu6 la 
chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur 

„ait connu on non, qu'elle ne lui appartenait pas:* 
Nemuritorul mei profesor Pellat, la cursul: săi, în 

„anul 1858. susţinea că .acâstă disposiţiune ar fi. fost 
împrumutată -din dreptul canonicii, şi că ar fi. fost. 
întemeiată pe. idea, falsă că- unii asemenea legatii ar 

„fi imoralii, şi găsea thooria romană raţională. “Acesti | 
argumentă îlă găsim în adevără şi: în Vinnius: 
-Eacă în adovăriă ce ne spune Vinnius, în Comen- 
„tariul săi asupra Instituţiunelorii lui ' Justinian, 
“Cartea II, titlul 20 ş 4: „..... Este îndoială daca 
legatul Imerului Străinii. valabil “după dreptul -cano- 
nică, din causa capitolului filius de testam,., în care 
se vede: că o asemenea disposiţiune este desapro- 
bată. Covarruvius este de părere că acestă disposi-” 
-ţiune a 'sus-citatului capitolii este specială, iar nu ge- 
nerală... Insă (continuă  Vinnius) nu se -pâte negu “că 

Pontificele în sus-menţionatul capitoli a demonstrat 
“că îi displace legatul de lucru străinii, că acâsta, con- 
vine mai bine dr eptului . secularii de câtii legii lui 
Dumnedeii. De. aceia 'TPulden asupra acestui capitolti tă 

mărturiseşte că acâstă disposiţiune a dreptului civilii 
este desaprobată de Pontifice, dar fiind că nu o abrogă 
expresii, elii susține că cu dreptii cuventi trebue încă 
"observ ată mai cu semă că trebue să: mii favorabili 
dorinţii 6meniloră, şi că singura obligaţiune impusă 
heredelui este de a se sili să cumpere lucrul, și de 
nu-'va reuşi să dea- legatarului valGrea lui venulă. Ei 

-aşti crede. (adaugă Vinnius că Pontificele s'a înşelatii 

căci a credutii că legile seculare obligă pe stăpânul 
„ lucrului, vrindă, novrindiă. să vendă luerul s&ii pe va- 

l6rea sa venală; dară fiind că la acesta nu'lii constringe. 

“dreptul secular, fiind că: heredele este - quitii de. nu 

„pote cumpăra. lucrul (pe care stăpânul săii nu este. 
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siliti să ilă „vendă) dândi legatarului valdrea venală, 
"apoi disposiţiunca dreptului: secularii nu pste repum- 
„na nică legii divine..:*. Dalloz, verbo Dispositious entre- 
„fifset testamentaires No. 8757 şi Demolombe,: Traită 
„des Donat. entre-vifs et testamentaires, 'Pome IV, n-rele 
678 şi 679, susţinii că legiuitorul francesti a fost dominat 
vedactând art. 1021 de idea de a tăia isvorul dificultăţi- 
lor ce sg iveati în-practică asupra puneturilor de a se ști 
daca heredele a pusti tstă silinţa sai nu pentru a'si. 
procura lucru, dacă preţul ce a cerut proprietarul era | 
exagerat sai nu, dacă în fine testatorul ştia sati -nu că 
lucrul este streinii şi dacă a înţelesti de a impune here- 
delui sarcina acquisiţiunei lucrului streini spre ali pre- 
sta legatarului. Preilhard dicea că: „Il faut une'regle 
pour: metre 'fin aux subiilii6s, et la meillâure est cette 
qui exige que le testateur s'explique clairement“. Nică. 

" Dalloz nică Demolombe nu găsescti rea disposiţia condi. 
cei Napoleon. Ori care ar fi motivul, fie celui indicat 
de Pellat, fie'cel indicat de Dalloz; şi de Demolombe, 
fie cel. indicat de 'Treilhard, eii giisese disposiţia “art, 

„1021 din Condiea Napoleon. neraţională, stupidă. Dacă. 
"a tost dominat legiuitorul. francesi de ideia dreptului 
canonici că legatul este imoral, apoi atunci a fost domi- 
natii de-o rațiune falsă, după cum a arătat mai susă 
Vinnius. Dacă a fosti legiuitorul francesti dominatii. de: 
motivele indicate de Demolombe şi Dalloz; este iarăși | 
ivraţionalii. Căci ce facii dificultăţile de faptii, par că 
in cea mai mare parte din -procese: nu:sunt multe 
dificultăți de fapt. Atuncă ar trebui - suprimate tote. 
disposiţiele legislative care ar putea: da naştere la di-. 
ficultăţi de faptii. Atunci de exemplu are să fie ex-. 
clusă anularea. donațiunelor și testamentelor pentru 
causă de captaţiune, căcă - questiunea dacă a fost sati 
nu eaptaţiune dă naştere la: o mulțime de dificultăți 
în faptii. In fine câtii pentru motivul lui _Yreilhard 
el constitue un adevărat non-sens.. Mai întâi nu este. . 
o subtilitate a docide că testatorul este liberi să: im- - 

N . îi



tatorul a credut că lucrul este -ală. săă, -prin urmare 
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pue oră-ce sareină heredelui, numai: să fie posibile de executat. Alti doilea e destul presumpţiunea că tes- 

presumțiunea nulităţei legatului. Rămâne ca legatarul să dovedâscă că testatorul a ştiut că lucrul este ali 
altuia și că totuşi a voit să “lu lege, să impuo. sar- 
cina heredelui să şi “1 procure pe ună preţii ra- 
ționalii, iar de nu va reuși să dea estimaţiunea. , De 
nu va_reuși a proba că testatorul a ştiut, atât “may 
râii pentru el, va cădea în cererea sa, de va fi în- doială 'asemenca va cădea, căci ca or ce cerere care . 
nu se dovedeşte pe deplin trebue să. cadă. Dacă va. 
“dovedi că testatorul a Ştiut dară. nu va dovedi că 
heredele a: oferit unii preţii „raţional, că preţul -ce 
cerea proprietarul lucrului nu era exorbitant, ei bine, 

„nimie mai lesne, judecătorul va condamna la valârea 
venală a lucrului. Ce subtilitate este în soluţiunea tu: 
tulor acestor questiuni? Nimic mai raţional, nimici 
mai conform regulelor . obienuite în: materie de pro-.. 

„cese, şi de probaţiuni. Or mă. înşelă, or. îmi vine .. 
„mai bine a crede, nu că theoria iomană cra subiile, 
„ci că crecrii lui 'Pheilard nu erati - destul de subţiri 
pentru a înțelege: theoria „romană, şi acâsta îmi aduce - 
aminte ce qlicea Valette la cursul stii despre redactorii . 
Condieii Napoleon, că-afară de honorabile excepţii, : 
cctaicut des savetiers. 'Trebue dar să folicitămi. pe 
legiuitorul românii că n'a admisti theoria francesă, ei 
că -o restatornicit Lheoria romană; decidend în artico- 

“lul 907 că: „Când testatorul mesciiid a legati uni 
. . [7 . d y A - îi lucru streinii legatul este nulii “ Deci când: știind a 
legat unii lucru ştreinii, legatul este valabil. | | 

Simţindii fără să- o miărturisescă absurditatea theo- “ 
viei articolului: 1021 din condica Napoleon, interpreţii 
ati căutată sii restrângă aplicaţiunea în practică, şi - 
să -decidă în multe casuri că legatul lucrului streini 
este valabilă. Da i 

Aşa Toullier, Delvincourt, Duranton pâre-şi Dalloz | 
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- susținiă că legatul făcută de testator .relativii la lu- 
crul heredelui .este valabil. Vedi Dalloz, verbv Dispos. 

"entre vifs et teslam. No. 3770. Şi cu 'târe acestea. 
lucrul heredelui este unt lucru streini pentru testatoriă 
şi de aceia Demolombe susţine că legatul lucrului 
heredelui este nulă: Mărturisescă că în modul cum 
este redactat “art. 1021, acesta d'a doua soluţiune este . 
cea exactă. Vedi Demolonibe, Op. -cit:, Tom. IV, No. 

„687 Opiniunea lui. Demolombe este împărtăşiță și de. 
- Troplong, şi de Zachariae, Aubry şi Rau şi de Colmet 
„de Santeure. Pe d altă parte Domolombe declară vala- - . 
bilă legatul: Legi lui Primus casa A cre este a luă 

„. Secunilus, și obligă, pe heredele mei Tertius să 0 
„. cumpere, dândă pe dânsa 100000 franci, daca nu - 
-va' vrea să o dea Secanduis cu acesti, preţii; atunci 

N heredele mei va da LI: gatarului 100000 lei (Vedi . 
- Demolombe, Op. cit. 'T..IV, No. 682). darii' declară 
nulă legatul făcutii: purii şi simplu astfeli : Legi luă 
-: Primus_ casa A care aparține luă Secundus. (Op. 

cit. No. 685), iar Dalloz, ' Verbo_ citalo, No. 3767 şi 
-“ Mourlon, Tepetilions cerites... “T. 1, p. 371, declară. | 

valabilă şi acestii din urmă legatii.. 
Vedemii darii lu câte ” contradicții dă nâștere arti- 

“colul 1021, cum interpreţii îi restrânge aplicaţia, urii. 
„mai puţin, alţii mai mult, ca să se apropie de theoria | 
romană care singură era raţională. Felicitămii dară: 
încă o dată pe redactorii Condicei Alexandru. Ten], 
că ati revenitii la theoria romană, | 

„Condica austriacă a urmată. în articolul” 662, teoria 
română. Asemenea şi Condica A mericii de Sudii, în 
articolul” 104. Şi aşa ati făcutii şi cea mai mare parte 
din legisiaţiele civile a. celor.Palte State, “unele edic- 
tândă expresă validitatea legatului lucrului altuia, al 
tele nepronunţândii expresii. nulitatea lui. și prin - ur- 
mare -subinţelegând validitatea lui. 

Luerul “absolut străină, care nu este nici ali tes-
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- tatorului nici alti heredelui nu se pâte: lega de câtă | 
"daca testatorul. ştia că. lucrul” nui aparţine. 
„Lucrul însă al heredelui, testatorul îlă legă valabilii 

„chiar daca 'nu ştie: că- nui “aparţiae lui, chiar daca 
crede 'că este ali lui; iar nu ali heredelui. Căci dac 
testatorul nu e presumat că l6gă lucrul'străinii de cât 

„daca ştie că este străinii, este că nu e de presupus 
ca eli să vrea să impue heredelui sarcina de-a seste 
parale din- pungă. spre a executa legatul. Pe cândă 
din contră. eândă lucrul este alii heredelui, heredele 
nare. să'şi deschidă punga spre a executa legatul. 
Acssta o spune a nume jurisconsultul: Papinianii, legea. . 
67 $ 8 De legatis II (XXXI), unde dice că: „Daca: 
instituindu-te . herede, amuă legatii lui Titius luerul tăi . 
ce credeamii. că. este alti- mei, nu este locii a se aplica 

„_distineţiunea. făcută -de Neratius: Priscus (în privinţa 
legatului lucrului străinti), nici constituţiunea (lui An-: 
toninii cel. Piu, căci de dânsa. vorbeşte Justinianti 

„în paragraful 4. din titlul nostru XX ali Cărţii. 11 din 
Instituţiunele .sale) :. prin care se prevede -ca heredele 

_=- să nu fie obligatii să prestese legatul. Căci -sa voită 
a se veni în ajutorul heredilorii ea să nu fie constrânşi: 

să cumpere. lucrul ce, testatorul credea căi aparţine. 
„Căci mai: lesne şi mai aplecată' e voinţa. testatorului 
„de a.lega lucrul săii. decât de a obliga.pe herede. 

„să cumpere .lucrul. străini: spre a: executa legatul : 
ceia ce în specia nostră -nu- există. de 6re-ce proprie- 

“tatea lucrului legati aparţine -heredelui * | 
 Quiut juris daca'testatorul fiind coproprietar ali vnui . 
lucru, l6gă acestii lueru fără să menţionese că lâgă nu- 

+ mal-partea sa indivisă din acestii lucru Evident că daca 
„a disă că legă totii lucrul, exprimândă în formula lega- 

“ tului idea de totii, de: exemplu, fiind coproprietari ală 
„7 - fondului Corneliană, a legati astfelă : Hl-res meus 
i damnus esto vlure totu. funulum Cornelianur. ; evi- 

lentă atuncă,-că pentru partea chiar'ce nu” aparține, le-.. 
ze
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gâtul este valabilii. daca  testatorul știa că elii este.- 
„- proprietarii: numai pe o parte, iar că restul aparţine 

altei pers6ne.: Darii daca testatorul a disti numai :.. 
„Heres meus damnas esto dare fundu Cornelia nau, 
în-casul acesta questiunea -este mai „dificilă. Sunt in- 
terpreță care cred că și în acesti” casti legatul este 
valabilii chiar pentru partea străină, daca testatorul ” 
tia că o parte -nu'” aparține ; căci a legat fondul, iar Ș ; S 

nu parte din fondii. Accursiii şi Doneau sunt de astă | 
părere; Bartoli, Duârenti şi Vinnius din contră cred 

„că legatul nu' se întinde: de câtii la partea de copro-. - 
prietate a -testatorului. Căci în easul'acesta nu-e pro- 

“babil ea testatorul să fi voit a lega lucrul străinii, 
"elii avea deja o parte. în acestii lucru, e mai natural 

a crede că n'a voit a lega de cât ce'i aparţine. Alta 
este când nui aparține. nică o parte în fundul ce l6gă. 

-şi care ştie că nu 'este alii lui, atunci daca: amii de. 
clara legatul nulă, nu ami da nici unii efectii lega- 
tului. Și ei înclinii “spre acestă din urmă părere sus- . 
ţinută cu multă tărie-de Vinnius, loco citato. - s 
„„Se poti lega per damnationen nu numai lucru: - 
rile existente,. ci și cele neexistente, numai să fie sus- 

“ceptibile de a exista în fiitoră, precum recoltă anului. 
fiitorii, servul ce se va naşte din. Pamphila. Bine în: . : 
“ţelesti -că daca obiectul fiitoră nu va lua naştere, de 
exemplu daca Pamphila va lepăda, legatul va fi con- 
sideratii ca nulii. E e o 
"In paragraful „204, Gaius arată “efectele legatul” 

„per damnationem.  ..-:: . Si e 
$ 204. „Quod autem îta. legatum est, post aditam. 

hereditatem, etia msi pare legata” est; non,-ut per 
vinlicationem legatuna, continuo “legatas:io adqaui- 

„Titu. sed nihilominus heredis est. Ideo legatarius. în persona agere debet, id est, intendere heredem 
sibi dare oportere: et tun heres (rem), si mancipi” Sit, mancipio dare aut în jure" cedere possessio- nemgque tradere debet; si nec mancipi sit, .sufficit
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si  tradiderit. Nan. si mMancipi re taznatuun tradi: 
derit, nec mancipaverit, usucapione demum pleno 
jure fit legatarii: finitur autem usucapio, ut supra 
“Qatogue diximus, mobiliaum - quidem rerum anno, 
earuim vero guae solo tenentus,, bienniio. — Ceia ce 
Sa legati! astfolă,- chiar. daca s'a legali purii. (adică. * 
fără condiţiune), după adiţiunea de hereditate, nu de- 
vine imediatii proprietatea legatarului, e ca în legatul 
prin vindieaţiune. "De . aceia legatarul. trebue să ac- 
ţionese pe herede printa”o acţiune în personaii, adică 
să pretiulă că hevedele este dator “săi transfere 
proprietatea lucrului, şi atunci heredele; daca lucrul | . 

| este mancipi, va trebui sălii mancipe saii săli cedese 
în jure şi să predea şi posesiunea lucrului, daca este . 
șiec: mancipi. este destul. să facă tradiţiunea lucrului. 
Daca se va fi mărginit a trăda lucrul „mancipi, fără 
să "li fi manecipatii, numai prin usucapiune elă-va de- - 
veni în modii deplină, după dreptul civilii proprie= 
tatea-legatarului : usucapiunea înşă se împlineşte, după 
cum asemenea  amii dist mai susi, pentru lucrurile 
mobile printi” unii anii de dile de posesiune, iar pentru: 
cele ce 'se ţinii de solii (cele imobile) prin doui ani 
de dile de posesiune. 4 i 

Efectul legatuluiy per damnationen, chiar când 
este puri, este de a transmite legatarului nu proprie- 
“tatea lucrului, ci numai „unii drepti de creanță asu- 
pra. lucrului astfelti legatii. Proprietatea lucrului: le-. 

- gatii trece: la -hâreda. ca a tutulor celor-lalte. lucruri 
„coprinse în heroditate, iar heredele este ţinutii în vir- 
tutea legatului de. o simplă obligaţiune, elă este obli- 
“gată ad dandauu, a trânsfera legatarului proprietatea. : 
lucrului. În ceasul: acesta, legatarul va acţiona pe he- 

„rede prin o condicţiune, ca şi- când dreptul săi artă: 
resulta dintro. stipulaţiune, condicţiunea pârtă însă “ 
aci numele de 'coudictio ex testamento,. căci derivă 

- dintmunii testamenti, şi are .efectul arătat deja de a 
„face să. se condamne „heredele inficiantiă la îndoitii.
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Heredelu, daca este.de bună credinţă ca să se aquite 
- de obligaţiunea sa, trebue să transfere proprietatea şi 

__=* posesiunea lucrului legati legatarului, să ilii mancipe 
saii cedese în. fure, daca este  maucipi şi să ili şi 
trădea, daca este mec mmancipi să li trădea numai, 

„căci tradiţiunea are de efectii relativii la lucrurile 1zec 
jnancipi de a transmite şi proprietatea împreună cu 

„posesiunea. Daca nu va voi a face acâsta, atunci elii 
„nu'şi execută obligaţiunea, şi atunci heredele pâte con: 
chide la condamnarea. heredelui să'i plătescă .val6rea- 

-* Duerului fixatii-de judecătorii. Ac6sta daca n'a începută 
„prin a'tăgădui existența lăgatului, ei recunoseându'lii 

_nu a voită săli execute în modul cum e datorii sălii 
„execute, pe care Pamii arătat mai: susii. Căci. daca a 
începutii prin a tăgidui existenţa legatului, atunci ju- 
decătorul îl va putea . condamna la iîndoitul. valorii 
lucrului. Ca să producă acesti efectă, tăgăduirea este 
destul să fie făcută înaintea magistratului, care atunci 
va libera o acţiune cu condemnațio în duplum lega- - 

* tarului, care va fi condamnati la înduoitii 1) chiar daca 
în urmă înaintea judecătorului va mărturisi legatul şi” 

__se va arăta gata ali executa: căci în acţiunele stricti 
„juris, cum. este condictio ex testameuto, judecătorul - 
n'are nici. latitudinea din arbitrium din acţiunile ar- 
bitrare, nici latitudinea lui guidquid ex bona fide ejus... 
din acţiunele bonae fidei. Di e a e 

.. ... In paragrafele 205, 206, 207 şi 208. Gaius se ocupă 
„de efectele dreptului de acrescământii şi ali legilori “ 

rr 

  

1) Vedi F. L. Keller, traducţiunea francesă de Charles Capmas, pro-: 
fesor la Facultatea de dreptă din L.yon, Capitolul II $ 38: a.... Le 
delendeur qui niait devoir ce qu'on lui rcolamait, et qui laissait sur ce - 
vint, c'est-â-dire sur la question de savoir sil 6lait debiteur on non, 

es choses aller jusqu'ă Letablissement du jadicium, - ju-qu'ă Jitis con- 
testatio, Etait, dans certains cas, sil venait plus tiird ă sucecomber, con- 
damne au double. : A - eu - 

Cette peine, ă s'en tenir ă ce que nous savons par des” f&moignages 
„_ Positifs, avait lieu dans les actiones.... d) decerta re (primitivement 

"pecunia) per damnationem legata...» -.. - . o



167 

caducare cândii s'a-legat la mai mulţi acelaşi lucru 
per dammnationem. - i Di | 

$ 205. „Est et..... si eadem res duobus pluri- 
busue per damnationem legata sit: si quidem con- 
junctim, plane siugulis partes debentaur ..... „si vero. 
disjunetini, singulis solida res debetur, ut scilicet he- 
res alleri em, alteri aestimationem ejus praestare de- 
beat. Lit în conjuctis deficientis portio non ad collega- - 
tariuum pertinet, sed in hereditate remanet.—.... Daca 
acelaşi: lucru s'a legati la duoi sati mai mulți inşi prin - 
-damnaţiune : de se va fi legatii în modii conjunetivă, 
“este evidentii că fie-căruia i se va datori o parte (indi- 
visă, virilă) din lueru..... daca însă se va fi legati în 
modii 'disjunctivii, atunci fie-cărui îi este datoritii lu- - 

__“erul întregă, astfelă adică. ei heredele să fie obligatii 
a presta unuia lucrul, iar celui:Paltii estimaţiunea. Și: 
în legatele conjunete porţiunea deficientului nu apar- . 

ţine colegatarului săii, ci r&mâne.în hereditate.“ . 

| $ 206. „Quod autem diximus -deficientis. portio- 

mem (in) per damnationem guidem legato în here- 
ditate retineri, în per vindicationem vero .collega- . 
tario adcrescere, admonendi sumus ante legem Pa- 
piam jure civili îtla fuisse : post vero legem Papiam 

“deficienlis portio caduca fit, et ad eos parlinet qui 

in eo testamento liberos habent.—-Ceia. ce ami (lisă 

însă- că în legatul prin damnaţiune porţiunea deficien- - 

“tului este reținută -în hereditate, iar în legatul prin 

vindicaţiune acresce colegatarului, trebue să anunţămiă 

că aşa era după. dreptul civili înaintea legii. Papia : 

însă după legea Papia porţiunea deficientului devine 

_caducă și aparţine. acelora care în acelaşi testamentii 

"ai copii. a | : 

$,207. „Et guamvis prima causa sil în caducis - 

vindicandis heredum -liberos habentium, deinde, si 

_heredes: liberos ' non. habeant, legatariorum liberos 

- habentium ; tamen “ipsa lege Fapia significatur ut 

_collegatarius conjunctus, si liberos habeat, polior sit
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heredibus, etiamsi” liberos habebumt. — Și. de şi în 
primă ordine dreptul de i vindica caducele aparţine 
„heredilorii -avândi copii, şi âpoi, numai „daca hereghi- 
nu aii copii, legatarilorii cară ati copii; totuşi prin chiar | 

„legea Pupiă -este anume însemnatii ca. colegatarul con- 

= 

daca aii copii.*. - 

junetii, daca are copii, să fie preferatii heredilorii chiar 

$ 208. „Sed plerisque. placuit, quantu ad hoc 
jus anod lege Papia conjunctis coustituitur, îiihil în- 
tevesse utum per vindicationem, an per damnu-: 
tionem legabun sit.—Insă cel mai mulţi sunt de pă-. 

-rere; că în privinţa acestui dreptii ce s'a acordati de 
legea. Papia colegatarilorii conjunctă, totii una este ori 
că legatul s'a făcutii prin vindicaţiune,. ori că safă- 
cut prin damnaţiune. & Si 

Cândii  printr'uniă legatii per damnationem testa- 
torul a lăsat la mai mulță legatară acelaşii lucru, puţin 
importă că vinti toţi, sati că.parte dintr'enşii nu vinii 
Ja legatii. Resultatul este numai deosebitii- daca lega- 
tul s'a făcut conjuinctim sai disjunctim, resultatul 
este asemenea 'deosebitii subt punctul :de vedere alu 

- heredelui, daca vinii toţi sati daca unii nu vint. Darit 
“subt punctul de vedere ulii colegatarilor, în dreptul 
„clasicii, nu e nici uni interest pentru ci, ca unii să 
lips6scă saii ca să vie toţi, nici cândii legatul este făcutii 

- conjunctim, nici cândii este. făcutii disjunctin. Daca 
legatul este “făcut conjuncti.n,; de_ exemplu: la duoi le- : 
gatari, ali aceluiaşi lucru, de exemplu alii fondului 
Cornelianii, şi daca vină amânduoi, fie-care ia numai * 
jumătate, şi daca vine numai unul, elii ia numai! ju 
mătate, partea deficientului nu profită, ci rămâne în 
hereditate, profită heredelui: Și în adevării legatul prin 
damnaţiune este ca o sentenţă condemniătâre, Şi cândii 
0 sentenţă condamnă nu in solidum; ci pură în “fa- 
YSrea a duci inşi la acelaşii “lucru, efectul sentenței se 
produce pentru fie-care pentu partea sa, obiectul sen- 
tenței se împarte în două, acesta este ceia, ce-so dice 

. 

7



că daimnatio pates facit, este ca cândă amii avea 
duoi creditori originari ai aceluiași lucru dintwuntă 
contractii, ca cum “de exemplu: duoi înşi ar stipula îm- 
preună fondul Cornelianti, fio-care nu este creditorii 
de cât pentru jumătate indivisă din acesti fondii. Și 
fiind că ipso jure se opera divisiunea, ŞI fiind că daca 
unul din creditori nu se presinta, acâsta profita nu 
cocreditorului conjunetă, ci heredelui, de aceia partea. 
deficientului colegaturii: conjunetii rămâne în heredi- 
tate. Daca legatul este ficutii disjiumnctim, asemenea, 
nevenirea unuia nu. profita celui-lalti, ci heredelui. 
Dar şi în ceasul acestă venirea amândurora nu schimbă : 
dreptul fie-căruia. 'Testatorul «de exeinplu a disii, nu 
“ca în casul precedentă; Fleres meus damnas esto - 
dare fundum- Cornelianum Titio et Seio, ci” Heres 
meusdamnas esto dare fundu Cornelianiuu.Titio, 
Ileres meus damnas esto dare eumdem fundum Seio. 
In casul acesta de vinti âmbii, heredele va fi datortă: 
a da celui Wântâiii venitii, de exenaplu lui 'Titius, fon- 
dul Corndliani, celui Vali duoilea, lui. Seius, estima- - 
țiunea. Nu -va putea dice lui Seius, amii fost silitti să 
dai numai fondul Cornelianii, Pamii dati celui dVân- 
tâiii venitii,- căci nu eraţi. conjuneţi, nulă mai amii, - 
Şi nuwlii mai ami, fiind că amii executat legatul, nu 

: sunt obligatii a'ţi mai. da ţie nimicit. Nu, îi va r&s- 
„“punde 'Seius, sunt două sentenţe, căci sunt două le-" 

„gate distincte de condannaţiune, fie-care către unul 
din noi.separatii, fie-care „pentru fondul Cornelianii, 

- ai executatii pe .cea WVântâiii în natură dândă lui Titius 
fondul Cor nelianii, pe cea da doua 'n'o mai poţi exe- 

„cuta către mine în natură, execut'o dându'mi estima- 
țiunea, e ca în casul în care testatorul mi-ar fi legat. 
mie numai fondul Cornelianii per damnationen, care 
aparţinea altuia, - ştiind că aparţine altuia. Altfelă ar 
fi daca testatorul ar fi disti: Feres „meus damnas " 

esto dare fundu Cor elicei Pitio aut Seio.. In. 
„asul. acesta . heredele n'ar. fi obligatii a da de câtii
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„celui dVântâiii venitii fondul. In. casul nostru însd- va 
"A obligatii a da primului veniti. fondul, secundului 
veniti estimaţiunea. Daca vine numai unul din ci,. 
atât mai bine atunci pentru heredele debitoriă, va da 
numai celui ce vă veni fondul. Legatarul .care vine. 
singuri nu profită, şi natural e să fie așa, de nove- - 
nirea colegatarului. . - o o 

Eacă cum 'se petreceaii lucrurile în legatul per dam- . . 
nationem. şi în legatul per vindicationeim.: subt im- 
periul “vechiului dreptii înainte de legile câaducare. . -. 

Legile insă caducare aii schimbatii acestă stare de: 
“lucruri, după cum ne.o arată: Gaius în paragrafele 
_-206, 207 -şi 208. . i a 

- Ca_să putemii înţelege însă aplicarea legilor cadu:: 
„care la legate, este bine ca' să expunem în modii ge- 
„neraliă theoria acestor legi... a | 

Aceste legi sunt legea Julia şi legea Papia Poppaea. 
Cea d'ântâiii este votată în anul 757, cea d'a duoilea în. . - 
anul 762, amândouă 'subt. August. Cea d'a douilea a - 

„ complectat pe cea dântâiii fără a o desfiinţa, a mo- 
dificat'o chiar în unele punectuii după. cum vedem în 

„ Regulele lui Ulpianii, titlul XIV. Aceste legi mai ade- 
„sea ori sunt „citate isolatii, precum în paragrafele 111 
„Și 286 din Com. Il a Instit. lui Gaius, şi în para- | 
„grafele-216 şi'218 din. Fragmentele Vatieane, câte o. 
dată însă sunt citate ca contopite într'una. Aşa avemă. - 
texte care vorbescii de: legea Julia şi Papia, ca cum 
ar fi o singură lege. Așa inscripţiele legilor 21 şi 48. - 
(ale lui Terentius),. 30. şi 46 (ale lui Gaius), 31 (alui - 
Ulpianii),. 32, 383, 49 şi 50 (ale lui Mareellus), 42 (a... 
lui Modestinii), 43 şi 48 (ale lui Ulpianii), 44 şi 47 -- 

„(ale-lui Pauli), din titlul De ritu nuptiarum în Pan-. 
decte, sunt tâte concepute: ad legem Juliam et Pa- 
Piam, iar nu ad leges Juliam et Papiom. . 

Ele aii. fost votate în timpul lui Augusti pentru. 
încuragiarea căsătoriilor legitime şi a paternităţii le- 
gitime. In urma  răsbâielor civile, care ai începutii.



între par tisanii lui Marius și aceia ai lui Sylla, năravurile- 
ajunseseră să fie aşa de stricate la.Romani în cât că- 
sătoriele legitime începuseră să devie. rare, şi cele ce- 
se contractaii se disolvaii prin divorţă, în câtii femeile i își 
număraii bărbaţii după consulii Republicei, şi de aceia. 
S'a şi interdisii. pe la finele Republicei donaţiunele în- 
“tre vii între sotă, pentru că ne mai fiind amore se- 
Ti6să conjugală, aceste donaţiuni ajunseseră a fi unii. | 
mijlocii de speculaţiune şi de spoliaţiune a soţului | 
de trebă de către soţul cel corupti. Spre încuragiarea - 
căsătorielorii legitime şi a paternităţii legitime, atât de. - 

„necesară "pentru  perpetuarea elaselorii aristocratice, la - 
care în totii dauna moravurile se strică mai întâi, 
perpetuare atât de necesară monarhieloră, şi monarhia 
era” forma introdusă de August pe care avea interesii: 
ca s'o întărâscă, August a făcut să se votese legile: 
caducare Julia şi Papia. Poppaea, spre a pedepsi - ce-- 
libatul şi lipsa de copii şi a încuragia din contră pa-: 
ternitatea legitimă. Toti în scopul întărirei nuoei forme- 
de guvernii elii, şi succesorii lui, aii creatii, aii stabi- 
litii. o mulţime de favori pentru militari, căci militarii 
sunt şi ci'unul din ajutârele pe care comptâ6să mo--- 
narhii, nu militarii din timpurile Republicei, cândiă 

-46tă lumea capabilă de a-purta armele avea dreptul şi 
datoria de a. ap&ra patria - în -pericolă, ci militarii din 
Statele monarchice care formâsii o clasă a parte care: 
nu se amestecă cu civilii... | 

Aceste legi însă nu "Şi ati ajunsă scopulii.  Societă:. 

ile nu se formâsă. prin: legi, ci prin educaţiune, prin 

exemplul guvernanţilorii, prin încuragiarea muncii Şi: 

a virtuţii la guvernaţi. Dari guvernelorii monarchice, 

mai cu s&mă acelora care nu sunt stabilite în urma: 
__ conquistei, -ci pe ruinele : Republiceloră demoralisate, 

" toemai virtutea le lipseşte, prin urmare nu ai mijlocii: , 

de a da exemplul, exemplul ce daii din contră este. 

Ă viţiul şi 'corupţiunea, cei ce sunt mai aprope de ci, 

„cei mari, „ presupuind că nu arii fi si ei sbricaţi, îi imi-
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t6să ca să semene cu monarhul şi să fie agreatii. de. 
elii, şi- apoi şi .clasele-inferidre se corupii și ele suc- 

„cesivii. De aceia legile, ori câtii de morâle ar fi, (şi tii 
gădueseii lui. August scopuri... morale în legile ce a 
făcut să se edictese, scopurile sale eraii altele cum am 
„arătatii mai susii, erai politice şi interesate), nu potii 
nimieii în -contră moravurilor stricate, sunt cum dice 
Francesul: des cataplasmes: sur des jantbes de bois. 
De aceia chiar Horaţiii care a avut neruşinarea ca ŞI 
Virgiluii de a se face căntătorii virtuţilor lui August, pe 
care nu le avea, a fost silitii făcândii probabilă alusiune 

- la aceste legi şi-l altele de acelaşi felii, să 'exelame: 
„ Quid leges sine moribus 

Vanae proficiunt..... (Oda 24 In avaros, Cartea III). 
Ce potii legile zadarnice cândi nu sunt moravuri! . 
De aceia ele ai fost combătute chiar. în timpul” lui - 
Augustii: şi numai cu persistenţa lui s'ată impusti. In 

„adevăr aceste legi erati şi o critică perpetuă a mo-! 
ravurilor 'strieate ale societăţii, şi ştimii că cei stri- 

„»-caţi se supără când le vorbeşti :numaui de corupţiu- 
nea lorii. Aşa e natura omenâscă să se complacă în 
deteciele sale. Rari: sunt acei 6meni care se rescâlă în - 
contra defectelor lor proprii spre a le corege. Şi de 
aceia proverbul franţudeseii: dice: La plus grande - 
victoire est celle que bun remporte sur ses passious. 

-Systemul introdusii de aceste legi a fost complectatii 
prin mai multe Senatusconsulte de care vorbeşte Ul-. 
pian în Regulele sale, titlul XVI $ 3. | 

Legile Julia. şi Papia „Poppaea se nurneseii, legile - 
caducare, pentru că. ele ai pronunțatii căderea după, 
capul beneficiarilor a liberalităţilor mortis causa fi: 
cute lori, şi atribuirea acestori liberalităţi patriloră, 
„adică gratifieaţilor prin acelaşii testamentii care aveati. . 
copii - legitimi. Ele se mai: numesc şi leges ovae, - între care intră şi legea'Junia' Norbana, în oposiţiune . cu vechiul. dreptii civili anteriori acestori legi care nu, restrângeai liberalităţile testamentare şi le lăsat:
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să profite acelora căror Je a lăsat testatorul sati dă-- 
ruitorul mortis causa. 

Legea Julia, este cea d ântâiă în dată, şi portă chiar: 
aumele de adopţiune a familiei lui Augusti. caro prin 
adopţiune testamentară de Juliii Cesar.a intrati în :fa-: 
milia acestuia Julia. Eli era stri imepotă de soră ală lui. - 

„ Juliii Cesar, căcă era. fiul lui Octaviii şi alti Atici care: 
ora fiica lui Atius Balbus și al J ulei, surora luă, Juliii 

„Cesari. 
Legea Julia fa. votată 13. ani după bătălia de la | 

| Actiaun, care a asigurat lui Augusii Imperiul. Legea: 
Papia Poppaea. care portă numele a celor duci: con. 
“suli care-a propus'o, Marcus Papius Mutilus şi Q. 
Poppaeus Sabinus;. este votată de Comiţii, cinci .ani 
în. urmă, 17 ani după bătălia de la Actium. a. 

Ile at fost votate după cum am, arătat mai susă, 
legea Julia în anul. 757 de la fondaţiunea” Romei (18 
ani inainte -de lisus Christos), legea Papia Poppaea 
în anul 762 de la „fondaţiunea Romi, 13 ani înainte 
de lisus: Christosti. 

Amendouă sunt. plebiseite. 
Legea Julia pârtă deosebite numiri. Ba se. numeşte-. 

câhdă legea Julia de maritandis ordinibus, căci în- “ 
tre alte disposiţiuni prevede și incapacităţi în materie: 
de căsătorie, aşa definde. căsătoria între libertine şi. 
libertini cu Senatori, şi. fii de Senatori, şi fiice de Se- 
natonă, cândii lex. caducaria, pentru că: pronunţă și. 
„cadueitatea. unor disposiţiuni. de ultima :voinţă.. 

“Mai „nainte de a explica systemul -acestor legi i, să. 
traducena textele relative la densele. 

Și mai întâi textele din Instituţiunele lui Gaius. 
Com. II. Ş 111: „Coelibes quoque, qui lege Julia he- 

reditatem legataque capere vetantur; item orbi, id est,: 

qui liberos non habent,:quos lex Papiă plus quam dimi=! 

- diam capere prohibet;. „— Asemenea (putemii institui 

heredi) pe celibi eare sunt opriţi de legea . Julia de a 

„„priimi (beneficia) horeditatea și legatole asemenea:
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:şi pe orbi, adică pe aceia care nu ai copii, “pe care legea 
Papia îi opreşte de a primi mai mult. de jumătate.“ 

$ 286. „Coelibes quoque, qui: per legem Juliam 
„hereditatem. legataque capere prohibentur, olim fidei- 
comissa videbantur eapere posse. Item orbi,: qui per 
legem  Papiam, ob id. quod: liberos non habent, di- - 
midias purtes hereditatum. legatorumque - perdunt, - 

„“olim “solida fideicommissa,- videbantur - capere posse. 
Sed postea -Senatusconsulto Pegasiano perinde. fidei- 
:commisa quoque ae legata hereditatesque capere posse 
prohibiti sunt, eaque translata” sunt ad eos qui tes: 

„_tamento-liberos habent, aut si nullos liberos habe-. 
bunt, ad populum, 'sicuti Juris est in'legatis et in he- 
.reditatibus.— Asemenea şi celibii- care de către legea 
-Julia sunt opriţi de a priimi. heredităţile- şi legatele, 
-altă-dată puteau priimi prin mijlocul fideicomiselor. 

„Asemenea orbi, care prin legea Papia, din causă că nu - 
- „aă copii, pierdi. jumătate “din heredităţi şi din legate, . „altă dată erati admişi a beneficia de fideicornise în mod - „integral. Dar în urmă în virtutea Senatuseonsultului 

- Pegusianii ei ai fost împedecaţi de a priimi fideiconai- | sele ca şi legatele şi heredităţile,. şi ele ati fost trans- ferite la aceia eare ati copil: dintre cei gratificaţi prin același testament. şi dacă nici unii gratificat nu are. copii, la poporiă, după cum se petrecea în drepti in "materie de legate şi de heredităță. e 2 
$ 206. „Quod autem diximus deficientis portionem - "in -per damnationem quidem legato in 'hereditătă re- . tineri, in per vindicationenr vero collegatario aderes: : “cere, admonendi sumus aute legem Papiam jure civili “ita fuisse : post: legem vero Pupiam ! deficientis por. . - „tio caduca fit, et ad eos. pertinet. qui in: eo testa. mento liberos habent. — Ceia ce ami dlisti . însă, ex -adică porţiunea deticientului în legatul per “ damna- tone. -rămâne în „hereditate. iar în legatul Der uihi-. 

dicationem acresce colegatarului, trebue să anunţămiă | “că acesta era aşa după dreptul civil înaitea legii Papia : 

A



- iar după legea Papia porţiunea deficientului devine 
_caducă, şi aparţine acelora care aii copii dintre. cei 
gratificaţi prin_testamentă.“ - 

$ 207. „Et quamyvis prima causa sit in caducis vin-. 
dicandis heredum liberos habentium, deinde, si he- 
redes liberos non. habeant, legatariorum: liberos.ha- 
bentium; tamen ipsa lege Papia significatur ut colle- 

- gatarius conjunctus, si--liberos habeat, potior . sit. he- 

redibus. etiamsi liberos habebunt.—Şi de şi cei d'ân- 
“tâiii în dreptii în revendicarea caducelor sunt heredii 

“care ati copii, şi 'apoi, daca heredii nu aii copii, vină - 
>= “legatarii cu copii; totuşi prin chiar legea Papia. se 

- significă că colegatarul conjunetii, daca are copii, este . 
“preferabil 'heredilor chiar.daca aceștia aii copii.“ 
__$ 208, „Sed plerisque placuit, quantum ad hoc jus . 

 quod-lege Papia conjunetis constituitur, nihil interesse - 
utrum per vindicationem, an per. damnationem lega- 
tum sit.—Darii cel mai mulţi sunt de părere, că întru 

cât priveşte dreptul es este acordat conjuncţilor de: 

„legea Papia, puţin 'importă că legatul a fost făcut per 

“viurlicationem, ori că a fost făcut per damnarionem.“ 

- Fragmente: Vaticane. :$ 168. Papinianus. libro IV 

Responsorum : „Quidam tamen justos secundum has - | 

„leges putant dici. Divi quoque Mareus et Lucius Apro- 

7. mio Suturnino ita rescripserunt. Si înstrumentis pro- 

- -bas-habere te les justus liberos excusationem tunm 

Mamilius Carbo praelor zir clarissimus accipiel.: Sed 

justorum mentio ita accipienda est, uti secundum jus. 

civile -quoasiti sunt —Uhnii însă sunt de părere că copii . 

"legitimi trebue să se iinţelegă după aceste legi. Divii” 

“Impărați Marcu Aureliii şi Lucius Verus aii serisii : 

-printruniă 'reseriptii adresat lui Lucius Apronius Satur- 

-* ninus: Daca probesi prin acte că ai trei copii legi- 

„„_timi, pretorul” Manilius Carbo, bărbat elarisiniă, îţi va 

„-- priimi seusă ta, Prin menţiunea însă de . legitimi se 

înţelege copii dobândiţi conformii dreptului civilă.” 

Se vede aci aecentuită deosebirea între copii legitimi.
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după vechiul drepti civil, cară dispensesă de tutelă, 
„Şi copii legitimi după legile eaducare care dispens6să. 
“de incapacitate. Deci ea să . fie copii. legitimi după 
aceste legi nu e destul ca să 'aibi astă calitate după 
vechiul dr ept civil. De aci trage Accarias consequenţa 
că copii născuţi dintr'uni împai” mat imoniatin, adică. 
dintro căsătoriă între unii bărbat minor de cingleci 
de ani şi o: femeiă mai mare de şeaideci de ani, nu 
compteză pentru a scuti de ineapacităţile logilon e ca-, 
ducare, dar ei comptâsă spre a dispensă de tutelă, 
căci Senatusconsultul Calviţiani care a complectat; le- 
gile caducare nu declară acâstă 'căsătoriă impar de - 
cât subt punctul de vedereal caducității, iar dreptul 
civil ordinar care se aplică în materie de tutelă, nu. 
declară o asemenea căsătorii” „împară, prin” urmare 
daca prin: excepţiune sc vor naşte copii dintr'o ase-. 
menca căsătoriă, ei vor îi Justi, “Şi vor dispensă de 
tutelă. | 

$ 195 Item. Ex filia. nepotes non prodesse ad: 
tutelae liberationem, sicuti nec. ad caducarum vindi- 
cationem palam est; nisi mihi proponas ex veterano- 
practoriano genero socer um avum eftectum ; tune enim, 
secundum orationem divi Marci, quam in castris proe- 

„toriis recitavit, Paulo iterum et Aproniano consulibus. 
VIII id. Jan., id habebit-avus, quod habet “in nepo- 

 tibus ex filio natis, Cujus « oraiionis verba hace sunt: 
„Zi quo facilius veterani nostri. soceros veperiaut, . 

„_Allos gquogue- novo privilegio. sollicilabimus, ut avus: 
„ nepotum ea veterano practoriano natorum iisdem -. 
cummodis noimine corn fruerebur, guibus fruerelui, 
si cos huberet ea [ilio. -— Acelașii.. liste evident că 
nepoţii din- fiică: nu folosescii spre scutirea de tutelă, 
preeun nici pentru revendicarea. caducelor.. Afară 
numai daca e vorba de unii socru devenit -moșii de 
copii născuți din fiia sa cu ginerile săi veteranii pre- 
torianiă ; căci “atunci, în virtutea oraţiunei divului 
Marei Aureliu, pe care a reditat'o în Castrele pre-
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„toria, sub consulatul al duoilea al lui: Pauli şi întâi 
al lui. Aproniani, în a opta di a idelor lui Ianuarie, | moşul va avea aceleaşi drepturi pe care le are în vir- 

„tutea nepoților născuți din fii. Eacă termenii. Sena- 
tuseonsultului : „Şi pentru ca veteranii noştrii să pâtă 

„găsi socrii cu mai mare facilitate, îi solicităm-pe so- 
„criă printrunii noii privilegii, -consistândii în. acesta 
că moșul nepoţilorii născuţi din fiia sa căsătorită cu 
unii-veteranii pretorianiă,. să se bucure în numele lori . 
de aceleaşi avantagii, de care sar bucura, daca aceşti. 
nepoți ar fi născuţi din fiul său,“ e 
$ 216. Item. „»Excipiuntur autera lege quidem Julia 
cognatorum sex gradus et ex septimo sobrino sobri- : 

„nave natus; sed et nata, per interpretationem, quivi. 
in horunm potestate sunt, “quaeve in matrimonio, vel 
hi qui sunt cognatarum nostrarum hoc gradu.nos con- 
tingentium mariti, vel eorum, qui sunt in potestate 

„nostra, cognati, contingentes eos ea cognatione, quae 
„ Suprascriptum' gradum non excedit. — Același. Sunt 
„„exceptaţi însă de. legea Julia cognaţii până la alti ș6- 
„lea gradă şi dintrală şeptelea celi născută, şi cea, 
„născută (prin interpretaţiune) dint”untă copil de văr 
«primarii sati de vară primară, faţă cu alt copili de 
“vării saii de vară primară, precum şi cei ce sunt în. 
puterea paternă a acestor cognați saii cele ce suni 
căsătorite cu asemenea cognaţi,. sati . acei care sunt 

bărbaţi a cognatelor n6stre până la acest gradi, sa 
„acel care sunt cognaţi a acelora ce sunt subt puterea . 
m6stră. paternă, cognați legaţi prin cognaţiune care nu - 
tece peste gradul sus-menţionat,“ 
..$.217. Item. Nuptarum nobis cognati a vobis ad 
eumdem gradum, vel nostii cognati ab uxoribus nostris 
excipiuntur. — Același. Cognaţii celor căsătorite ca 

» noi până la acelaşi gradii, saii cognaţii noştri faţă cu ! 
„„ nevestele nâstre.& : :..: | 
 $ 218. Item. „Lege autem Papia ii adfines excipiun-" 
"tur, qui vir et uxor, et gener et nurus, et. socer et
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socrus unquam “fuorunt, _Acelașii. Prin legea Papia - 

8. î 

“însă sunt. exceptaţi cei “ce. ali fost o..dată. afiniă. sati 

fină; cu titlu: de bărbat. saii. de nevastă, adică . care  , 

"a fost o dată cumnatul sati cumnata, precum : Și acela 

-care a fost o dată pinerele; saii nurora, socrul sati s6era- 

- gratificatorului (prin testament Sati donaţiune mortis, 

causa)“. , „i N. . 
$-219.Item. „Item vitricus, noverea, privignus, pri 

vigna vel ipsorum; vel. gorum,. qui în eorum potes- 

tate matrimoniove sunt vel fuerunt. — Acelaşi. Ase- 

“menea tatăl. vitricii, muniă, vitrică,. fiul vitriciă,; fila vi- 

“trică sai a gratiticatorului “(prin testament sait dona- 
ţiune mortis causa) sâii a celor ce sunt sait ati fost: subt. 

"a lui putere paternă, saii în căsătoriă cu elă.t 
Titlurile XIII până lă XVIII inclusivi din Regu- 

„ele lui Ulpianii se:ocupă asemenea de-"matetia legilor: 
“caducare. 'Prămiti la traducerea ce ami datii acestor”. 
“titule în . volumul” IL alii Frângmeritelor mele juridice. 
Pandectele tu Justinian. “Oastea L, titlu: 16 De 
verborunt _siguifi cajione” (Despre signiticaţiunea 'vor- 
belorii). 

-L. 185. Ulpianus, îi, 4, aa Tegenu” Juitiana ot Pa- 
“pia : „Quaeret aliquis, si portentosum, vel  mon-: 
struosum, vel debilem . mulier - ediderit, . “vel quâlem : 

„visu, vel vagitu novum, non -humanae figurae, sed 
- alterius magis animalis quam: hominis partum, an quia 
enixa. est, prodesse. ei. debeat? -Et magis-est, ut haee. 

. quoque parentibus . prosint : nee ehim . est quod eis 
imputetur,: quae qualiter potueruint;. statutis . obtem-”. 
peraverunt : neque id: quod . fataliter aecessit, matii 
damnum injungere debet:—Ar puteă să întrebe cine-va,. 

"daca o femeii: va naște unii: copil monstruosii, Sail > 
„ debilii, saă eu 6 figură sati cu unii ţipătii:în câtii să 
„semene mai mult a animal de cât a omii, pentru că : 
“ea a născut, acest copil crebue. săi. profite? Și e 
- mai bine-a decide, căi va profita.: căci ea n'are nimic. 
SĂŞĂ. i împute, nică tatăl: - copilului, « care e pe câtii aă pu 
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tut, ati satisfieut, legiloră:. şi ceia. ce din: fatalitate sa 
întâmplat, nu trebue să fie impusti muniei. spre pa- 
gubă.* - | 

L.'1838.. Paulus, lib. i. aa l6gem “Tuica et Pa 
-. pic : : ,Hereditatis appellatione. bonorum quoque pos: 

sessio  continetur.- —Sub. numire: de. hereditate, se 00- .., 
„prinde .și bonorum. possessiunea. “ 

L, 141, -Ulpianus, lib. '8,:ad lege Juliam. ct Za 
pian: „Etiam ea- mulier,: ; quum-moreretur, creditur. 
“filium habere.. quae exeiso. utero edere 'possit : „nee- 
“non; etiam! alio . casu.. mulier. „potest + habere filium, - 

““quem mortis: tempore non habuit :' :ut-puta cum, qui 
“ ab hostibug remeavit. — Asemenea, și femeia, câre, spin-. | 
tecândui-se pântecele, i s'a scos copilul - şi din .acâstă . 

„causă a murit, so consideră: că. a născut:unii fiă, totii - 
aşa şi femeia e- considerată că are fiii, daca copilul ci 
ce era la inimici în: „momentul mor țil-salo,. sa întorsil. 

“după .mârtea-sa.& 7 IL a 
„L. 142... Paulus, Ti. '6, cd 1egen “Tuicii et Pa-: 
pia: „Lripliei modo. „conjunetio intelligitur: : aut enim. 
re .per.se conjunetio 'contingit; aut re ei verhis, aut 

"„.Yerbis tantum. “Nec: dubium est, .quin. conjuneti sint, 
- quos et nominum, et rei con:plezus jungit: veluti i 

i tius et. Alaevius eă parte 'dimidia. : heredes sunto : FIRE 
oel, Pilius- Mecviusqua. heredes 'suauto :. vel, - Tilius..... - 
cum Maevio. ex: parte: dimidia : l:eredes - Suita. Vi- 

  

 “deamus autem, ne,. etiam 'si, hos .articulos detrahas, 
“et: que, cin, iterdum, tamen- conjunetio accipi oppor- - 

Si teat: veluti Lucius Titius, Publius Maevius ex parle -.. 
-“dimidias heredes sunto: vel ita, Publius Maevius, 

- Lucius Pitius heredes sunto, Sempronius! ex parie 
„dimiidia heres esto: ut: Titius et Maevius: veniant in - 

parteni. dimidiam, et re et'verbis conjunetă videantur, . 
„Lucius Titius ex parte dimidia heresesto, Seius. 
- exparte qua Luciuni Titi heredem institui, heres 

ui - eslo,. „Sempronius ex parte dimidia. heres este, Ju- 
„'lianus; dubitari Posse, îres semisses: facti sint, an Ti- 
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ius i in ouimdem -semissem cum. Gaio Seio institutus 

sit : 'sed eo. quod Semptonius quoque ex parte dimi- 
- dia, seriptus est, ' verissimilius esse, în eumdem se- 
missem duos -qoaetos,. et. conjunetim heredes seriptos | 
esse.—In trei: moduri: se pâte. face o conjuncţiă : sati 

- prin lucru, sai prin lucru și vorbe, sai numaă prin 
vorbe. Și nu este îndoială că sunt conjuneţi aceia care 
sunt uniţi - şi prin vorbe și- prin. lucru. .De exemplu 
cândi dicii: Titius şi Mevius să fie heredi pentru ju- 
mătate din hereditatea mea. Sati, Titius şi Mevius să 

„fie heredi. Saii Titius cu Mevius să fie heredi pentru 
jumătate din h6reditatea mea. Să vedem însă . daca, 
scoțând -conjuncţiele. et, gue (şi), Sai preposiţia cum : 

(eu), totuşi trebue.să decidemii că este conjuneţii. De 
;exemplu cândă dicii : Lucius Titius, Publius Mevius . 
să fie moștenitorii pentru jumătate. Saii, Publius Me.. 
vius, Lucius Titius să fie moştenitori, “Sempronius să 
fie moștenitorii pentru jumătate. Astfel în cât 'Titius. 
şi Mevius.să ia. jumătate, din hereditate, ŞI să fie con- 
sideraţi ca conjuncţi şi prin lueru Și prin vorbe. Lucius 
Titius fii herede pentru jumătate, Seius fii herede pen-, 
tru partea pentru care am instituit pe Lucius Titius, 
Sempronius fii: herede pentru jumătate. Julian dice îi 
că pote fi îndoială, daca e: locii: a dice că testatorul | 

„a Voit a. împărţi hereditatea în trei jumătăți (adică. 
„mai exact în trei treimi), sai daca din contră: Titius . 
„trebue să ia impreună cu Seius numai jumătate. Ei: 

însă. credii că prin acesta chiar .că Sempronius a fost: 
“chiămat,, singur la jumătate,.e mai probabil. că Titius, . . 
şi Seius trebue reduşi ambii la jumătate, și să fie con- 
sideraţi că instituiți în -modi conjunetivii. 

L. 148. Gaius, lib..8, ad: legem Juliam. et Pa 
pian : „Non est sine. liberis,- cui vel. unus filius, una 
ve filia est:.hace enim: enuneiatio, habet iberos' (non 
habet -liberoș),  semper plurativo numero profertur: | 
sicut. et. pugillares et codicilli.—Nu e fără ă copii acela 
„care n'are. de cât. unii fiii, sati o fiică :.în adevării
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- acestă, enunciaţiune, are copiă Oare copi) în-tot- 
-Vauna. se întrebuinţâsă la îmulțitii : :. ca și vorbele tă 

“-bliţe şi codicile.“ | 
L. 149. Gaius, lib. 10, âd legem” Julia. ek Pa- 

piam : „Nam quem sine liberis esse dicere non pos- . 
sumus : hune  necesse est dicamus -liberos habere.— : 
Căci despre... cine nu. putemii dice. că e fără, „copii, 

acela urmâsă să dicemti : că are copii.“ - 
- 1. 153. Terentius Clemens, lib. 11, -ad Iegean Ju-. 

tam et Papiam : : „Intelligendus est mortis tempore 
fuisse, qui in utero roliotus est. — 'Trebue considerat; 

„ca existent în . momentul mortii, “acela, care atunei era 
în -pântecele mumei sale.*. .... 

+ L. 12$ 1 D.,De bonorum possessionibus XXVII, 
1) Ulpianus, lib. 48, ad Edictuau : 

„Ubieunque lex, vel senatus, vel constitutid capere 
- hereditatena prohibet : et bonorum possessio cessat.— 
"De. câte ori vre-o lege, saii vre-unti. Senatusconsultii, “ 
„sai vre-o Constituţiune imperială: “opreşte.de a se că-. - 
păta vre-o ereditate : nică „bonorum posesiunea, nu... 
-are loci.“ 
“Titulu din Pandecte De leg gatis et fiăoicommissis 

+10 (Cartea XXX). Pomponius,.lib.-5, ad Sabinum : 
„Si duobus res „conjunetim legata, sit quamvis alter 

in rerum. natura non fuerit, alteri solam partem: de- : 
beri, puto 'verum esse. — Daca,. acelaşii lucru a, fost 

„deea, la 'duoi în modii „conjunetivii, cu tâte că -unul 
“nu existe, totuși că .celui-laltii nu i se va datori de 
cât. o parte, „credlă. că este mai adevărat. 

- Din expresiunea "deberii, se înţelege că Pomponius'" 
“ provedea specia unui legat per damnationem, în care... 
„damnatio- partes. facit, şi în care" prin. urmare neve- 
nirea! unuia din duoi creditori conjuneţi. profită : debi- ji 
torului. Acest” text este .prea general în legislaţia lui” 

- Justinian, unde oră .care ar f forma; legatului elii pro-. 

„duce. aceleaşi efecte; numai să le poti produce. Prin 

„urmare în. hypot ihesa în. care; „lueru. „legat astfel ar" 
7



| aparţine testatorului, find că. 'atinei legatarul ar de. 
„veni. proprietar, iar: nu creditorii, daca-din duoi co- 

„_ legâtari conjuneţi unul. lipseşte; lipsa profită colega-:- 
“tarului, iar nu heredelui, prin urmare - legatarul. pre- . 
“sent va putea cere întregii obiectul legat. Soluţia dar 
“hui Pomponiii nu se pote aplica în legislaţia ] lui Jus: 
tiniân de cât'în ceasul în care testatorul a legat con- 
juumctâan la: duol. Jogatari per damnaiioneni. unii Jueru | 
ce nui aparţinea... - 

- Legea 34-$.9, a  jarisconsultului Ulpian Qi 21, 
aă Sabintuni). este concepută, in aceiaşi ordine.de idei. 
De şi idea de. legat. per. “dammnationem nu răsare aşa. 

“de evident ca din expresiunea “deberi din fragmentul i 
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„.“Iui Pomponius, totuşi. nu se, pâte coneipe. de cât în. - - 
„- acâstă formă. de” legat, după noţiunele precise ce ne-a 

dat Gaius, în originalul ' Instituţiunelor . sale; asupra, 
efectului legatelor 'conjuinete,. după cum ele sunt fă 

v. cute per damnationem sati per vindicationem; efecte. 
„pe care le-am axătat precedaments: „Si -conjunetim. . . 

. res legetur,. constat ab. initio: partes fieri... Nec solum : : 
2. hi partem faciunt, in quorum persona conştitit;, lega-' 

tum: verum hi guogue, în. quoru persona ROI -- 
> “constitit. legatumi :.. ut puta,'si Titio,-et servo: proprio 
“sine libertate legetur. — Daca se- leagă. unii lucru în '- 
modă. conjunetivii la mai'multe persne, este. evident 

că încă de la începutii l&gatul se divide. în părţi. Şi 
“nu numai legatarit,. în -pers6na cărora legatul. prinde 

o consistenţă, facii ca, legatul să se dividă, ci şi aceia, 
"în pers6na cărora legatul nu: prinde consistenţă: de! 
„esemplu: dada s'a iegat lui Titiă şi servului propriii, -. 
„fără să i se dea şi libertatea, &. Bacă specia. Gaius face 

„în testamentul săi uni legati - conjunctiv per. daii-. 
„-nationeni, elit dice ; Herede al mei fii condamnati a da, 

“fondul Cornelian” lui. “Primus şi servului meă Stichus. 
“Legatul făcut lui Primus: e valabil. - Celă . făcut lui” 
Stichus fără să.i se dea. expresii şi libertatea e nulă | 
(Inadvertenţă a ui J ustinian în. care liber tațea se subt-
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“înţelege. şi care ar. fi trebuit să nu. însere acest totii) 
: Totuşi dice: jurisconsultul legatul sa divisat încă. de 
„la început în părţi. Prin urmare măcar că legatul lui:. 
“Stichus-e nult, nu-i.se va cuveni. lui Primus-de cât 

jumătate din obiectul legat, jumătate din fondul Cox-.. 
- nelian. Bvident că "legatul a trebuit să fie “făcut per: 
:Qamnationem, căcă numai atunci ab initio damnatio.. 

-- părtes: facil. Daca ar fi fost; făcut per vindicationem.. 
„fără: expresiune de. „părți în :m6d conjunctiv, numai 
“ concursu .părtes.. fiunt, prin. urmare în lipsă de unii: 
“colegatarii celă-Lalt.prin, efectul vocaţiunei sale la tot, 

| „va. lua totul, după cum. am -vădut că ns. spune ex- 
 preșii Gaius în paragraful 199, Com. IL. | 

: Pandecte, Cartea XXII, titlu De: legatis. et fdei- 
„commissis DB 

L."7. Paulus, lib. 8, ad Plaatium: | „Si Titio et: 
en qui ; capere. non potest, decem legata sint: quia 

- duobus heres “dare damnatur, et unus capere non po 
"test, guinque sola Titio dantut— Daca s'ati legati dece - 
hi Titius şi: unei persâne care nu pâte câştiga, fiind 
„că heredele este condamnati a da la duoi, şi unul IER 
“nu pote. priimi, lui Titius nu i se vor da de cât cinci. 

"L.:51, primcipium, Ulpianus, 1. 8, ad legen Ju 
“tic et Papiani:. „Si ita quis. testamento suo cavis- 
“set: IN, guantiuu- plurimum per legem accipere 

„+ potes. dari volo :: utique tunc,. cum quando capere 
„ potuerit, videtur' ei relietum.-Sed et si dixerit : Quam 
- maziman pariem dare possum, damnas esto heres 

meus, ei dare: idem erit dicendiuin.— Daca cine-va.. 
- a. dispusii -prin. testamentul săi astfel: Vreaă să dai 
“aceluia cât mai. mult pote: priimiă după lege, e con- 
“siderat.. testatorul că a' dispusă - pentru momentul 

7, “când. „legatarul vă „putea câştiga. Dar şi daca va fi 
„disăi: Herede al-meu fiă condamnat ai da partea, . 
“cea maă mare: ce'i pocii lăsa din averea mea: toti 

şa trebue să .decidemii,* . - 
51 1. 115 „cui. în tempus idea toktie pars re- . 

rr.
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_licta 'est, utique non poterit adoptando tertiam partem . .- 
consequi.— Acelii căruia i s'a lăsat a treia parte pentru 
când va aveă copii, nu pote adoptândii să 'obţie a 
treia parte.i. Sa 

_L. 80. D., De legatis 3 (AXXII). Celsus, lib. 35, - 
Digestorum : „Conjunetim heredes institui, aut .con-. 
junetim legari, hoc-est, totam. hereditatem et.tota. 
legata singulis data esse, partes autem concursu fieri.—. 
A institui heregi conjuncți sati a face legăte conjuncte, 
“însemnesă a da întrega hereditate, sati întregii obiectul 
lepatului fie-căruia (din: heredi sai legatari), iar daca 
vinii în concursii este ao împărți.“ ....! a 

IL, 82 D., De adquirendăa vel omittehnda. heredi- | 
“late (despre. acceptarea sati repudiarea heredității), - 

__ Terentius Clemens, lib. 16; ad legem Juliam ei. 
„Papiam : „Si servus ejus, qui capere non potest, he: 
res instituatur, et antequam jussu domini adeat he- 
reditatem, manumissus,"alienatusva sit, et nihil în frau-"” 
dem legis factum esset : ipse admittitur ad hereditatem:. 
Sed et si partem capere. possit: dominus.ejus, eadem -. 
dicenda sunt de .parte, quam ille capere non potest. 
Nihil enim: interest de universo cuaeratur quod capere 
non possit, an de portione —Daca a fost instituit he- 

„rede servul unei pers6ne'ineapabile de a câştiga, şi 
„va fi fost manumisii sau alienat. de stăpânul săi mai 
nainte ca acesta săi fi: dat ordin “să accepte: heredi-.. 
tatea, şi ru se va dovedi că a făcut nimic stăpânul: 

„pentru a frauda legea: :servul însuși va fi admisă la : 
» hereditate. -Daca însă. stăpânul săi pâte câştiga -nu- 

mai o parte, vomii decide tot aşa pentru pârtea cenu 
pote câştiga. Căci puţin importă că e vorba de totă 
ce nu.pote câştiga, sai de partea ce -nu pâte câştiga.“ - 

„ Eacă specia acestei legi. “Primus . institue moşte. - 
nitonii pe Stichus, servul lui Secundus, cu: care are 

„ facțiune de testament, căci: Secundus este .cetăţianii - 
Romani, dar care nu are jus capiendi când îlii institue, 

. 
:
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căci este ccelebs, sati care are jus capiendi numai pro . 
„parte, căci. este ov bus... intenţiunea lui este că daca . 
stăpânul va „căpăta jus capiendi, până la.:100 dile . 
după apertura tabulelor testamentului, săi profite... | 

"luă hereditatea, daca nu, căci îi cunâşte - incapaci- 
“tatea, să: profite servului de lii-va manumite Secundus 
inainte de împlinirea celor 100 de dile, sai noului săi .. 
“stăpân, daca “li va aliena înainte de împlinirea câ- . 
lor 100: de: dile. Daca Secundus se îns6ră, sati fiind . 
“însurat : face. copii în. termenul legei Julia: și Papia, 
elă- va profita 'de “hereditate. Daca nu, și înainte 
de expirarea termenului de-100 'dile: -va manumite. - 

„pe Stichus, va. profita : Stichus. Daca - îl va aliena 
pe. Stichus înainte de acest. termenii, noul săi stă- _ 

„pânii va; profita de hereditate,- elii va'.da' ordini lui 
„ Stichus 'să accepte: hereditatea. Darii jurisconsultul nu - 
ne spune daca, pentru ca Stichus. sati noul săi stăpâni | 
ca să potă profita de” liberalitate, trebue să se însre: 

"sută să fie însurat şi să facă copii sati să aibă. Evident că! 
- 2 da, căci altmintrelea nu ar fi de ce să nu: profite fostului: 
„stăpână Secundus. Dar ca să putem concipe acesta, tre- . 

-. bue să “presupunemii că. herâditatea a fost lăsată lui . 
--Stichus sub condiţiunea ză. va fi manumisii și va face . 
copil În tempus libevorum,;- cum dice legea 51 $: IL 
„"D., De leg. 2, Sail - că va căpăta unii noii stăpână. în- 

surat, şi cu copii: Vedi asupra. acestei: legă. pe .Cujas .-. 
-Notae “et Scholiae în librum II Iustitutioriaun Justi... 
miani, titlu 19, nota. 6,; ediţiunea. citată, Tomii II, co- 
J6nele. 915 şi 916; „şi Accarias, op. cit; Tomii I, pag. i 
1008." Anibii însă interpreţi sunt târte elyptici asupra: 

„ „acestei legi care dă naştere la atâtea dificultăți, în cât 
-- am fost siliți a amplifiea explicaţiunele ce sunt date de 
aceşti interpreți spra înţelegerea acestei legi... 

n DL. 61..D., De conditionibus et demonstrationibus --- 
= (XXXV, 1). 'Ulpianus, lib. $, ad legem. Juliam et Pu- . : 
- pic: + Si „Vir uxori i ad tompus. libero ant leg egaverit, 
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 dubitari potest, "an: :de- his duntassat fliis sonssisset: 
testator, dui. post. mortem 'ejus. nâti fuissent,. an et de 

„his qui “vivo eo'ab eo: 'suscepti. fuissent. post testa- 
- mentum. factum; cum manente matrimonio decessisset;: 
verum aequum est proficere, sive viyo. mârito, sive 

“post mortem. nascantur.— Daca, ună bărbatii “a 19 gatii. 
"soţiei. sale „pentr w timpul când va avea copii, pote. 
fi îndoială daca testatorul:-a înţelesti. numai pe. acei . 

copii. care sar: „naşte după mortea Sa, -sati. și. pe acei . 
copii, care concepulţi fiind de eli în viața lui. s'ar. naşte : 
“după” facerea teștamentului, murindi elii durând 'ma- 

--“trimoniul : este, equitabilti însă săi. profite copii, fe 
că s'ar nâşte în viaţă sati după mârtea bărbatului săi. 

DL. 62 pr. eod. til. Terentius Clemens, lib. 4, ad E 
E 109 gem  Juliam et: Papiam : „Sed si: hoe “specialiter. 

expressit - testator, - etiam- si ex alio post mortem suam 
liberos procreaverit, nihilominus cam ad legatum: ad- 

” mitti.— Dar şi daca, testatorul a “manifestat Yoinţa” ex- 

“presă, ca să pâtă femeia; beneficia; de legat, chiâr daca 
după mârtea sa. va proerea! copii din alt: bărbat, „ea. 
totuşi va fi admisă la.legatiă. tc 

Titlul De jure fisci (XLIX, Ip 
“Callistratus, lib. 3, De jure fisci : „Non intelligitur 

fraude fâcissă, qui. rogătus est palam restituere. “Sed _ 
cum quidam testămento suo'ita scripsisset;- Vos 70g0, ut 
în €0, quod. a.vobis petii, fidem praestetis :' perque 
-Deum, ut faciatis, rogo, et; quaereretur, ân id palam . - 
datum intelligeretur ? Julianus respondit, non quidem 
„apparere,. quid âb heredibus ex hujusmodi' verbis pe- - - 
„titum est: quaeii - autem solere, 'duando intelligatur 
„quis in fraudem .legis fidem -suam. aceomodare ? Et 
fere 'eo jam decursun,.. “ut fraus. legi fieri videatur,: 
_quotiens quis neque testament, neque codicillis ro- . 

„ garetur: sed domestica 'cautione "et chirographo obli- 
garet ad. praestandum - ei, qui capere non potest: ideo- 
que 'dici posse, ex supraseriptis verbis non esse legi. 

„ fraudem factam. —Nu se consideră că face fraudă acela



care: este. rugatii pe “faţă sa restitue. Dar dăca e cine-va 
a seristi în . testamentul: st&ii:. Ve rogit,, ca să aduceți 
bună credință la cele 'ce vWami rugati, și. ză ro gă 
po Joe a face: întoemaă; și. Sar: întreba. daca acesta ”. 

__ trebue considerat ca dati” pe faţă € ? Juliană a răspunsă, | 
„că nu esultă în. adevăriă în -modii evident, de s'a ce-. 

-* rut de la -heregi . prin aceste vorbe: este oneste 
_ însă -de. obiceiiă, „cândii se: consideră cine-va că sa 

acomodat. buna sa credinţă în frauda” legii?. Și cam 
“ “acolo revine, co, să, se- considere că; face fraudă legii - 
„de. câte. oră 'cine- va. nu-e 'rugat „nică prin “testament 
Dică prin codieile, ci se obligă prin promisiune şi 

_ înscrisii particulari i a presta aceluia care nu pâte priimi: 
- şi de aceia, se pâte dice că prin vorbele de. mai susi. 

nu “s'a făcut fraudă legii.& .: .-: - i 
. L..10. Modestinus, lib.. sin gutari. ds „praescrip- E 
"tionibus: „Non puto delinquere cum, qui in dubiis | 

| “quaestionibus, contra, fiscum facile xesponderit, — Nu. 
- credit că păcătueşte acela, care 'se pronunţă cu faci-! 
„litate în contra fiscului în questiunele îndui6se.“ “-. 

-De his: quae 'ut indignis auferuntum XXIV, 9):: 
DL. 10. prine. şi. $ 1. Gaius, lib. 15. ad legem. Ju- 
i ican. et Papica: „In fraudem juris fidem CCCOINO-.. 
“dat, qui..vel id. quod. relinquitur, vel aliud tacite pro- 
„ mittit. restituturum se personae, quae legibus ex. tes-. 

tamento . capere - „prohibetur : “sive : chirographumn eo . 
nomirie dederit, sive nuda pollicitatiene repromiserit.— 

| Si quis ei, qui capere possit; rogatus fuerit restituere, a 

_et is-mortis tempore - prohibetur legibus' hoc; capere : :- 
“non; dubito, quin, etsi. deficit fideicommissum, apud 

:. eum, tamen, qui: rogatus est restituere, manere: “debet: 
„ quia nulla fraus ejus intervenisse. videtur : nisi si in : 
“ Futurum . casun: fidem aecomodavit, id est, ut; licet  - 

"i eapere legibus. prohiberi . ccperit,  restituat, se con- --- 
 sideră că “şi acomodesă: buna sa, credinţă în frauda. 

| „ Risculuă, acela care promite tacitii, că. va restitui saii. .-- 
„cela ce is a. lăsat, sai altii ceva, persânei pe care le-: _ 

7 - DN Eee „a . ) DR poa 
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ile o' opieşte de a priimi în virtute de testamentii :. 
fe că a dat pentru acâsta vre-unii înserisăi,, fie că sa, 
obligat. pură. verbal .prin nudă făgăduință.— Daca. ci- 

_neva este rugat a restitui: aceluia care. pote priimi, 
” şi: acela:la moârtea testatorului se întâmplă ca să cadă. 
„până la m6rtea testatorului în-o stare în cât să nu 
mai p6tă priimi: nu:m& îndoescii, că de. şi fideico- 

" misul. cade, cu tâte acestea obiectul "fideicoraisului tre 
„bue să -rămâie la acela care a fost rugat să restitue, 
căci n'a intervenit nici. o fraudă la: rmhijlocii; afară nu- | 
mal daca îşi a acomodat asttel buna sa credinţă pentru 

: fitoră, adică “ca să restitue, chiar daca fideicomisarul : 

„prin legi se va intampla” să cadă, „într o incapăcitate 
„. Bitâre de a 'priimi.“ : | 

- Modestinus, 1. 62, prine.. Du De heredibus dnsti- | 
" duendis (XXVIII, 5) oxtrasă, din Car tea, 2a Pan 

" dectelor : - - 
„In tempus capiendae hereditatis institui. heredem 

„poss6 benevolentiae est: veluli, Larcius Titius,. cun 
„capere potuerit, heres esto. Idem et în legato.—S'a -: 
admisi în mod favorabil că pâte cine-va. fi, instituit - 
herede pentru” momentul când :va. putea priimi here: 

-. ditatea, de exemplu: Lucius Titius, când va putea priimi, | 
să fie herede. Acelaşi, favor, 'sa „admisi și pentru. 
legati Sa 

LL. IC, De. heredibus instituendis, et guae perr- 
sonae hevedes. institari mon possunt VI, 24). Impă&- 
ratul Titius JElius- Antoninus către A. Antestianus : 

„Qui. deportantur,. si heredes scribantur, . tamquam. 
poregrini - capere non. possunt, - sed. hereditas în ea 
causa est,.in qua esset, si .seripti: non fuissent.—Cei 

„ce.sunt deportăţi, daca sunt instituiţi heredi, nu potă . 
priimi her editatea, ca neşte peregrini “ce sunt, dar.he- 
reditatea este în starea în care .ar î fost, daca nu 

„ar fi fost instituiți heredi. * - 
L. 18 Quaude dies. legatoruuni vel. fi deiconuniss0- | 

PUN cedat SXXVI, 2) Julianus, lib. 37 Digestortun : : 
4 

ii
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„Is cui ita legatum est, Quandogue liberos habuerit,. . " 
si praegnante uxore relicta decesserit, intelligitur ex 
pleta conditione decessisse, et legatum" valere : si ta- 

„men postumus 'natus, fuerit.— Acela căruia s'a ficut . 
unii legat. conceputii în modul următor, or cândii va. - 
„avea copii. ît leyii atâta, daca va muri lăsândi pe 
soţia; sa însărcinată, „e considerat că a murită înde- 

„plinindiă condiţiunea, şi legatul. va &: valabilă : daca 
însă se va naşte unii: postumă.“  : 

“Legea 72 D., De heredibus instituiendis (XXVII, | 
5). Terentius Clemens, lib. 4, ad legem Julian et: 
Papiam: „Si quis solidum ! a lege capere non possit, 

"et ex asse sit institutus ab' eo qui solvendo non est: 
Julianus, ex asse 'eum heredem esse respondit : legi 
enim locum non esse in “ea hereditate quae solvendo Sata 

- non 'est.-— Daca cine-va; nu pâte priimi. totul în vir: 

„tutea legii, şi a fost instituit moştenitorii. pentru tâtă. 
: moştenirea. (ex asse) de. către unii insolvabil, Julianti 

a răspunsii că eli va fi moștenitorii pentru întrega 
„moştenire; căcă. legea nu se apei la hereditatea: in-: 
"solvabile.“ . | 
L. 1-0. De. infirmandis penis celivatus,- orbi- 
tatis, et de dâcimariis. sublatis -(VIII, 58). Impă-.. 
raţii Constantinus,. Constantius şi Constans A. A. A. 

i ad -populum.- (constituţiune din anul 239)...„Qui jure - | 
'veteri ccelibes -habebântur, -imminentibus legum ter- ... - 

. xoribus! 'liberentur, „atque ita vivant, ao si numero '- 
maritorum. matrimonii foedere fulcirentur. Sitque om-: 

" nibus. aequa ceonditio: 'capessendi quod quisque me- 
- veatur. Nec "vero qQuisquam orbus habeatur, et. pro- 

“ posita, huic:* nomini damna non noceant., Quam rem-. 
et circa fceminas existimamus, earumque cervicibus 

” imposita, juris imperia, velut quaedam juga, solvimus 
"promiscue omnibus:— Cei ce eraii consideraţi ca celibă . 

| după d dreptul vechiu; să fie liberaţi de terorile ame- . 
” pinţătore + ale legilor: : fi: să trăiască astfel, « ca cum sară 

,



    

n. 

„“ab'-orbe Romano: reelu- | 

+ 

  

„manus . movebat, neces- . -.. 

3 conseripti, in. pacificis no 

, 

bus. vius, per quas cadu-, 

  

“sprijini pe. egiitura. căsittoriei, făcând parte din” nu- | 
mărul: insurațiloriă. Şi să nu. Bă considerat cine-va ca.. 
fără de copii, şi pagubele afectate. orbităţii să nu. 
mai. -vateme pe nimenea.. Şi acâsta să. se. aplice Şi 

:- femeilor, şi deslegămii  p6 toţi fără deosebire de OL- 
"dinele „puse. pe: capetele lorii,. ca neşte juguri.* 

„D. unică în Condica lui: Justinian De caducis! tol- 
lendis (despre: desființarea caduecelorii) VI; 51, consti: : 
„tuţiune a lui. gustininn, din. anul 534: a 

Bt nomen' et inateriam * “Ami credut necesari, 
“ caducor um, 'ex bellis or- “părinți Şi conscrişi, să de- 
„tam. et auctarm civilibus, 
-quae in se: populus Ro- .... : man în timpurile: de. pace. 

“ale guvernului nostau, ŞI - 
- numele 'și -materia cad: 

SR, „ eelorii, : născute | şi inărite 
-stri imperii - tâmporibus 1 Drin; resbelele civile sare 

agitati pe popor ul Roman. 

sarium duximus, patr es 

_dere; ut. quod belli ca- 
lamitas introduxit,, hoc * să 'amorț6scă calaimitatea 
"pacis lenitas sopiret. Et. _- "ăshoiului: Şi precum în. 
queinadmodurm în: multis - "multe puntuiă! legea Pa 

„"eapitulis lex Papia ab an: “pia a fostii, coresă de Im-. 
terioribus- principibus e-.... păraţii.. “câte. ne: aă pre: : 
“mendata fuit,- et per. de- 
“suetudinenm . “abolita. !) : 
“ita et a: nohis circa: ca- 
“ducorum. obseryationem 
in vidiosum. suum amittat - 
„vigorem, qui eti ipsis.pru-. 
dentissimis viris displi-! 
cuit, multas. invenienti- 

a tadine,. totii: asemenea ŞI 

- ca acea lege. să'şi piară. 
| “tăria învidiosă în ceia. ce. 
“priveşte: observarea ; ca-: 
 ducelorii ă, tăriă care a dis. 

„plăcut şi. chiar: bărbaţi-. 
:lor celor mai. A învețaţi i în 

» 0 

1) Acesta dovedește că şi în “legislaţianca loa Justi nian, după. cum „ ami ar&tât in istoria externă dreptului: Roman (Tom IIL al Frag- - mentelor” mele juridice), desuetudinea are puteraa 4 de a aboli chiar însti „tuţinile create prin! legi: propriti- lise. N 

“părtiimii din Imperiul Ro- - 

„pentru ca „dulesţa . păcii - | 

„cesti, și căidută în desue--. 

din. partea n6stră vremi.



  

+ _cum.non fierei: Sedii ipsis | 
condito-. 

“pia pozuit 
quod. et nos fieri conce-. 
„dimus. Et cum: lex Pa-. 

"pliciter versabatur, 

“testamenţorum - 

ribus sic: gravissima ca: 

_ducorum observ atio. visa” - 

„est, ut. et- substitutiones 

„introducerent “ne fiant 

Ra iu i 

caduea ; et, si facta sint, 
“ad certas personas recir- .. 
rere disponerent, vias're- . 

* cludentes, -quas les Pa-.. 
in caducis:. . 

= 

- pia jus antiquum, quod a 
-anteeam in omnibus sim= -- 

machinationibus et. .an- 
„gusti circumeluderis, so- 

suis 

„is parentibus et liberis. .. 
„testatoris usque . ad. ter-! 
“tium :gradum, si -seripti 
fuerant heredes . 
iuponere jug um erubuit, 
„us antiquum . intacta 

NOS: 0 

șubjectis, ” 
"eis' conservans: 

- nibus - “nostiis. 
“sine differentia persona- 

- „rum! hoc: concedimus. L: 
. 
pe, . E 

“ş 1. — Gura igitur. ma-: 
tori iam et : 'exordium - ca-. 

“ ducorum les Papia ab a-: 
ditionibus , quao.. circa: 

„ defunctorum hereditates. 
7 

sSuum: 

rep, e care aii inventat - 
o mulţime . de“ midlâce. - 

“pentu a împedeca cadu-, | 
citatea,, „Darii chiar tes | 

- tatorilor atât le-a părut 
“de grea Observarea cadu-. 
“celor, în cât 
„dusii substituţiunele pen- 
ru ca: instituţiunele Să. 
nu devie caduee, și ai 

"dispusi să „se recurgă, la 
_certe persâne, ca să evite... 
caducitatea , închidendi 
asttel căile legii. Papia, 

„ceia ce şi noi permitemiă. .. 
"-a'se face. Și cum legea . 
“ Papia închidând prin: ma-. 2 
chinaţiunele ș Şi restrieţiu- 

- mele: sale dreptul celă ve- | 
ehiă, care. se aplica îna- .. 
„intea că în modă simplu 
la toţi, numai .ascenden- | 

ilor şi descendenților pâ- ... 
“nă la al “treilea 'gradi,. 

" cestor: 

daca eyâii înstituiţiheredi, 
a: 'roşit :de a -impune .ju- 
gul. săi. conservândii. a- 

“intactă vechiul -. 

“drepti: noi ' concedemii 
"acest dreptii vechiii tutu- r 

“lor. supușilor noştrii fără 
„ deosebire: de pers6ne.;: .. 

Ş$- 1. — Fiind că dară - 
- l&gea. Papia, a fixat ma-: 
"teria și începutul . cadu- . 
„celor de la adiţiunea he- - - 
reditiiţilorii defuncţilor ŞI 

, 

ati întro-,
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procedebant, sumpsit: et 
ideo non a morte testa- 

toris, sed ab apertura ta- 
bularum dies cedere le- 
gatorum Senatusconsulta,. 
quae cirea legem Papiam 

„introdueta sunt, censue- -. 
runt, ut quod in medio 
deficiat, hoc caducumfiat: 

primum hoc: corrigentes, 

et antiquum statum reno: - 
„Yvantes, sancimus omnes 

. habere licentiam a morte - 
testatoris adire heredita- 

„tem; similique modo. le- 
gatorum vel fideicommis- 

_sorum pure, vel in diem 
certum relietorum. diem' 
a mortis testatore cedere. 

$.2 
-_. Bt cum triplici | 

modo, ea quae in ultimis.. . 

_teştatorului, -ci 
tura testamentului, - aşa - 

: fiind 'că Senatusconsul- 
tele care. ati fost intro: 
duse pentru aplicarea, 
ati găsitii- de cuviinţă ca 
'diua deschiderii legatelor 
să aibă locii nu la mârtea 

la apa 

în cât ceia ce ar face 
defectii în interval, să 

“ devie caducii: noi: core: . 
gândi mai întâiu acesta, 

decideti să aibă voe toți 
să“ facă adiţiune îndată 
după mortea testatorului: 
şi. ca asemenea dreptul | 
la legatele pure..saă cu 
termenii fixti să se des- 
“chidă la mortea testato- 

vului. 

elogiis relinquuntur, con- - 
tingebat deficere: consen- 
taneum est, et tempora 
corum, et nomina mani- 
feste exponere : ut quod 
vel tollitur, vel. reforma- 

„tur, non sit incognitum,: | 
Ea ctenim- vel his relin- - 
quebantur,: qui în rerum 
natura - tunc. temporis , 
cum! condebanțur ultima 

„elogia, non fucrant, forte 
„hoc ignorantibus testato- 
-ribus, et ea pro nonscrip- 
tis esse leges existima- 

a 92.—Și fiind « căi în trei Ei 
| moduză cele lăsate prin 
acte” de ultimă, voinţă se . 
întâmpla să facă defeerii: 
este cuviinciosii să le ex- 
„punemii în modii clarii şi: 
numele şi timpurile: ca să 
nu - r&mâe necunoscuti, . 
ceia ce se desființesă sait 
se reformâsă. In adevăr li- 
beralităţile testamentare 
saii se făceaii în favârea: 
'acelora,. care nu existait 

"în momentul facerii testa-. 
mentului, pote ignorând 
chiar testatorul mortea 

„“gratificaţilor de către dân-



bant; vel vivo testatore, 
is qui aliquid, ex teșta- 
mento habuit, “post tes- 
tamentum ab hac luce 
subtrahebatur; vel ipsum 
relictum expirabat, forte 

guadam conditione sub 
qua relictum: erat, defi- 

_ciente: quod veteres ap- 
pellabanit în causa ca- 

"duci. Vel jum mortuo 
testatore hoc, quod re- 
lictum erat, dificiebat, 
quod aperta .voce. cudu- 
Cuin. nuncupabatur. 

$ 3. In p primo itaquo 
ordine, ubi pr o non scrip- 

„tis efficiebantur ea quae 
personis jam ante testa- 
mentum mortuis testator 
donasset : statutum fue- 
rat ut ea omnia bona ma- 
nerent apud eos, a qui: 
bus fuerant derelicta; nisi 
vacuatis, vel substitutus - 
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"legile le. considerati 

1 

sul, şi acele liberalităţi 
ca 

niescrise. Saii-că în viaţa 
.testațorului , gratiticatul 

„prin testamentii, „murea 
după facerea tesiamen- 
tului; saii că însăşi libe-: 
ralitatea, se stingea, pen- 
tră că condiţiunea sub 
'care fusese făcută cădea 
(chiar în viaţa testatoru- 

lui): ceia ce eci vechi di- 
ceaii că -sunt în'causa 

caduci (adică guasi ca- 
duce) Saii că chiar, după 

„mortea.: testatorului , li- 
” beralitatea testamentară, 

fâcea defectii, ceia ce în - 
modii apertă se numea 
cadaucit. 

$ 3. Deci în primă or- 
„dine, relativii la acele li- 

" beralităţi co deveneaii ca - 
"nescrise, adică la acelea. . 

“suppoşitus, vel conjunc-. 
tus fuerat aggregatus : 
tune -enim 
bant, sed ad illos „perve- 
niebant. nullo ; gravamine 
(nisi perraro)-in hoc pro 

non . deficie=-. 

cehi, 
- liberalităţi să r&mâie la 

care. erati lăsate la per-. 
s6ne deja morte înainte 
de facerea testamentului, 
fusese hotărâtă de ecă ve- 

ca obiectele aceloi 

aceia în sarcina cărora 
„fusese puse, afară numai - 

non șcripto: superveni- . 

daca celor vacanţi nu le 
“substituise. cine-va saii nu 
li se agreg: ase vruniă co-. 
legatarii ca  conjunetii': 
căcă în aceste “casuri li- 

13



194 - 

ente. Quod et nostra. ma- - 
jestas , : quasi antiqguae - 

- benevolentiae consenta-; 
neum, et naturali rătione 
subnixum, intactum at- 

beralităţile parveneai la 
aceştia din urmă, fără nică 
o-sareină (afară de casuri 

„rari), survenindu-le acâstă 
„liberalitate censulă nes- 

„que illibatum prăecepit, | 
custodiri in  omnem ae- 

:- vum valiturum. 

__$ 4. Pro secundo vero. . 
„ordine, in qua ea vertun-. . 

crisă. De. aceia şi. ma- 
jestatea n6stră, găsindii 
“acestă soluţiune vechiă - 
"raţională, a 

tur, quae in causa cuduci . 
fieri contingebant : vetus 
jus corrigentes, Suncimus 

„ea quae. ita evenerint, si- 
_mili quidem inodo ma-. 
nere apud eos, a quibus 

a decisti să se. 
urmese întregă și nea- 
iinsă, în ori-ce secolii.” 

Ş 4, In ceia ce: pri- 

veşte însă ordinea a doua, 
în care este vorba de a 

„cele disposiţiuni care de- 

sunt -derelicta , heredes . i 
forte, -vel legatarios, vel 

„alios. qui fideicommisso 
gravari -possunt :. nisi et 

“in hunc casum, vel sub- 
stitutus, vel conjunctus 
eos antecedut. Sed om- 
nes persons, quibus lu- 
crum per hunc ordinem 
defertur, eos etiam gra- 
vamen, quod ab initio - 
_fuerat „complexum, om- 
“nimodo sentire : sive în 

dando - sit donstitutum , 
sive in quisbudani facien- 
dis, vel in modo, vel con-. 
ditionis implendae . gra- 
tia, vel alia Quacumquo . 

veneâă guasi-caduce (in 
causa carduci), coregând' - 

vechiul: dreptii, decidemii - 
ca ele, asemenea, să r&- 
mâie. la- aceia în- sar- | 
cina cărora. aii - fost pu- 
se, heredi, legatară, fi- 
duciară însărcinaţi cu fi- 
deicomise : afară . numai 

" daca“şi în acest casii nu 
va existe unii substituit 

“sai ună conjunctii “care 

să. le trecă înainte. Dar 

„tite persânele cărora li 
“se deferea -astfel acestii 

_lveru (câştigi) să sufere” 
„şi sarcina care la început . 
"afost impusă liberalităţii, : 

fie că.va consista în a da 
sati în a, face, sati în vre-o 

. măsură, Sai în vre o con- 

diţiune de indeplinit, sail-



via excogitatum. Neque 
enim ferendus est is qui. 
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în oră-ce altă sarcină în- 
chipuită. Căci nu trebue 

luerum quidem 'amplec- 
““titur, onus autem ei ad-.. 

nexum contemnit. 

Ş 5. In movissimo au- 

tem articulo, ubi propria 
caduca fiebant, secundum 
quod praediximus : etiam . 
clausis tabulis tam: exis- 
tere heredes, quam posse : 
adire, sive ex parte sint, 
sive ex asse inslituti, cen-. 

- semuus: et dies legatorum 
-et fideicommissorum, se- 
cundum” quod piaedixi- 
mus, a morte defuncti ce- 
dere Hereditatem etenim . 
nisi -fuerit adita, .trans- 
“mitti, nec veteres conce- 

dehant, nec nos patimur; 
exceptia videlicet libero- 

- rum personis. de quibus 
'Theodosiana lex super hu- 

--jusmodi casibus introduc- 
ta loguitur: his. nihilo- 
minus, quae super. his 
qui deliberântes ab hac 

-luce migrant, a nobis con- 
- stituta sunt, in suo To- 

„bore mansuris, 

suferit acela care profită 
u (câştigă), şi des: - de lucru 

preţueşte sarcina alipită 
„lucrului. i 

$ .5.-In cea după urmă ăi 
însă categoriă, în caro dis- 

- posiţiunele devenea pro- - 
priă caduce, după cum 
“am spusii mai susii: ho- 

tărimi ca chiar po cât 
timpi este încă închisă 

“testamentul, să pâtă nu 
niimai să -existe heredi, 

. dar şi să pâtă face adi- 
“ țiune, fie că sunt insti-- 

tuițţă pentiu -parte, fie că E 
sunt instituiţă pentru în- - 
trega avere, şi dreptul la 
legate şi la fideicomise, 
să se deshidă, după cum | 
ami argtat mai susu, la 
mârtea, testatorului. 

mită, fără să fie acceptată, 
nici cei: vechi nu admi- 
teaii, nică noi nu suferimiă, 
afară de persâna descen- 
denţilor de care vorbeşte 
constituţiunea lui Theo- 
dosiii, făcută într'adinstă 
-pentru aceste câsuri; man- 
ţincndi cu tote acostea, E 
-ceia'ce ami hotărită prin 
„constituţiunele n6stre, re- 

laţivii la aceia care a. 

>, 

Căci 
ca hereditatea să se trans- 

N
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-s 6. Libertatibus pro- 
- culdubio et post prae- 
_sentem sanctionem prop- 
ter sui naturani, quae adi-. - 
-tionem heredis expestant, i 
ab adita hereditate una . 
cum aliis, quae servis in: 

„testamento manumissis; . 
vel aliis legatis reliota 
sunt, competentibus. Iix- 

„cepto etiam usufructu, 
quem sua natura ad he-.. 

„redes legatarii transmitti. 
non patitur: quia neque 
a morte testatoris, neque . 

-ab adita hereditate, quan- 
tum ad transmissionem, - 
dies ejus cedit, Sed. haee 
omnia in his observari 
„sancimus secundum prae- 
fatam dispositionem quae 

„pure, vel in diem certum 
relicta fuerint | 

3 7 Sin autem aJiquid- 
„sub conditione relinqua- 
tur, vel easuali, vel po- 
„testativa, vel mixta, qua- 

--rum eventus ex fortuna 
vel ex honoratae perso- 
nae voluntute, vel ex utro- 
que pendeat, vel sub in- - 
certo die: expeetari opor- 
-tet conditionis eventum, 
isub qua fuerit derelictuni, 

"4+veeut din lumea acesta pe: 
cândii deliberai de tre- 
bue să accepte sai nu. 

$'6: Dreptul la lega-.: 
tele. de libertate fără în- 
_doială, şi după acâstă con- 
stituţiune, fiind că ele aş- 
tâptă adiţiunea de here- 
ditate, precum şi la lega- 
tele lăsate servilor manu- 
-mişi prin testament sati 

- legăţi altora, .nu se des- 
„chide de cât în diua adi- 
_ţiunei. de. hereditate A- . - 
fară numai de dreptul la 

--legatul de usufructii care 
neputendii trece la he- 
regii legatarului, în ceia. 
ce priveşte transmisiunea, 
inu se: deschide nică Ja 
mortea testatorului, nici. 
la adiţiunea de hereâitate. 
“Dar tâte aceste reguli ho- 
tărâm să se urmese la li-. - 
beralităţile făcute pură 
cu.termenii certă. 
“$ 17. Daca însă se lasă 

ceva, sub condiţiune. Sail 
'easuală, sati  potestativă, 
sau misti, a. eăria înde- 

plinire' să  depingă saii 
„de: lu noroci, ' saii de la 

voinţa persânei gratifica-. 
te, sati de la amândouă, 

sati daca se lasă ceva cu 
termeni incertii, trebue 

să aşteptămiu realisarea: :
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vel. diem: ut tune cedat, „ condiţiunei sub care a fost . 
“cum vel conditio implea: a. 
tur, vel dies incertus ex- 
titerit. Quod si in medio 
is qui ex testamento lu- - 
crum sortitus est, dece- 
dat, vel eo superstite con- 
ditio defecerit, hoc, quod. 

ideo non prasvaluit, ma- 
nere  disponimus simili 
modo apud eosa quibus 
relictum est: nisi et hie 
vel . substitutus relictum.. 
accipiat, vel conjunetus, 

_sive heres, sive legatarius, 
hoc sibi adquirat: cum 

_acâsta nu a avut val6re, “ 

certi juris est, et în ins- 
titutionibus; et . legatis, - 

- et fideicommissis. et mor- - 
„tis căusa donationibus 1) 
„posse substitui, 

$ 8; Sea “aţi! “maanifes: 
totur” pr6 qua parte mă- 

pere  oportet - hoc duod. . 
fuerit defectum, apud 6os 

1) 
eubătivațiue de cât în materie 

făcută  liberalitatea, sati. 
„ împlinirea termenului in- 
cerții: pentru ca; dreptul 
la liberalitate să se des- 
chidă atunci când se va. 
împlini condiţiunea sai 

- Daca. termenul incertii. 
însă acela care a fost gra- 
tificatii prin testanentii 
more în 
„daca condiţiunea face de- 
fectă în viaţa lui, libera- 
litatea,” care din causa 

"decidem ca asemeneă să 

„r&mâiă la aceia în sarcina. -: 
“cărora “a fost pusă ; afară. 
numai dâca şi aci nu .va 
fi uni: substitutii care să 
o priimescă, sai vr'unii 
conjunctii, fie herede, fie 

_legatarii care să benefi- 
ciese de dânsa : de dre-ce 
este certă regulă de drept 
că şi în instituțiuni, şi în 
legate, şi în fideicomise, . 

şi în. -donaţiuni pentru 
causă de morte. se pâte 
face substituţiuni. 

$ 8. Dari, pentru ca 
să se lămurâscă pentru 
ce parte liberalitatea de-. 

„Beientă trebue să răriiâie 

Inoyvaţiune, a tur; „Justinian, căel în dreptul clasică pi, pâte exiște 
de disposiţiuni, testăindritâre, şi acol6 

chiar, nunăai în privinţa instituţiunelor de. - Grede. 

intervalii, -saă -



A. 

a quibus fuerit derelic- ! 
tum, sancimus, si quidem: 
ad heredes lucrum per-! 
veniat, pro parte heredi- -. 
taria fieri ejus' distribu- 
tionem: cum et ab ipsis 
simili modo, si valuisset, 

nisi nomi-. 
'natim ab uno, vel certis. 

- praestaretur, 
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- lacei însăreinaţi cu dânsa, - 
decidemi, că daca libe-. 
ralitatea e- câştigată de: 

„ heredi,. ea trebue să se 
- distribuscă lorti în pro- 
„porţiune.cu părţile. lorii . 

„heredibus- fuerit derelic- | 
tum. Tune enim, que- 
madraodum solus, vel soli 

praestabunt, ita et -lu- 
_crum sentient. 
tem legatarii vel fideicom: 
missarii sint, vel mortis 

- causa donatione honorati, 

vel alia forte persona quae 
fideicommisso praegrava-- 

"ri potest, et hoc evanes-. 
cat, menere hoc apud.e-. 
numeratas personas san- 
-cimus pro virili omni- 
modo portione, id est pro 
numero personerum.. 

> 

Sin . au-: 

hereditare : de Gre-ce şi 
ci, daca liberalitatea ar. 
fi fost valabilă, totii în 
aceiaşi  proporţiune - ar.: 
fi prestat'o:. afară nu-. 
mai dacă testatorul ar fi: 

“pus'o-în mod :expresii a 
nume în sarcina unuia 
sati unora numai din-he- 
regi. Caci atunci precum 

-. numai unul singură, saă 
numai unii o vorii presta, - 

- totuşi aşa vor şi benficia | 
„de dânsa. Daca însă în- 
“sărcinaţiă - sunt sai lega- 
tari, sau fideicommisari, - 
sau donatari mortis căusa, 

„sai - vre-o altă persână 
„care să pâtă fi însărcinată 
cu un fideicomisă, şi fi- 

- deicomisul se.va stinge, 
“decidemii' ca elă să r&- 

- adică în proporţiune cu. . ! 
numărul persânelor, 

ss. Ne autena hoc, quod- | 
„non ineleganter summi 
ingenii vir Ulpianusinhae 
parte cum omni subtili- | 

“mâie la persânele sus- 
menţionate în tâte casu- 
rile pentru porţiuni virile, 

$ 9. Și pentru ca ceia: 
„ce în. mod exact marele 

“ jurisconsult Ulpian a dis- . 
pusă asupra acestui punct.



"tate disposuit, praeterea- 
„tur: sanctione nostra hoc 
 apertius inducimus. . Cum 
„enim jam 'statuimus, hoe 

ad 
eum qui lucratur, perve- 
cum suis oneribus 

nire: sancimus, si qui- 
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- să nu fie trecut cu ve-. 
derea,. prin constituţiunea 
nâstră facem decisiunea 

sa şi mai evidentă. Căci 
fiind că deja amii :statuit 
ca liberalitatea să parviă. 

- înpreună cu sarcinele ei 
dem conditio, vel'aliud - 
gravamei . în: dando sit 
constitutum, 
“modo lucrantes pro mo- 
do lueri'. agnoscere. 

hoc .omni-. 

Şi, 
“autem în faciendo aliquid. - 
impositum est: si quidem 
hoe per 

-“possil, simili modo et a 
- luerante agnosei : p 
onerata persona jubeatur 

“insulam vel 

alii forte cui testator vo- 
-luerit : vel rem ab herede 

*. testatoris emere, vel loca- 
tionem, vel fidejussionem 

puta si: 

alium  impleri . . 

monumen-: 
tum, vel -aliud tale suis 
-sumptibus facere, vel he- - 

_-. redi, “vel. legatario, vel - 

la cel. ce beneticizză de 
densa: decidemii, că daca 
sa 
vre-o condiţiune saii vre-o" 
altă: sarcină eare.să con-. 
stea în dando (întru a da), 
cei ce profită de libera- - 

„litate trebue în ori-ce cas. 
să o execute în- propor- - 

"- țiunecu partea lor din l-: 
beralitate. Daca. însă sar- 

_cina constă în a face ceva, 
daca fapta se pâte împlini - 
in mod avantagiosi şi de 
“altă  pers6nă, atunci ase- 
menea va trebui să fie. 

„executată şi de cel ce pro- 
fită de  liberalitate. De 

“exemplu.daca gratificatul 
_subire; et si quid hujus- . 
-modi facti simile sit. Ni-. 
hil 'etenim. refest ;: sive 
per. eum de quo testator 

. locutus est, sive per alium 
- 'ejusdem Iueri successo-.. 

rem adimpleatur. - -Sin ve- . 
ro. lalis est verborum. con- 
ceptio, et facti natura, ut 
quid'relictum est ab alio 
împleri non possit, -tune 

4 
7 

va fi însărcinat să. facă 
cu cheltuiala sa vre-o casă, 

vrurnti monumentiă, Sail - 
altă asemenea lucrare, sau 

pentru herede, sati pen-: 
tru legatari, sai pentru 

"vre-o. altă persână ară. 
tată de testator, sati daca 
a fost însărcinat să cum- 

pere ceva de la herede, 
sau să. ia ceva de la elii 

impusii liberalităţie ”
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„et si lucrum aa aliquerm: 
pervenerit; non tamen et 

. gravamen sequi: quia hoe 
neque ipsa natura con- 

- cedit, neque testator vo--" 
luit Quid enim si testator 

“jusserit eum. în certum 
locum abiie 1), vel libe- . 
ralibus studiis imbui, vel 
domum suis manibus ex- 
truere, vel pingere, vel 
uxorem ducere? Quae om- - 
nia testatoris voluntas i in 

ipsius solius persona in- 
telligitur conelusisse, cui 
et suam munificentiam 
relinquebat. " Hoe videli-: - 
cet in omnibus obtinente, 
ut. pro simili parte et: 
lucruri sentiant, et gra- - 

_ Yameli, ubi hoc possit - 
"_procedere, subeant. Et 

hoc locum habente omni 
quidem modo in his quae 
în causa caduci, vel ca- . 
duca (secundum guod sui- 
pra dictun est) fiebânt: 
In pro non scriplis au- Să 
tem non oihnibus, sed 
duibusdam : duiă ecrum 
quidem et si talia Sint, . 
tameh cum suo onere ve- 
niebant, Quae et nos ih 
novi juris conipositioni 

  

1) Abire este urmat de ablativit, 
abire. lar daca. textul vrea să . dică 
trebuia conceput : 

în locaţiune, sai să se puiă 
fidejusor pentru eli, şi 
altele asemena. Căci pu-. 
ţin importă ca. faptul să 
fie împlinitii de însuşi a- 
cela care a fost indicat 

„ detestator sai de altii be- 

neficiar ală aceliaşi libera- . 
lităţă. Dacă însă ast-felă 
“este arangiarea vorbelorii 
şi natura faptului, în câtii 
ceia ce sa impusii a se 
face să nu se p6tă face de 

“ altul, atunci măcar că li- 
„- Deralitatea va profita al- 

„tuia, totuşi sarcina nu i 
se va impune: căsă nică 

natura lucrurilor nu' o 

permite, nici. testatorul 
nu a voit-o. Căci ce trebus .. 

- să decidemiă când. testa- 
" torul de exemplu a ordo- - 
“nat ca eli să plece din 
cutare loci, sati să se 

„îmbibe de studii liberale, 
-:sad, să făcă o casă ci 
niâinele sale sai să. de: 
“pingă cebă, saii.să se în: 
 SOre? Tâte acestea, fapte, 
testatorul se inţelege. le-ă 

"restrinsiă lă. persână gra- 
tificatului. Decisiuria a- 

„„eâsta se aplică adică tii: 
tulor, de câte ori acesta 

-in cât trebuia disă ex certo 1oc4 
a se duce: în cutare loci, atunci 

în certum locuna ire (au abire). .



„901 

:specialiter enumerari jus: 
simus, ne quis veteris ju- . 
ris prolixitutem, Quusi re-: 
bus necessariam, vel pro. 
-eorum revolvat; scientia. 

-$ 10 His ita definitis; 
cum în” superiore: parte 

" -mostrae sanctionis in plu- 

-rimis locis conjuucti fe- 
:cimus mentionem: neces- 
.sarium esse duximus, om- 

7 

“nem inspectionem hujus . 

articuli latius, et cum sub-. 
tilioi'6 tractătu dirimere : 

ut sit omnibus; et hoc 

“nescrise; 
“aplică, şi acestea: sunt .. 

este posibilă, adică ca toţi 
să ia la câştigi aceiași 
parte ca şi la sarcină. Și 
ea se aplică în tâte casu- 

„rile de guasi-zaducitate 
şi de caduciiale. Iar în 

““casurile în care liberalită- 

ţile sunt considerate ca 
în unele nu se 

cele mai multe, şi numâi 
“în unele se aplică: căci 

ele, cu tâte că sunt con-.. 
siderate ca nescrise, cu 
tâte acestea în unele ca- 
suri cei ce profită de ele 
le ia cu: sarcini cu totii. 
Pe care şi noi amii ordo- 
natii să se însere în com- 
-posiţiunea noului drepti - 
(în -Pandecte) pentru ca 
să nu. se considere. pro- : 

_lixitatea vechiului dreptii 
“ca necesariă lucrurilori, 
sati să se întârcă cineva 
la ea pentru cunâşterea 
acestori ceasuri. 
$ 10. Acestea fiind astfel 
regulate, fiind-că în par- 
tea de sus a constituțiunei, 
n6stre în. mai multe lo-. 
curi;, am făcut menţiune 
de vorba conjuncti, sun- 

temi aduși necesaremen=: 
"te, a lua-în cercetare şi 

a tracta tâtă acâstă ma- : 
„terie ă liberalităţilor con-



apertissime constitutum.. 
_Non: enim tantum con- 
junctivo modo quăedam - 
relinguuntur, s6d etiam 
disjunetivo..In hisitaque, 
Si quidem coheredes sunt: 

conjunetim, vel. 
omnes disjunctim, et vel 
OMNcs 

“instituti, -vel substituti: 

20 | 

“hoc, quod fuerit quoque. . - 
modo evacuatum, si in 
parte hereditatis, vel par- - 

„tibus consistat : aliis co- 
“heredibus, cum suo gra- 
vamine pro hereditaria 

„parte, eliamsi. jam de 
functi sunt, acquiratur ; 
et hoe nolentibus ipso 

“jure. aderescat, si Suas. 

+ 

portiones jam agnoverint:- 
cum sit absurdum, ejus- 

„dem. hereditatis partem 
quidem agnoscere. par- 
tem vero - respuere, se- - 
cundum quod in divinis. 
"nostri -numinis decisioni-. 

bus statutum est. Sin ve. . 
ro quidam ex 'heredibus - 
institutis, vel substitutis, 
-permixti sunt, et alii con= 
_janetim, alii disjunetim. 

fie 

- jumete mai pe largi ş. 
“mai cu: deamănuntul: ca 
„şi acâstă parte să fie tu- 
tuloră în modul celui mai .- 

lămurit cunoscută. Căci 

- liberalităţile nu “se lasă 
numai în modii-conjune-- 
tiviă ci şi în mod disjune- 
tivă. Relativii la dânsele, 
dacăsunteoheredi sati toți 
conjuncţă sai toţi disjuneţi 

instituiță, fie substi- 
tuiţă, ceia ce va fi vacant, 
în ori-ce modii s'âr întâm- 

- pla vacanţa, dacăconstă în 
uă parte sai în mai multe. - 
părți din hereditate, să fie 

“câştigatii de cei-l- alți CO-: 
- heredi, împreună, cu sar- 
cinele sale, în proporţi- . 
une pentru fie-care he. 
rede cu partea sa here- 
„ditariă, chiar dasă după. 
ce ai,făcut adiţiune, aă.- 
murit înainte de a se 
isca vacanţa părţilor ce-. 

„lor-l-alţi coheredi, şi a- 
„câsta... “chiar. fără voia 
lori: căci este absurdii 

să primâscă o parte şi să. 
” refuse cea-l-altă parte din. 

_nuncupati : tune si qui-. 
dem ex conjuncetis ali- 
quid deficiat, hoe omni-. 
modo ad solos conjunctos' 
cum suo veniat onere,id 

„est „pro parte hereditatis. 

aceiași hereditate,. după... 
cum s'a statuat prin de-. 
cisiunile. divine 'ale ma- 
Jestăţii n6stre. Dacă însă. 
„heredii instituiţă sai sub- 
stituiți sunt amestecați,



quae ad eos pervenit. Sin 
autem ex his qui disjunc- 
tim “scripti sunt, aliquid 
evaneseat: hoc non ad so- : 

los disjunetos, sed ad om-.. 
nes tam conjunetos, quam. 
etiam. disjunctos, : simili-. 
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unii find instituiță sait... 
'substituiţi în mod con- 
junctivii, -alţii în mod 
disjunetivi , atunci da- 
că va.face defectii ceva. 

- de la cei conjuncţi, să 
* profite. impreună cu sar-.. 

ter cum suo. onere pro” 
_portione hereditatis per- 
veniat. Hoc:ita tam va- 

_rie, quia 'conjuneti : qui- 

cinele numai conjuneţi-: 
“lori, adică în preporţiune: 

dem pr opter unitatem ser- 

mMonis, quasi in unum cor- 
pus redacti sunt, et par- 

- tem conjunetorum sibi he- 

- xedum, quasi suam prae- 
occupant. "Disjuncti: vero 

“ab ipso. testatoris ser- 
rone apertissime. sunt 
discreti, ut suum quidem: 

cu partea hereditară a 
fie-căruia, Daca însă face 
defectii ceva de la cei in- : 
stituiţi în modă disjune-:: 
livii: acesta să parvie nu 
numai la'disjuucţi, ci la. 
toţi coheredii atât .con- 
'juncţi cât şi disjuncți, ia- - 
răşi împreună. cu sarci-. - 
nele 'și în. proporţiune cu . 

„partea hereditariă a fie-: 
- habeant, alienum autem: 

non soli . appetant, sed. 
cum 'omnibus eheredi--- 
bus sui accipiant. Et. 

“ haece in heredivus  tan-. 

| tummodo statuenda sunt. . 

căruia. Acâstă soluţiune:. 
diferită provine din îm- 
-prejurarea că conjuncţiă. 
din causa unităţii frasei 
sunt. consideraţi ca re- . 
duşi întruni singurii cor-: 
pă, şi ei ia partea cohe-. 
redilor.. lor conjuneţi ca. 

_cum ar prelua partea lori 
propriă. Pe când disjune-. 

__4iă din chiar vorbele între-- 
buinţate de. testator. re- 
sultă că. sunt separați u-: 
mul de altul, aşa în cât: 
fie-care să ia singurii ceia. 
ce.. este al săii,.iar ceia. 

ce ..este ală. altora:să/lii.



$ 11. Ubi autem lega- 
“arii vel fideicommisarii 
duo forte vel plures sunt, 
quibus “aliquid relictum- 
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„ coheredii. Aceste dispo-“ 

sit: si quidem hoc con- - 
Junetim relinquatur, et - - 
omnes veniant. ad lega- 
tum, et pro sua quisqua. 
portione hoe habeat.. Si. 
vero pars quaedam ex 
his . defieiat: 

_eam omnibus, si habere 
-maluerint, pro virili por- 
tione cum omni suo onere - 
aderescere; vel si omnes . 
noluerint, tune apud eos 
-remanere, a quibus dere- 

.. lictum est. Cum vero qui- 
-dam  voluerint, -quidam 
noluerint : volentibus so- 
lummodo id. totum ac-: 

Sin avtem dis-, 
junctim fuerit relictum, . 
.cedere. 

„si quidem omnes hoc ac- 

“cipere, et: potuerint et 
maluerint, suam.quisque . 
_partem pro virili portione 
accipiat. Et non sibi blan- 
diantur, ut unus quidem 

„rem, alii auteni .singuli. 
solidam ejus rei aestima- 
tionom accipere deside-.. 

“'sancimus - 

7 

dorâscă şi sălii dobân- : : 
“dâscă nu numai ei, ci totță 

siţiuni. nu sunt aplicabile 
de .cât heredilorii. - : - 

-$ 11. Cândi însă sunt 
duoi sati mai mulţi lega-. 
tari sai fideicomisari j, că-- 

_rora. să le fi fost lăsat 
“ceva, daca legatul saii fi- 
deicomisul este: făcut în 

modii conjunetivii, toţi să : 
vie la lepatii şi fie-care 
pentru partea sa. Daca 
însă unu din ei face de- 
fectii, decidemii -ca par-. 
“tea lui să acrească tutu- 

daca voriă .. - 
să profite de ea, fie-că- 
ruia pentru o porţiune vi- - 

-zilă, şi împreună cu sar- 
cinele aferente ei, iar da- 

lori celor-Lalţă, 

"ca nică unul nu o vrea, 
atunci să rămâie la. aceia 

în sarcina cărora a fost 

-. pusă. Daca însă unii o 
„vor, iar alţii nu o voriă, 
„acea parte să acrescă nu- 
mai acelora care o vorii. 

Daca însă legatul . sau fi-: 

deicomisul. a fost făcut 

în mod disjunctivă, daca 
toţă vorii şi potii să prii- 
mescă legatul saii fidei- 
comisul, fie-care să aibă 

„dintr'ânsul o porţiune vi- - 
rilă. Şi să nu se măgu- 

v
u
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sancimus , 

“rent: cum hujusmodilega- 
tariorum  avaritiam - an- . 
tiquitas varia mente sus- 
ceperit, in uno tantum- 

905. 

l6scă că unul va putea 
avea lucru, iar cei-l'alţi 

modo genere legati eam . 
accipiens, in aliis respu- 
endam esse existimans. 
Nos autem omnimodo re- 
pellimus, unam omnibus 
naturam legatis et fidei- 
commissis im ponentes, et 

antiquam dissonantiamin 
unam trahentes coneor- 
diam. Hoc autem ita fieri 

nisi testator 
apertissime et expressim 
disposuerit. ut uni qui- 
dem res solida, aliis au- 
-tem aestimatio roi sin- 

gulis in solidum praeste-. - 

“hentibus, ut ex aliorum. 

tur.. 

in ejus acquisitionem con- 
currant, scd -unus: forte .. 
eam aecipiat: haec solida 
ejus sit; 'quia sermo tes- 
tatoris omnibus prima fa- 

-cie solidum adsignare vi- 

detur, aliis supervenienti- 

bus jartesa priore abstra- 

quidem concursu prioris 

legatum. minuatur.. Sin 

vero nemo alius veniat,; 

Sin vero non om-. 
-nes legatarii, quibus se- 
paratim res relicta est, 

fie-care din ei întrega va- 
l6re a lucrului : de Gre-ce . 
cei vechi dati acestei cu- 
pidităţi a legatarilorii va= - 
rii soluţiuni; şi o priimeaiă 
numai înti'o specie de 
legati, respingându- -o în 
tâto cele-l'alte specii. Noi 
însă respingemii acâstă 

--cupiditate a legatariloră * 
în modii absolutii, impu- 
nendi aceiași natură tu- 
tulor. legatelor .şi fidei- 
commiselorii,. şi aducând 
-vechia disonanţă la o con- - 

„.cordiă compleetă. Acesta 
- însă am deeisti să fie aşa, 
afară numai daca testa- 
torul în mod evident şi 
expresii a dispusi ca unui 
legatarii să se dea lucrul 
întregii iar la fie-care Gin 

"_ eeă-Palţi întrega valore a 
însă nu: lucrului. Daca. 

toţi legatarii, cărora lu-. 
crul li s'a legat i în modii 
disjunctivii, vorii concura 
pentru câştigarea lui, ci 
numai unul îl va priimi: 
„acest lucru să fie al lui 

vel venire potuerit: tune 

mon vaenatur pars quae 

întregii: căci din vorbele 
testatorului resultă că fie- 
căruia i sa asigurat totii 
lucrul, şi că: venind şi 
“cci-lalţi abstragii de la



deficit, nec alii agereseit, 
ut ejus qui primus acce: 

_pit; legatum.. augere vi- 
deatur;. sed apud ipsum 
“qui habet, 

fuerit, in persona ejus, 
apud quem remanet le-: 

“hoe gatum adseriptum: 
-omnimodo impleat, ut vo- 
luntati testatoris parea- 
tur Sinautem, ad deficien- . 

tis personam hoc onus fue- 
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cel d'ântâiii veniti părță 
din lucru, așa în câti nu- 
mai prin concursul celor- 

“Palţă- legatul celui d'ân- 
“solida -rema- - . 

"-:meat, nulliuș concursu de- 
minuta. Lt iideo; si cnus 

t6iii se micşoresă Daca 
„însă nu 'mai vine altul, 
„sau nu- mai pote, atunci 
nu devine vacantă partea 
„celui ce lipse şte, nică nu. 
„aderesce altuia, aşa în cât . 

-să aibă aerul că măr eşte -- 
"legatul aceluia care a prii- 

“rit collatum; hoe Non sSen- : 

„tiat is qui non alienum, 
sed suum' tantum lega 
“tum. imminutun habet. 
Sed et varietatis non in: 

-oceulto sit ratio: cum ideo 
| videatur testator disjune- 
tim. hoc: reliquisse, ut 

- mit întâi: ci lucrul să r&-- 
mâiă întregi la celi celi 
are, nediminuit prin con: 
cursul nimenui. Și de.a-. 
ceia daca a fost pusă vre-o 
sarcină în persna - ace: : 
luia la care rămâne lega- 
tul, va trebui. s'o înde-: 

- plinâscă, pentru ca să se. 

-supue voinţei testatoru- * 
unusquisque suum onus, 
non alienum agnoscat: 

nam si contrarium vole-. 
bat,. nulla erăt difâcultas 

"conjunetim ea disponere. 

lui. lar daca sarcina a 
fost pusă în persâna 'de- 

„ ficientului, nu o 'va 'su- | 
porta legatarul care vine, 
căci eli a priimit nu: lu- 

:cru- streini, ci luer ul săi 

nediminuit. Dar ca, şi ra- 
ţiunea' diversităţii de so-: 

“luţiuni să -riu rămâiă as- 
cunsă, trebue să spunemii 

"că de aceia este așa căci 
testatoru . făcând. legatul 
disjunetii a înţelesii ca fie- 
care să aibă sarcina ce %-a -. 
impusti, căci daca vrea. . 

4



$ 12. Quae autem anti 
-quis legibus dicta sunt 
de his quae ut indignis 
auferuntur, “et nos simili: 
modo intacta. servamus,. 
sive in nostrum fiscum, 
sive în alias per sonas per- . 
veniant. aa 

$ 13. Cum autem in 
superiore parte legisnon 
aditam hereditutem mi-" 
nime ,/ nisi - quibusdam 
personis, ad heredes de.- : 
funeti transmitti, dispo- 
-Suimus : necesse est, si: 
quis solidam here editatem 
non adierit, hane si qui- 
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" contrariul, n'avea de cât: 
să facă legatul conjunetiă. 

$-12. Cele dise de le- 
gile cele vechi relativii 
Ja liberalităţile care se ră- 
pescii ca de la neşte ne-. 
"demni, le conservămi şi 
noĂ intacte, fie că ele par- 
vinti la fisc, fie că ele 
parvinii la alte persâne. 

$ 13. Fiind că cum am 
„arătat în partea întâia a 
“acestei legi: hereditatea 
neaccâptată. afară de câte- . 
va casuri stabilite în fav6- 
rea unor anume persâne, 
nu se transmite la heredii 

„defunctului herede, ur- 
_mâsă că daca cine-va nu 

dem habeat substitutum, 
ad eum (si voluerit, et. 
potueriti pervenire. Qucd 
“si hoc, non sit: vel ab in- 

i testato succes sores eam. 

suscipiant; vel .si nulli: 
sint, vel aecipere nolint, .. 
vel aliquo "modo non ca: | 

piant, tune ad nostrum 
aerarium devolvatur. - 

" Haec autem omnia lo- 
" “cum. habere censemus, 

-a priimit de locii here- 
ditatea, ea să  parvie la 
substituiti, daca. există 

“prin testamentii şi daca 
acelii substituitii vrea sati 

-pâte să priimescă acea he- 

reditate. :Daca nu e sub- 
“ stituit, sau: daca substi- 

__“tuitul nu vrea saii nu pote 
"să priimescă hereditatea, - 

să o ia succesorii ab intes- 
tat; şi daca nu sunt, sai, 
nu vorit sait nu poti veni 

la heroditate, atunci ea - 
să fie deferită „erariuluă, 
nostru. 

“ 'T6ta acestea găsimă cu 
-cale să aibă locii atât în
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tam în testamentis, sive 
in seriptis. sive sine serip- 
tis habitis, quam în co- 
dicillis 
elogio, vel si - quid ab 
intestato fuerit derelic- 

| tum, nec .non în mo 

“tis causa  donationibus. 
"'Pantum etenim nobis su- 

et omni ultimo 

perest clementiae, quod 
scientes etiam fiscum no- 

strum: ultimum ad cadu- 
corum vindicationem vo- 
cari : tamen nec: illi pe: 
percimus, nec. Augustum 
privilegium  exercemus: 

“sed quod communiter om- 
nibus -prodest, 
privatae nostrae utilitati 

„ praeferendum esse cen- 
semus, nostrum esse. pro- 

prium sub;ectorum com- 
modum imperialiter exis- 

 timantes. . 

_$ 15.. Locum 
-huie legi constituimus in 
“his” defunetorum” elogiis, 
quae post hac composita 
fuerint.  Anteriores ete- 
nim casus suo marte dis- 
currere concedimus.. 

$ 16. Haec omnia, ad! 
vos, patres conseripti, 
duximus esse sancienda: 
scilicet, ut, nemini ma- 

“hoc.rei 

autem . 

_-xverbale, 

testamente, fie scrise, fie: . 
cât şi în codi- 

cile, cât şi în ori-ce acti 
"de ultimă voinţă, fie chiar: 

_mența n6stră, 

ali unui intestatii, necum 
şi în donatiuni pentru | 
causă de mârte Căci până 

“întru atâtii am dusii cle- 
în câtă cu 

tâte că sciamii că fiscul - 
“nostru - este chiămat în. 
cele după urmă-la drep- 

“tul de a. revendica -ca- 
„ducele, totuşi nică pe elii 
nu Vami erufatii, şi nu 
“ami exercitatii augustul 
mostru privilegii, ci ami - 
preferati utilității n6stre 

„private . folosul publică, 
"socotind în mărimea n6s-- 
_tră împărătescă. .că -folo- 
sul supușilor noştrii este 
folosul nosti u pr opriă. 

i $ 15, Amii dati locii 
acestei legi pentru actele 
de ultimă voinţă care se 
vor face: pe fiitorii.. Căci- 
pentru cele anteridre con-- 
cedemii să :se regulese . 

“subt ală lori Marte (adică 
sub steaua lor, adică sub 

„legile -vechi). - | 
Ş 16. Acestea tâte le 

anti adusti la voi, părinti, 
conscrişi, spre a fi întă- 
rite: adică, „pentru ca
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neat incognitus nostrae - munca bunevoinței -n6s:- 
benevolentiae labor: sed: “tre să nu rămâie nimu- 

"edietis ex solemnitate a ! “ui necunoscută : ci prin 
riostris magistratibus pro- edictele emisse. în mod 
positis omnibus innote- solemnii de magistraţii 
scat. | | | noştriă, tutulor să fie cu- : 

| noscute. 
“Datum  calend. junii, Dată, la calendele lui 

Constantinopoli, DN. Jus-.  - Junie în Constantinopole, 
Uniano A. P. P. 5, et: sub al V-lea Consulatal 
„Paulino V. C. Cons. 534. . lui Justinian. și I-iul al 

lui Paulină, anul 534. 
Cândii sunt instituiţi mai mulți heredi, fie că ei ati 

fost instituiţă conjunctică : Primus, Secundus, Tertius” 
horedes sunto; fie că ati fost instituiți disjunctivă : 
Titius heres esto, Secundus heres esto, Vertius heres 
esto; fie că ati fost institniţi pentru o parte distinctă 
fie-care, Primus heres esto ex semisse, Secundus he- 

“res esto ex quadrante, Tertius hereş esto ex qua- 
drante, în tâte casutile în dreptul clasicii, înainte de . 

„legile caducare, părţile deficienţilori . prolită celui ce 
vine la hereditate, în ceasurile întâi şi alti duoilea, 
din causă că fie-care lierede are vocaţiune la întrâga 
her editate, în casul din urmă, din causa regulei : nemo 
paganus partim testatus partir intestatus decedere 

“potest, se şterge, adică menţiunea părţii pentru cel. 
ce vine; şi el'e considerat ea instituit firă parte: 
heres esto. De' unde consequenţa că în tâte casurile 
sarcinele puse deficienţilorii nu trecii la heredele care - 
vine, căci elii vine să'și ia dreptul să, iar nu dreptul 
altuia." Cu alte cuvinte, între coheredi, accrescămentul, 
sati mai bine disii nedeer oscămentul are locii sine onere. 
Aşa de exemplu: în câte trei hypothese, daca Şe- 
cundus era însăveinat să dea cinci mil lui Gaius, Ter- 
tius să construe o casă cu cheltuiâla sa lui Seius, daca 
Secundus şi 'Tertius facii defectii, Primus va lua tâtă 
moştenirea testatorului, fără să fie “obligatii nică n da 

14
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cinci mii lei lui Gaius, nici a construi o casă lui Seius. 
- Şi prin urmare, ca o altă consequenţă, Primus care 

a acceptat moştenirea. chiar . înaintea deficienţii lui. 
Secundus şi a lui Tertius, vede acerescămentul ope- 
rându-s6 în :favorea sa chiar fără voia lui; prin acesta - 
chiar că a acceptat, el a trebuit să se aştepte că, „sau 
„din eausa lipsei de decrescământ, sali. din causa re- 
„gulei, nemo paganus ete., va putea avea întrega moş-: 
tenire. Mai mult încă, daca după. ce Primus a ac-" 
ceptat, se va întâmpla . să mâră, şi apoi să facă de- 
fectii Secundus şi Tertius, acer eseiimântul se va opera | 

„în pers6na nereţilor lui, căci de 6re-ce are vocaţiune . 
la tot şi numai prin concursul celor-Valţi pâte fi re-. 
dusti la parte, elă acceptândi a acceptat deja totii: - 

_ce pâte avea. Cu alte cuvinte, acerescământul pentru 
heredi se operă nu, personae ci porlioni. “ 

Aceste principii nu se moditică -de cât în casul în 
care dintre cei tei instituiți, duoi ati fost coprinşi 
întruni grupii şi 'cel-l-alt singur întralt grupă. De 
exemplu: daca testatorul a qisii: Primus et Secundus . 

„heredes sunto, Tertius heres: esto. In casul acesta, 
daca lipseşte numai. Secundus, Primus singur profită 
de lipsa lui, Primus va lua jumătate, “Tertius nu va 
lua de cât jumătatea lui. Daca vinii câte trei, Primus - 
şi. Secundus vorii lua o jumătate, prin urmare fie-căre 
unii Quart, iar Tertius va lua singurii jumătatea res- 
tantă. Asemenea daca testatorul a gisti: Primus et 
Secundus heredes sunto. ex semisse, Tertius heres 
esto ex semisse.. 

« Daca sunt mai mulţi 6olegatari cohjuneți, de exem- 
plu, Do lego Gaio et -Seio fundum Cornelianum, și 
vină amânduoi, fie-care va lua jumătate. Daca Seius 
face defectii, Gaius va lua totul, căci are voeaţiune - 
la tot. Accrescămeniul aci este mai mult un ne-de- 
crescământii. Toti aşa se va întâmpla 'şi daca avemi 

„mai mulţi colegatari disjuncţi, fără deosebire de părți, 
a aceluiași lueru, de „exemplu: daca testatorul a glisii :



Do 'lego fundum Cornelianum. Gaio, do lego cumădem 
fundum Cornelianum Seio. Şi în amibele casuri, fiind-că 
fie-care are voeaţiune la toti, şi. ia lucru sii iar nu 
al altuia, sarcina - impusă deficientului nu trece la, co- 

2 Sa 

Jegatarul' care vine, căci- el ving nomine proprio, cu . 
alte cuvinte în ambele casuri acerescământul are loci 

„„Sime onere. Aşa. dăca -testatorul a dist: Gaius su- 
mito fundum  Cornelianum, Seius sumito eumdem 

- fundum Cornelianum et dato mille: sestertios Moevio, 
daca Seius lipsește, Gaius va lua întregi fundul Cor- 
melian, fără să dea nici «unii sesterți :lui Mevius. Și. 
“daca; după ce a acceptat Gaius. legatul, apoi a murit, 

“şi apoi a. făcut defectii Seius,, acciescământul ya pro- 
- fita heredilor lui. Gaius: Şi aci acerescământul are lociă 
"portioni non personae. Şi o dată ce Gaius a. accep-: 
tat, va profita. de tot. fondul Cornelian, în-cas de de- 
ficiență a lui” Seius,. vrândă, nevrândii, căci de 6re-ce 
:elii are vocațiune la solidum,. şi a acceptat, elii a. 
iaeceptat totul,. şi numai pote în urmă, după deficienţa - 

"lui Seius, să vepudiese o parte 'din Jegatii, care. nu- 
măi prin forţa - “Iuerurilor daca ar fi venit şi Seius 
ar fi aparţinut lui Seius. Daca însă testatorul a legat. 
;acelaşii objectii la duci legatari cu asignaţiune de părti, 
«de exemplu, Do lego Gaio dimidiam partem fundi 

mare loci în materie delegatii per vindicationem de 

disjunstiviă, însă fără asignaţiune de: părţi. Terminologia 
juridică este. că în casul d'ântâiii colegatarii sunt con- - - 

“juncţi, în ceasul Wală duoilea sunt disiuncți. In casul 
„ali treilea, măcar. că sunt uniți prin aceiaşi frasă, co- 
dem, sermone,; nici. nu sunt consideraţi ca colegatari: 
In terminologia legilor eaducare, în easul Vântâiii co-. 

, 

*Corneliani et Seio alteram -dimidiam, atunci fiind. că 
fie-care nu e legatarii de cât pentru' jumătate, defi- . 
cienţa, unuia din colegatari, de exemplu a lui Seius,. 
“va profita heredelui, căci totii ce-nu se ia de .lega- - 
“tarii, rămâne în her editate.. Prin urmare acerescământul “ 

câţi, când acelaşii objectii e legat sati conjunelivii sai
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„legatarii se numescii conjuncti re: et veibis, in casul 
„Malti duoilea. conjuncti re tanti, în casul ali trei- 
lea conjuncti verbis tantuum. Anestii felii de conjune- 
tiă nu există în terminologia dreptului civil ante-ea-. 

„ ducar, şi ea nu dă locii la acereseământiă. Eacă cum: 
se petreceati lucrurile în legatul per vindicalionem. 

In legatul per damnationem,; daca avemit mai mulţi 
 colegatată conjuneți, „de exemplu, daca testatorul a 
disă Heres 'meus .damnas esto 'dare fundum Corne- 
lianum Gaio et Seio, fiind că legatarii ai un drepti 
de creanţă şi heredele e debitorii, și fiind că ereanţa, - 
se divide ipso jure între coer editorii conjuncti, în câtii 
debitorul nu datoreşte lui Gaius de cât jumătate din 
fondul. Cornelianti, şi lui Seius tot așa, fiind că ceia: 

“ce este încă mai multi, aci avemi o sentenţă a tes- 
tatorului care pronunţă condamnarea ca unii judecă-: 
tori, și fiind că condamnarea a da lă duoi: econjuctim, . 

„împarte 'îpso jure obligaţia condâmnatului în două, 
„ dammatio partes facit, daca vinti amânduoi legatarii, 
“moștenitorul le va da fie-căruia o jumătate indivisă 
„din- fondul Cornelian, daca vine numai unul, nove-: 
_nirea celui-Palt profită heredelui, căci tot-Vauna defi- 
cienţa 'creditorului profită debitorului. Nu pste fi.dar 
vorba de  aceresecământ aci. Daca legatul a fost: fă- 
cut. disjunctim, de: exemplu, daca 'testatorul a qisă: 
Heres meus damnas esto dare fandum' Cornelianum . 
Gaio, heres meus damnas esto dare eumdem. fundum 
Cornelianuzm Seio, aci avemii două sentenţe, două 
obligaţiuni distinete a aceluiaşi lueru, heredele va da 
fondul Cornelian celui. ce se va presinta întâi, esti-. . 
maţiunea celui ce se va presinta - în urmă. Daca nu 
se presintă de cât unul şi cel-alt face defectu, evi- 
dentii că heredele nu va da de cât celui ce se va pie=. 
sinta fondul Cornelian, și. va scăpa de obligaţia de a 
da celui-lult estimaţiunea. ă 

Nici aci nu pâte fi vorba de acerescăimântii. A for- 
tiori nu va putea fi vorba . de acerescământ, daca
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testatorul a asignat părţi, de exemplu -daca .a disă : : 
Damnas esto heres meus dare Gaio et Seio unicuique | 
dimidiam partem .fundi Corneliani. Se -vor petrece a . 

" fortiori lucrurile ca în casul d! ânteiă, adică divisiunea e 
pronunțată chiar de testator, şi nu mai e nevoc a fi 
dedusă prin interpretare, prin aplicare a principiolor 
de drepti. , 
„Daca legatul e făcut sinenăi modo, dar în mod con- 

junctivă, daca testatorul a disti, damnas esto heres meus 
sinere. Gaium et Seium sumere fundum. Cornelianum,; 
şi aci damnatio partes. facit, şi prin urmare here- 
dele va fi obligatii saii să dea sati să lase să ia ju-. 
mă&tate din fondul Cornelian, sălii mancipe sai ce- 

„dese in jure şi să, tradese după părerea celor mai 
mulți, să tradese numai (ut patiatur sumere), după 
părerea celor mai pujini. Daca însă. legatul sinendi 
modo e făcut în mod disjunetivii, de exemplu daca 
testatorul a disti, heres .meus damnas esto sinere' 
Gaium sumere fundum Cornelianum, heres meus dam-- 

„nas esto sinere Seium sumere eumdem fundum Cor- 
nelianum, atunci după” părerea celor mai multă, după 
"care heredele e considerat obligat tot; at dandum, ca 
în legatul per damnationem, el va fi obligat a da lui” 
Gaius, 'care se. va presinta întâi fondul, lui Seius care. - 
se va presenta în urmă estimaţiunea: lar în opini: 
unea: celor mai puţini, nonnulorum, cum qice Ga- 
ius, în Com. II $ 215, va fi obligat pe Gaius săli 

"lase să ia fondul, adică săi facă tradiţiune, iar când 
se va presinta Seius, îi va dice: Ia daca mai ai de 

„unde, el va fi siguri, nu va putea fi condamnatii-la 

“ estimaţiune, căci nică nu mai posedă lucrul, nică prin 
dolul săii.nu a făcut casă nu mai posede. Lucrurile 
se petrecii tot ca în casul dântâiii daca testatorul a 
disii : Damnas esto heres meus dare Gaio 'dimidiam.. 
partem fundi Corneliani et Seio : alteram; dimidiam. 
„partem ejusdem fundi. In- câte. trei aceste casuri. nu 
pote fi locii la acereseimânt. - 

1 

> 

i
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In legatul per  pracceptionem, fie că eliă e făcut la. 

mai mulţi coheredi, (cărora singuri se pote face după: 

părerea Sabinianilor), fie că elii este făcut la mai mulţă 

streini, (ceia ce asemenea este: permisii după: Procu- 

liani), lucrurile se: petrecii întocmai ca în legatul per. 
vindicationem (Gaius, Com. II $-223). | 

Legile caducare aii schimbat acâstă stare de lucruri. - 

Scopul lorii a fost; încoragiarea căsătoriei legitime şi 

facerea de copii pentru perpetuirea fanlilielor, mai cu 

“ s6mă patricie, care. se stinseseră unele, se desecaseră. 

„altele, în urma r&sbdielorii civile, începute între Ma- 

rius şi Sylla şi terminate -cu bătălia de la Actium, 
care puindi capătii răsbdielor civile, puse capătii Şi 

libertăţii Romane.- In scopul acesta fură create nu nu- - 
mai legile caducare, dar şi o mulţime de alte. insti- 

„2 tuţiună. Aşa se creară privilegiul de. dispensă de tu- - 
-_telă sati curatelă pentru acela care .are copii, aşa nu- 
„mitul jus liberoruim, Modestinus 1. 2 $$ 2—8 (lib.2 - 
Excusationum) şi Ulpian,. ]. 18, D. De excusationibus 

XXVII, 1), privilegiul mumei care. are mai. mulţă 
copii (trei daca este ingenuă, patru daca este libertină) 

„să pâtă la mârtea vre-unuia din ei să vie la succesiunea 
“sa (în virtutea. Senatusconsultului Tertullianti (Justin. 

Institut., O. III,. titlu 3 $ 2). Aşa femeile ingenue 
nubile sunt liberate ipso jure de tutela legitimă a ag- 
naţilor lorii daca aii trei copii, iar libertele nubile de 
tutela legitimă a patronilor lori daca âă patru copil 

„i (Gaius Iustit., Com. I $ 194). Aşa dintre mai mulţi. 
candidaţi. la o magistratură, celă însuratii şi cu mai 
mulţi copii era preferati. Aşa Tacitii, Annale,. Cartea 

1 UI, 45, dice: Ut numerus liberorum în candidatis 
pr “aepoller et, ut lex jubebat. Aşa consulul. care avea 
maă mulţi copii, lua cel Mânteiii fascele, 'adică tre- _ 
cea. cu -lictorii cu fascele înaintea celui-Palt consul. 
Aulu Gellii, în adevără,! Noctes Alticae, II, 15, dice: 

- „Sie capite septimo legis Juliae priori. ex consulibus 

 fasces sumendi petestas sit, non: qui Pluris a annos na-
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„ tus est, sed qui pluris- liberos,. quam * colega, aut in 
sua potestate habet, aut bello . amisit.“ Magistratul 
care avea mai mulţi copii, avea dreptul: de a'şi alege 
provincia (Tacitii Annale, Cartea XV). In adevării tot: - 
dauna guvernele absolute aii credut că două mari 
redeme sunt pentru manţinerea, lorii, aristocrația şi 

„miliția. Şi de -aceia în timpul peria ul, „miliția. de- 
vine o meserie, şi militarii începi, să se bucure de o. 
“mulţime de privilegii. - 

| Midlocul de-a încoragia căstitoriele şi naşterea de copii 
- prin pedepsele întocmite de legile caducare pentru cei 
neînsuraţi ȘI pentru cei fără de copii era un midlociă care 

- însă nu și-a ajunsii scopul, 'coneubinatele ai continuat 
'de a fi tot aşa de numerose ca şi înainte. Ce potii în. ade- 
-vării face legile. când nu sunt moravuri la unii poporii ? ? 
Legiuitorul care crede: să: reformeze moravurile prin | 
legi se înşelă amarii. Fără legă, dacă sunt moravuri, 
se pâte. Dar fără moravuri, să tot faci'legi e de pri- 
'sosti. Acele legi pe de'o parte. sunt: eludate,. pe: de: 
“alta nu sunt în stare a coreg6 moravurile. Quid leges 
'sime moribus vanae proficiant, dice *Horatiii, (Car- 
minum, L. III, oda 24, în Avaros), același Horaţiii 
care se făcuse adulator ul interesat al lui Augustii prin: 

„ favorurile de tot felul ce obţinu de la el, pe care "li 

vidica. până în cerii,. numindu-l 'deii ca şi emulul săii - 

în adulaţiune, Virgiliă. Aci şi el, cu tot spiritul de 

„adolețiure, a -simţit . ineficacitatea legilor. Aceste legi 

„ati aţâţat atâtea-nemulţumiri, în cât călăreţi (equites) 

cerură în anul. 762, trei-dlecă şi. patru ani după edic- 

„tărea legei Julia, desființarea. ei. Tocmai pe la finele - 

domniei lui. August, acestă lege. complectată şi co- 

resă, de legea “Papia Poppaea, fini prin a triumfa de . 
tte dificultăţile. Systemul acestor două legi fu com- 

„plectatii prin .mai multe Senatuseonsulte,  ânume prin - 

 Senâtusconsultele .Claudianii, Pernicianii şi Calviţianii. 

„ Montesquieu (Bsprit « des. Lois, Cartea - XXIII, capi- 
7 

pa : . Da ” -
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tolul 21, vorbind de legile caăucare, crede că aceste 
legi ai: fost salutare. EI, care - spune că corupţiunea 
moravurilor: a distrusii efectul, censurei, stabilită pentru 
a distruge corupţiuinea moravurilor, dar care n'ă ajuns 
la scopi,. căci când corupţia devine generale, censura 
nu mai are putere, este în contradicere cu sine în-. 

.Suşi când afirmă că legile pot distruge corupţia mo- 
ravurilor, din contră precum ea a distrusii censura, . 
asemenea face ineficace ori-ce l6ge.. Horaţiii a. fost 
mai bine inspirat. De aceia când dice Montesquieu că le- 
gile Juliae ai atâtea vederi, infiue asupra atâtor lucruri, 
în cât formâză cea mat frumâsă parte a legilor civile 

„ale. Romanilor,, putem răsturna ecea-ce dice şi a 
afirma contrariul, că tote silințele, tâte: planurile, 
tote coneeptiunile acestor legi, care ati pretinsti a 
influe asupra atâtor lucruri, ati. fost ineficace, în 
cât putomii qlice că aceste legi, atât de complicate, 
ai dovedit însă o dată tortura inutilă de şi ingeni- 
„6să a spiritelor acelorii care credu că. medicamen- 
tele ai efect; pentru a restăura 6 organisaţiune cu 
desăvârşire. stricată. Romanii ar fi făcut- mai bine! 
să na se pârte ca neşte barbari şi. ca nește sălbatici 
cu cele-l'alte popore, să nu le despse, să nu le distrugă, 
să nu le dărâme cetăţile, şi să le omâre loeuitorii, 
să nu facă ceea ce ai ficut cu Volseii, a căror ţară 
era: forte. populată, şi din care aii făcut o adevărată 
pustie, cum dice Titu- Liviă în Cartea VI a Historiei Ro-. 
mâne, cu Grecia, în car6 dice Plutarhi (Operile sale mo- 
rale) că oracolele ati incetat, pentru că locurile unde a- | 
ceste oracole vorbâi sunt deşer te, pentru că d'abia se 
maj găsesc adi în Grecia, dice el, trei mii de Gmeni în. 
stare de a purta . armele, cu Epirul în care, „după 
cum dlice Polyibii' (XXX, 15), Paul Emiliă, cu care... 
se glorifică atât. de mult Romanii, a distrusii şâpte- 
„deci de oraşe, a căror locuitori fară, vânduți de co-.. - 
hortele sale, în câtii în aceiași. di o. sută cinci-gleci _ 
de mii de Epiroţi trecură de la. libertate la servitute,
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cu Sicilia, cu “Asia Mică, cu: - Africa, cu Ispania, cu 
Gallia. Tote aceste ţări erai populate, eraă. pline de 
locuitori. Romanii. le despopulară. Şi pe urmă, ca 
neşte miserabili asasini, speriându- se de starea în care 
adusesere Universul, alergară la mijlâce artificiale. 
Darii Romanii fură pedepsiţi prin propriele loră viţii. 
Christianismul şi Germanii avură fericirea să distrugă . 
Imperiul lori obositii. şi corupti. - , 

Legile cuducare avâii.de obiectii a pedepsi celibatul 
și lipsa de copii, 'şi a: încuragia căsătoria şi paterni- 
tatea, legitimă. 

Ele mai ântâiiă declară caduce, adică căgute după | 
capul titularilorii lorii, tâte liberalitiiţile testamentare, | 
instituţiuni de herede şi legate făcute în favOrea ce- 
libilor (ecelibes) pentru totalitatea lori, şi pe "jumătate | 
acelea care eraii făcute celor de şi însurață, darii nu 
aveati copii (orbi), daca până la mârtea testatorului 
saii cel mai târdiii până în100 dile de la mârtea tes- 
tatorului, sati de la, împlinirea. condiţiunei nu se vor 
fi” insurat şi făcut copii. Asemenea liberalităţile tes- 
tamentare, instituţiuni de horede şi legate adresate 

- Latinilor Tuniani; daca, până la. mârtea testatorului | 
sati cel mai targiii până-in 100 de dile de la mârtea 
testatorului saii de la împlinirea condiţiunei nu vor fi 
devenit cetăţeni romani. Tot caduce sunt după aceste 
legi liberalităţile testamentare, instituţiuni de herede şi - 
legute adresate la persâne . capabile în momentul con: 
fecţiunei. testamentului şi chiar în momentul morţei 
testatorului, dar. care între acest din urmă moment 
Și deschider ea “testamentului ati muritii satiată devenit 

peregrini saii serui poenae. Când e vorba de insti- 
„„tuţiune de. herede, ea trebue să fi fost făcută pentru 

o:.parte numai din „hereditate, căci: cât pentru 
partea pentru care - este instituit, el „pote face, a- 

- diţiune îndată după  mortea testatorului jure an-. 
tigquo chiar, pe câtă. timpii testamentul este închisti, 
legea Papia ne ridicând herodelui de cât dreptul, de a ac-
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“creseăment, dacă el a murit; între miârteă testatoru- i 

lui şi deschiderea testamentului. Dacă el. ar fi- trăit 
şi la, deschiderea testamentului, el ar fi putut lua şi 

partea pentru, cara a fost instituit, şi pe care a pu- 

tuto priimi îndată după mârtea testator ului, chiar pe: * 
„când testamentul era închisi, şi partea - coheredelui 
instituit. Fiind însă că la apertură e mort, el nu trans- 

„mite: heredilor să de cât partea pentru care. a. fost. 
instituit, şi pe căre a priimit-o, partea coheredelui in- 
“stituit pro parte. care a murit înainte de” apertură a. 
devenit caducă, ea nu pote fi revendicată de cât de 
unii gratificat în viaţă şi pater, saii în lipsă, de ae- 
rarium sai de fiscăi. Dacă însă e unii singurii insti-- 
tuit ex qsse şi more înainte "de ăpertură, prin ur- 
mare înainte de adiţiune, 'se deschide moștenirea. ab: 
inteştat. De aceia cu drept cuvânt Ulpian în Regulele 

- sale, titlu XVII $ 1, vorbeşte de un heres scriptus 
ez parte, cum observi: forte bine Cujas în comen- 

„tariul constituţiei lui Justinian ds caducis tollendis T.: -" 
- VIII, col. 1079. In fine mai sunt caduce libesalităţile te-- 
 stamentare, instituţiuni de hereqi şi legate făcute sub 
condiţiune a căror condiţiune cade după: mor tea testa- 

„torului. Ă 
„_ Legile caducar e: usimil6să cu cadiacele, Je declară guasi 
cadace (in causa caduici), cum 16 numeseii ele, liberali- : 
răţile testamentare, instituţiuni de herede saă legate, 

„care faci deiectii între. confecţiunea testamentului 'și 
mSrtea testâtorului. Ceia ce se întâmplă mai întâiti cândi 

_heredii sati legatarii mori, sati devinii peregrini saii 
servi poeliae între confecţiunea testamentului şi mor- 
tea testatorului. Al douileă când condiţiunea institu-. 
ţiunei saii legatului a: făcut defect intre confecţiunea 
testamentului şi mârțea testatorului. Al treilea cândi 
instituiţii. sati legatarii aii repudiat hereditatea sai le-- 

“gatul. Al patrulea cândiă instituitul. saii.. legatarul a . 
„murit după apertura tabulelor testamentului, dar. mai 

nainte de a priimi hereditatea saii. legatul.. In. tâte: 

N 
To.
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aceste casuri nu este caducitate. ci quasi-caducitate, in: 
 aceste'casuri nu se aplică dreptul de praemiă al delato- 
„rilor, care se numescii delatorii legii Papia şi cărora Ne- 
ron le a acordat a patra parte: din. caduce, şi care- 
nu se aplică de cât la caduce propriii: dise (Suetoniii,. 
_Neron, No. 10:.... Praemia delatorum legis Papiae: 
ad quartas redegit:...). . a Si 

„- Legile caducare' declară neserise,. pro non: scriplis: 
habentur, liberalităţile testamentare, instituţiuni de- 

- heredi şi legate nule ab initio. Ceia ce se întâmplă 
- când instituitul sai legatarul e deja mort în momentul. 
confecţiunei testamentului, saii nu are: facțiunea pasivă. 

scrise legatul de usufructă..  . --: 
“peregrin ordinari. Este asimilati cu liberalităţile me- 

N 

de testament cu testatorul pentru că de. exemplu este: 

Romanii ai asimilat cu instituţiunele de herede- . 

-bonorum posesiunele secundum tabulas, cu -legatele- 

donaţiunele mortis causa. . a Se 

La început disposiţiele legilor caducare nu se apli— | 

„cati „la fideicomise. Și acesta este una din. causele- 
introducerii - fideicomiselor. Aşa fideicomisele se pu- 

"eat face peregrinilor simpli, prin urmare a fortiori:. 

Latinilor coloniari şi juniani, celibilor şi orbilorii, care- 

puteai chiar dacă rămâneai în astă stare să primâscă. 

(aveati jus cupiendi) fideiconimisul. Ceia ce dovedea:: 

încă de la început: desfavârea cu care eraii conside-. 

ate -fideicomisele. In adevăr fideicomisele aii fost: 

“ :introduse în timpul lui August sub. care: s'ati.edietat 

„legile caducare.. Mai” târdiii însă, subt Vespasian, sa 

edictut Senatusconsultul Pegasian, care a întins, şi la 

_ Adeicomise  necapacitatea celibilori.. şi: orbilor, (Ga- 

"ius, Com. II $ 286) şi subt Hadrian unii alt Senatus- 

_consult - care a întins asemenea la” fideiconise înca: 

pacitatea peregrinilor simpliă ($ 285), în, cât numai 

Latinii coloniară şi juniani aii,mai putut pe viitorii:. . 

continua de a priimi fideicomise, (Gaius, Com. II 
_ i - $ 275); de la Senatusconsultul Pegasianiă: în. colo ati:
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îmeeput prin urmare şi fideicomisele de hereditate ca 
Şi instituţiunele de herede şi bonorum posesiunele 

„„secundum” tabulas- să. pâtă fi caduce. saă în causa 
caduci, Se 
„- După cum vedemii dar în cele după urmă legile 

.eaducare ati finit prin-a se aplica la tâte disposiţiunele 
mortis causa, universale sai singulare, i 

Ele însă nu sai aplicat -nici .o dată la donaţiunele 
între vii, probabil pentru că ele. sunt mai rare, căci 
e” mal grei a se despuia cine-va pe sine” în favârea 
altuia, de :cât a despuia pe moștenitorul săi în fa-. 
vOrea unui străinii, e mai! greii. a prefera cine-va pe . 
altul sie-și, de cât a prefera pe unii streini nioşte- 
nitorilor săi ab intestat. i a 

„__ Asemenea legile caducare. nu sati aplicat nici o. 
dată suecesiunelor ab intestat. Prin urmare nică bo- 
Norum posesiunilor ab intestat saii contra tabulas.. 
Ar fi-fost forte gravă a derangia chiar sistemul de 
Succesiune creat de legiuitorii. . CS 

Să vorbimii mai intâii de caduce. O liberslitate 
“testamentară devine: caducă când. heredele instituit, 

„:bonorum possessorul secundum tabulas, legatarul, fi- 
deicomisarul, donatarul mortis causa, este celibe, şi . 
nu s'a însurat nici măcar până în o sută de dile de 
la mortea testatorului în liberalităţile pure, de la îm- . 
plinirea. condiţiunei în liberalităţile condiţionale. Ea 
e caducă în solidum. Căsătoria trebue - să -fie civilă, 
justae nuptiae. O căsătoriă  juris gentium nu scu-: 
teşte de caducitate. Şi căsătoria trebue să fie exis- . 
tentă, Nu e destul să fi fost însurat, dacaîn momen= * 
tul lui dies cedit, care este apertura tabulelur tes- | 
tamentulati în. liberalităţile pure (în loci de mârtea. 
testatorului cum era în vechiul ' drepti înaintea le- | 
:gilor caducare), împlinirea condiţiunei . (bine înţelesi 
după 'apertură) în, liberalităţile condiţionale, nu se gă- 

„Seşte beneficiarul încă în legătură :de căsătorii. legi-. 
timă. Și celibele perde întrega liberalitate.  Celti în-
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surat care însă nu are: copii, este privat (orbus) de: 
copii, pencficiasiă, de jumătate din liberalitate, iar Ju- 
mă&tate devine caducă. ȘI nu e destul să fi avut co- 
pii, ci trebue să aibă copii în fiinţă, în viaţă, în mo-=.. 

mentul lui dies cedit, cui morţi în acie, nui. pro- 
fită, cum profită pentru scutirea de. tutelă sai cura: 
telă. Copii trebue să fie legitimi, nu naturali, nici 
măcar eşiţi din concubinat. Nică copii adoptivi nu 
profită. Uni Senatusconsultii din timpul lui Neron 
(Pacitii, Annale, Cartea IV $ 19)a decisii acesta. Ceia. 
ce. dovedeşte că înainte de “Neon copii adoptivi pro- 
fitaii. Ceia .ce dovedeşte câte mijloce se întrebuințai. 
pentru a vita aplicarea legilor caducare. Ceia ce do- 
vedeşte cât de râti .erati văduto încă de la începutii. 
Nepoţii ex filio - şi chiar: ex filia profită, pe când, 
după cum vom vedei pentru exercitarea lui jus pa- 
bun, pentru revendicarea caducelorii, nu profitaii de 
cât nepoţii ex filio. De altmintrelea putin importă.ca. 

- cino-va fiind: însurat saii măritată are măcarii unii sin- 

gurit copilii. Cel ce nu e însurat şi n'are copii pierde 

t6tă liberalitatea. Celu ce este însurat dar n'are copii 

pierde jumiătate din liberalitate. Celii ce a fost însu- 

vat dar acum nu mai este, pentru că. este divorţat 

sai divorțată, văduvii sati văduvă, dar care are copii 

din precedenta căsiitoriă, care este solitarius, adică. 

“singuri, fără consorte, nu e'solidi capax, probabil 

că are o copacitate mai mare de cât a orbului, că 

beneficiasă de mai mult de cât. de jumătate din li-. 

beralitate. De cât nu se ştie. Acesta este sensul ce 

împreună cu Adcarias dai vorbei pater soliiarius 

din rubrica titlului XIL a Regulelor lui Ulpian, des- * 

pre câre nu avemii nici-o altă menţiune, nică indi- 

caţiune de cât pomenirea sa în acestă rubrică. Nu - 

adoptii părerea lui Cujas, care erede că pater solitarius: 

o: celt ce are ună singurii copilii, după cum am ară- 

tat deja în volumul 1 “al Fragmentelor mele juridice, - 

“în Comentariul meii asupra titlului XII din Regulele: 

luă Ulpian o a e
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“Prin oxcepțiune sint scutiţi de incapacitate, a adică 
poti beneficia, de-liberalităţile - făcute lorii, fără înșă 
a „putea revendica liberalităţile devenite caduce sati 

| gasi. caduce lăsate altora: - 
10 Bărbaţii minori de 25 ani, femeile; mindre de 

20 de uni care nu sunt încă căsătoriţi nici n'aii copii. 
Etâtea lor «e prea fragedă; nu pentru a se căsiitorit 
dar pentru:a le imputa că încă nu s'aii căsătorit; 
adevării, mulţă. nu se-căsătorescii şi nu fără cuvăntii, 
până nu ajungă la o -etate în care să câştige atăt în 
cât să pâtă într eţine o familie. | 

20 Bărbaţii de şei. deci de ani, fenieile de cincl-deci, 
dacă aii fost căsătoriţi până la. acestă etate, şi aii r&-. 
masii văduvi la acâsti etate, ei de la şâi-deci de ani. 
încolo. dacă 'sunt bărbaţi, de la, cincă-deci de ani în: 
colo dacă sunt “femei, numai: sunt obligaţi a se recă- 
'sători, căci sunt prea . înaintați în etate, pentru ali 
se mai cere să se cisătorescă, şi de aceia îi dispensâsă 
legea Papia. de a se mai recăsători. 
 Senatusconsultul Pernicianii, votat “tot în timpul lui - 
August, merse şi mai departe Şi. definse acelora care 
până las şei-deci de ani (bărbaţii) saii până la cinci-decă . 
de ani (femeile) nu, se căsătoriseră- încă, de: a; se mai 
căsiitori, chiar dacă bărbatul mai mare de' ș6i-deci de 

“ani. se va căsători cu o- femeie. mai. mică de cinci-deci 
de ani. In timpul lui' Claudiă. însă interveni un. Se- 
natusconsult;. care permise. bărbatului. mai mare de: 
şei -decă. de ani „de a se căsători cu o femeii mai 
„mică de cinci- deci de ani, şi dacă face și copii să e- 
vite compleetamente . caducitatea. In adevăr” bărbaţii, 
de şi rari, «dar tot eraii consideraţi că mai potii con- | 
cepe de la. șci-deci de ani încolo, iar femeile de la 
cincă-deci de ani încolo eraii considerăte. că nu mai pot 
rămânea însăreinațe (Aristotele, Cartea V, [legi 6oy 
stoptue. ewăâ CE ăvopozoe 7 £ojazey, ue E60o poi uo va. 
Ey 8 apr, ovi 0€ păypi. RevjuO tu. — Despre 
istoria animalelor. Naşte omul de sex bărbătescii 

=
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celă. puţin” până la. re -deci de ani, iar femeia 
„până la cincă-deci de ani). Şi -de aceia femeia “de 
„cincă-deci de ani, de se va: căsători cu unii băr: 
„bat chiar mai mie de şese-deci de ani, în virtutea Senatus- 
consultului “Calviţiani (din timpul lui Neron) contr actă, 
ună împar 'matrimonium, adică o nepotrivită căsă- - 

torie, care nu îi” dispenseză de pedepsele caducităţei; 
chiar dacă din întâmplare, în contra datelor fisiolo- 
gice, star întâmplă să procreese. Copii procreaţă . de. 

„aceşti soță-vor fi justi după vechiul dreptii civil, voriă - 
procura dispensa de. tutelă şi de curatelă, vori dă: 
tâte cele-alte avantagie acordate-procreaţiunei de copii, 
vor fi heredes sui, dară nu vor fi justi după legile 
novae (adică după legile caducare combinate cu Sena- . - 
“tusconsultele), prin urmare liberalităţile testamentare, - 
„„donaţiunile mortis: cause făcute lorii vorii fi caduce. 

30 Cognaţii până la al şâse-lea gradi, “şi .chiar la: 
al şâpte- lea” gradi, cei născuţi dintr'unii „copil de vării 
saii vară primară, faţă cu copilul vărului: sati verei 
primare, afinii până la acestii gradă, precum şi cei 
ce sunt în puterea paternă -a acestori. cognaţi (Prag- . 
mentele Vaticane $$ 216 şi: 217). 

"40 Fostul cumnati, fosta cumnată, fostul ginere, . 
fosta noră, fostul socru, fosta, s6cră (Frag. Vat. $ 2 18). 
„50 'Patăl vitrieii, muma Vibrieă, fiul vitrică, muma '- 
-mitrică. (Frag. Vat. $ 219). , 

Tâte aceste persâne sii dreptul de : a beneficia de 
liberalităţile mortis causa făcute lorii, dar nu aă dreptul - 
de a revendica liberalităţile mortis causa care ai cădut 

- după capul altora, care aii devenit caduce pe capul al- 
tora, saii care ai. devenit în' causa caduci. 

Prin excepţiune soţii. între dânşii care nu poti primi 

unul de la altul donaţiuni între viă,- -sunt supuși re-, 
“. lativiă la liberalităţile mortis causa, precum donaţiuni - 

_miortis causa, lgate, fideicomise, instituţiuni 'de he-. 

rede, bonorum. posesiuni secundum tabulas, fideico- 
mise hereditare, la reguli speciale. .
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Dacă sunt însurață, darii nai copii, unii soți nu 
pste -primi -de la cel-l-alt soţii prin liberalitate mortis 
causa de cât .o decime din averea sa, plus usufructul 

“unei treimi. Dacă are copii dintr'o' precedentă căsă- 
torie, unii soţii pote primi de la cel-l-alt mortis causa 
o decime nomine proprio, plus de - fie-care copilii 
dinta”o precedentă căsătorie încă câte o qlecime, plus 
pe asupra încă o treime. In câtii dacă are doui 
copi dintr o precedentă căsătorie, va putea primi 

3/9 -+ “li daci are trei 4 iii dacă are patru 
ok i3 Şi aşa mal încolo. 

acă a avut uni copil comuni, adică născut - 
-din căsătorie, darii îi a muritii după diua dări numelui 
(a şeptea di de la naştere), va putea primi'o decime: 
nomine proprio, şi o decime- nomine liberi niortui, 
adică 2, dacă a avut două copii comuni, darii îi au 
murit după diua dărei numelui, va putea primi. 3/,9 
ŞI. aşa mai încolo. Vedem. aci .întâiii că copilu co- 
munii comptâză şi mort, dar nu comptâză dacă a. 
mutit înainte de diua dări! numelui, căci atunci a 
avut prea puţină vitalitate: (Ulpian, regule, titlu XV), 
Dacă a avut. trei copii comuni cure ai murit după diua 
dării numelui, va putea primi mortis causa întregul pa- 
trimoniti de la celii-Valtii soţii, va avea solidi capacitas. 
“Asemenea va putea solidum capere dacă a avut: doui 
copii comunii care îi a muritii în etate cel puțin de 
trei ani, sai dacă are unii copil comunii care trăeşte 
la, mortea soţului săi, sau dacă, fiind. femeiă, a r&- 
masi însărcinată din: operele bărbatului săi şi a năs- 
cut în termen de maximum (lece luni de la moârtea . 
lui. Sati în fine chiar dacă a avut unii singurii copilii 

_comunii și îi a murit! după diua dării numelui, dar nu 
„mai. mult de unii anti şi şâse luni inainte de. mortea 
„soţului giatificatori (Ulpian, Regule, titlu XVI ş-D. 
Asemenea unii soţii pâte primi prin. liber: alităță mortis 
causa de la soţul săi întregal. sati patrinioniti. chiar 
dacă nu are, nici-nu a avut nici o dată copii, : dacă 

i ă , - 7
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soţul gratificator a murit dacă e femeia înainte de 20 
ani al vârstei sale, dacă e bărbatul înainte de 25 ani 
al vârstei 'sale, şi soţul gratificat dacă e bărbatul n'are : 
la mârtea femeei mai mult de 25 de ani, dacă e. 
femeia nare la mortea bărbatului mai mult 45 20 de. 
ani. Asemenea bărbatul şi femeea poti unul de la. 
altul snortis causa solidum capere, măcar că n'ati făcut - 
copii, nică nu are gratificatul copii. din o precedentă căsă- 
tor i, daca ati trăit împreună bărbatul până la şcideci de: 

„-femeia până la cincădeci 'de ani. Asemenea soţii 
poti priimi mortis causa solidum unul. de la altul, 
daca sunt cognaţi în “gradul iertat pentru a se cisă- 
tori, dar nu mai depărtat, de alii şâselea,. măcar că 

i giatificatul n'are copii (Ulpian, Regule, titlu XVI $ 1). . 
" Asemenea prin excepţiune legea Julia nu se aplica. 
femeilor nerecăsătorite în. anul după mârtea bărba- 
tului lorii, sai în “Cele şâse' luni de la divorţiii, adică, 
de şi nerecăsătorite, puteai benăficia de întrâga, libe- 
ralitate piortis causa ce sur fi deschisii în acest în- 
terval. Iar legea Papia nu se aplica femeilor fără de 

copii în termen de. duoi ani de la mârtea bărbatului . 
lox, saii de unu şi jumătate dela repudii, adică, de şire- 

“căsătorite, duca nu născuseră copii din noua căsătoriă, 
în intervalul de duoi, ani de la mârtea precedentului 
bărbat, saii de unu şi jumătate de la repudiii, puteati 
totuşi beneficia de întrâga liberalitate mortis causa, 
deschisă în acest intervalii. (Ulpian, Regule titlu XIV). 

In fine Impăratul pâte, printa”o constituţiune, acorda 
“unui bărbat sati unei femei, fără să aibă copil; jus 
liberorum. Acesti drepti face pe giatificat capabili - 

de'a beneficia, de. întrâga liberalitate testamentară lă- 

- sată,. lui, fie că e streinii, fie că e. soţii, îlii „scuteşte 

„şi de pedâpsa celibatului şi. de pedâpsa orbităţii. Ac- 
carias' crede că nui. scuteşte . de pedepsa orbităţii. 
„Dar distincția sa nu se întemeiasă .pe nimic. Şi-ar fi 
“curios, ca tocmai: jus. liberoruiu, dreptul "de copiă, 

„să li lase” “toomai, în. situaţia, ca cum. n'ar avea copii. E 

ag:
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 Liberalităţilo dovebite caduce nu aceresci celor ce. 

sunt . scutiţi de pedepsele caducităţii, după vechiul 

drept de accrescămentii. Ele profită celor ce aii copiă, 

patres cu se numescii, care ai relativii la ele „ceia 

ce se numeşte jus patrum, jus caduca vindicandi, 

însă nu după regulile vechi ale acerescământului antici, 

ci după: anume reguli determinate. Mai întâiti acesti 

„drepti nu aparţine nici o dată femeilor, ali duoilea 

chiar bărbaţilor nu le. profită nepoţii din fete. Ali 

„treilea chiar bărbaţilor nu le foloseşte concesiunea 

“de jus 'Hiberovrum, daca n'aii- copii. în realitate. In 

fine acestii dreptă, acestii jus caduca vindicandi se 
exercită după alte reguli de cât dreptul de acerescământ. 

In privinţa acâsta trebue: să, distingem între gra- 
„tificaţiă conjuncti re. et verbis, re tanti şi verbis 
tantun Sunt conjucti re et werbis acei care sunt 
gratificață prin aceiaşi. proposiţiune - şi cărora aceiaşi 

_avere sa acelaşti lucru este atribuit fără assignăţiune. 
de părți. Aceştia erai conjuncti şi în vechiul dreptii 

- și profitaiă de accrescământ. Sunt conjuncii re tantum, 
aceia cărora li se lasă aceiași avere, sai. acelaşi, lucru 
fără asignaţiuno' de părţi, dar prin - proposiţiuni. deo- 
sebite. -Aceştia-er ati disjuncli după vechiul drept, dar 
„profita asemenea — de acrescământ: Sunt conjuncti - 
verbis tamtuim, acei. care snnt geatificaţi. prin aceiaşi 
proposiţiune, dar cu: asignaţiune de părţi. Aceștia nu . 

„profita nici o dată de 'acrescăm'.nt în dreptul'clasică.. 
Sunt heredă conjuncti re et verbis, de exemplu: Ga- 
ius et Seius hevedes sunto.: Sunt herecli conjuncti: 

“ve tantum : Gaius. heres esto, Seius heres esto. Sunt 

heregi conjuncti verbis. tantum : Gaius el Seius he-. - 
redes sunto, unusquisque ex semisse. Sunt -legatari 
conjuncti ve el verbis, per vindicationem : Do lego 
fundu  Cornelianum Gaio el-Seio; per damna- 
tionem : Feres meus dammnas esto dare- -fundaum Cor- 
nelicauum Gaio et Seio ; sinendi modo:. Heres: meus 
„dammas esto sinere Gaia et Seium sumere fundu
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Cornelianum ; per praeceptionem: Gaius et Seius 
praecipiunto fundu Coinelia nana. Sunt legatari co- 
juuncti re tantum, per vindicationem : Do lego Gaio . 
funda Cornelianum, do lego Seio eumdem finidum 
Cornelianum; per damnationem : Damnas esto” he- 
ves meus dare funduui Cornelianum Gaio, damnas 
esto heres meus dare eumde:n fundum Cornelianum 
Seio ; sinendi modo: Damnas esto heres meus si- 
nere Gaium' sumere fundu Cornelianun, damnas 
esto heres meus sinere Seiuni suimere eumdem funt- i 
„dum Cornelianum ; per praeceptionem: Gaius prae-- 
cipito fundum Cornelianum, Seius praecipito eum- 

dem fundum Cornelianun. Sunt legatari conjuncli 
verbis tantum, per vindicationem : Do lego Gaio 

"ek Seio unicutigue semissen fundă Corneliaui; per 
„_ damnationem : Dammnas: esto heres meus dare Gaio 
„et Seio umicuique semissem fundi Cormneliani; sinen- 
di modo: Dammnas esto heres meus sinere Gaium et . - 
Soium sumere unuimguemque semissem fundi Cor- 
neliani ; per. praeceptionem: Gaius et Seius prae- 
cipiunlo inusquisque semissem. fundi.  Corueliani. 
Cândă sunt în t6stament mai mulţi coheredi şi. co- 

legatari, dreptul de a revendica hereditatea devenită 
caducă în parte saii în total aparţine mai întâiii co- 
heredelui pater, şi acesta puţin importă.că coheredii 

_sunt conjuncţi re et verbis, saii re tantuim saiă verbis 
“tantum. Daca însă sunt mai mulţi coheredi patres, 
se vorii prefera între ei pentru revendicarea părţii sai. | 
părților -de -hereditate caduce, aceia care sunt con: 

juncti re et verbis saii şi chiar re tântum. Se ţine 
aci compt. de- intenţia testatorului, care i-a chemat 
la aceiaşi parte, într'o materie cu totul creată de ar- 
bitrarul legiuitorului. Așa de exemplu daca testato- - 
rul a disi Primus et Secatnidus.heredes sunto ex se-. 
misse, Tertius heres eslo ex semisse, şi partea “lui | 
“Primus devine caducă, măcar că şi Secundus şi Ter- 

-_zius sunt patres, partea lui -Primus va fi revendicată 
ai -
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numai de Secundus, iar nu şi de "Tertius, Secundus- 

prin urmare va lua jumătate -din. hereditate, iar Ter- 

tius jumătate, Tot aşa se va întâmpla daca testatorul 

“a qisti :: Primus heres esto ex semisse, Secundus ex 

parte ex qua Primum institui, Tertius heres-eslo.. 

Pe când daca din contră testatorul a dis: Primus 
et Secundus: heredes sunto unusquisgque ez triente, 

" Tertius heres esto ex triente, vori profita şi Secun-. 
dus şi 'Tertius de partea: eaducă a lui Primus, şi prin 
urmare va lua fie-care jumătate din moștenire, căci 
Primus şi Secundus suntconjuncti verbis tantum (Pauli. 
|. 142D. Deerborum si gnificătione, Li. 16, extrasă din. 
Cartea 6 a Comentariului săi asupra legii Julia și Papia). 
Dacă însă, în ori-eare: din aceste trei hypothese, par-: 
tea lui. Primus devine caducă, şi Secundus și Tertius. 
conjuucti, nu vor fi nici unul pater, şi în acelaşii testa- 
ment va fi prevădut şi ună legatarii, de exemplu; Gaius . 
căruia testatorul îi a legat fondul Cornelian, -Gaius le: 

| gatarul va "revendică partea caducă a her edelui Primus.. 
Daca ' acum în hypothesă a mai multor cohereqi şi. 

"-colegatări,, vomti presupune că obiectul legatii devine 
caducii în pess6na unuia din legatari, daca cei-l'altă 
colegatari sunt conjuncţi. re et verbis, ei singuri de vor: 
fi putres, vor revendica partea legatarului caducă, mă- 
car că ar fi heredii aseimenea patres (Gaius Inst. 
Com. II $ 207). Şi totii aşa se va întâmpla după pă- 
rerea lui: Paulii, care a prevalut, daca cei-Palţă 'colega-: 
tari patres vor fi conjuncti verbis tantum. . lar daca. 

. cei-l'alţi colegatari patres vor fi conjuncti re tantum,- 
atunci partea legatarului conjunetii devenită  caducă 
va fi revendicată de  heredii patres Combină: Gaius: 
Com. II $$ 206 şi- 207 cu: Paul legea 89 D. De le-.. 
gatis IL (extrasă din Cartea 6 a Comentariului săi. 
asupra legii Julia şi Papia).: ȘI. totii. aşa se întâmplă. 
lie. că legatul este- făcut per vindicalionem, fie că 
este făcut. per dammationem, după opiniunea care a. 
prevalut, după cum ne spune Gaius în Com. II $ 208. 

7”
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pe care trebue sălii combinămii cu: paragraful 207. 
In fine daca în acelaşii testamentii sati în vre-unul 
din codicile confirmat prin testament, nu există nici 
unii herede şi nici. unii logatarii pater, atunci here- - 
ditatea devenită- caducă saii legatul devenit caducii, 
va fi revendicatii de derarium înainte de Antoninii 
Caracalla, iar. de la Antoninti Caracalla încolo de fisc 
(Ulpianiă, Regula titlu XVI $ 3). Şi să nu credemi, 
cum eredii unii, că de la constituţiunea lui Antonin: 
“Caracalla, de care vorbeşte Ulpian în $ 3 al titlului 
XVI al Regulelor “sale, drepturile -haredilor şi lega-. 
tarilor patres a: fost abolit. Nu, tot ce a voit Cara-" 
calla, a fost de a .transfera de la aerariuin, casa Sta- 
“tului, la fiscii,. "casa Impăratului, dreptul de a re-.- 
-vendica caducele şi quasi-câducele, în lipsă de heredă 
şi de legaturii patres, Acâsta resultă nu numai din- 
trunii paragrafi anterior al Regulelor lui Ulpian, pa-: 
xagraful 21 al titlului Î, dar şi dinti”unii paragrafii 
al săi :posterior paragrafului în -eare! vorbeşte de -. 
"constituţiunea lui Caracalla, din paragraful 17 al ti- 
tlului XXV, 

* Când e vorba. de disposiţiunt in causa caduci, 
nu pâte “fi vorba de persâne privilegiate, care să se 
bucure de. jus capiendi: Dar la 'dânsele se aplică o 

altă excepţiune; Relativii la dânsele-se aplică pentru 
gratificaţii, heredi saii legatari: ascendență şi descen- 
denţi până la al treilea  gradii inclusivii, ceia ce se 

„ mumeşte. jus” antiguum, adică aplicarea dreptului de 
acerescământ după vechiul drepti clasicii, şi numai, 

- în lipsă de ascendenți şi de descendenţi până la al 
treilea gradii, se: aplică jus patrum. - Acâsta resultă 
din Regulele lui. Ulpian, titlu XXIII, căre improprii 

"vorbeşte de. caduce, căci jus antiquum se aplică la 
Quasi caduce. Aşa de exemplu daca; presupunemii- 
-că testatorul. a instituit. heredi pe -Primus, Secundus,: 

- "Dertius, :Quartus şi Quintus, în mod conjunetivii re - 
et verbis saii re tantuim, .că dintre aceştia Primus 

r
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m6re sati devine peregrinii între confecţiunea testa- 

menţului Și mârtea testatorului, în cât partea sa de-_ 

vine. quasi-caducă, Secundus este ascendent sati des. 
cendent cu testatorul până la al treilea gradii, darii 

„celibe în cât are jus antiguuin, Tertius celibe darii 

cognatii de al şaselea grad cu testatorul, adică avendi: 
numai jus capiendi, Quartus streinii şi n6însurat și 

fără copii, în” cât partea sa devine caducă, Quintus 
streinti cu testatorul dar însurat şi pater, partea lui 
Primus va aparţine jure accrescendi lui Secundus, 
TPertius va beneficia numai de partea lui, iar pârtea 

“lui Quartus caducă va fi revendicată 'de Quintus ca: 
“pater, aşa în câtti Secundus va lua două cincimi din 
hereditate, Tertius o cincime şi Quintus două cincimi,. 
pe când din contră daca: Secundus n'ar fi ascendent | 
sati descendent cu testatorul până la al treilea gradii. | 
Quintus ar lua jure patris şi partea lui Primus quasi-- 
caducă, şi a lui Secundus celibe neprivelegiat. caducă, 
şi a lui Quartus, iar celibe neprivelegiat, iarăşi ca- 
ducă, iar MVertius ar beneficia numai de partea sa 
în virtutea de Jus capiendi. ca, celibe privelegiat, în 
cât Quintus ar lua patru cincimi din hereditate, iar 

- Fertius o cincime. 
Daca pr esupunemii că testatorul a instituit mai aul: 

„heregi conjuncţă reet verbis saii re tantum, pe Primus,. - 
Secundus, 'Lertius şi Quartus şi mai mulţi legatari 
conjuncti re et verbis sati verbis tantuin, de exemplu 

„pe. Gaius, Seius şi pe Mevius pentru fondul Cornelianti 
saii pentru părţi divise din acesti fond, şi Primus. 
more între facerea testamentului şi mortea testato- . 
Trului, în cât partea sa din hereditate devine. guasi-- 
„caducă, Secundus este ascendent de gradu întâiii al 
testatorului, în cât are jus antigiuum, 'Lertius este: 
celibe. neprivelegiat, prin urmare partea sa devine 
caducă, Quartuis însurat ŞI” pater, Gaius devine pere- 
grin între facerea, testamentului şi mortea testatorului, 
Seius celibe privelegiat, în câtare jus capiendi, ] Mevius
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descendent de gradii întâi” al testatorului, Secundus . 
va lua.partea sa şi a lui Primus din hereditate, prin. - 
urmare ?/;, Quintus va lua partea sa şi a lui Tertius 

din hereditate,. prin urmare ?/,, Mevius va lua partea 
sa şi a lui Gaius din fondul Cornelian, adică 2? la iar 

Seius numai partea sa din fondul Cornelian, adică 1/3. 
„Legatarii nu se vor amesteca la hereditate, căci he- 
redii sunt conjuneţi şi ati preferenţă, heredii nu se 
vor amesteca Ja legat, căci legatarii, sunt conjunoţă şi. 
ati preferenţă. 

De la Senatuseonsultul Pegasianti încolo; de “cândă 
Saă asimilat. fideicomisele 'cu legatele, şi prin urniare 
ati fost şi ele supuse: caducităţiă, şi ele vorii putea fi 
revendicate cândii devinii caduce de beneficiarii patres, 

“şi cândii. devinii quasi-caduce de beneficiarii cu jus 
“antiquum, şi în lipsă de beneficiarii patres. - 

Câtii pentru liberalităţile de ultimă voinţă nescrise 
(quae pro non scriptis habentur), 'ele sunt. conside-. 
rate ca neexistenie, la dânsele nici nu pote fi vorba... 

- de. aplicarea legilor caducare. 
“Pentru .a paralysa S'aii a reduce: "cel. puţin “efectul. - 
legilor câducare, “pe lângă instituirea fideicomiselor, 
care în'urmă, de la Senatusconsultul Pegasianii încolo, 
aii devenit ineficace, Sati mai inventat de prudenţă . şi 
condiţiunea quoi capero poterit, sati quum liberos 

„ habuerit, şi sa utilisat şi substituţiunea vulgară.. 
Să voibimti mai întâiit de condiţiunea, gutui cupere 

„polerit, saii can liberos habuerit. - | 
Sa admisi mai întâiii că se pâte lăsa horeditatea 
saii unii legată, şi în urmă şi uni fideicomisii, sub 
condiţiunea expresă can liberos habuerit, sati cum 
capere poterit. Daca s'a. pusii a nume condiţiunea cun. . - 

- liberos habuerit, sai ceia ce este. tot. una- ad tempus 
- liberorun, atunci se va aştepta îndeplinirea acestei 
condițiuni, “dreptul la moştenire sai la legată va fi 

întârdiat după mortea testaiorului, după chiar cele | 
o sută. de dile de la apertura tabulelor testamentului,
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- după chiar adiţiunea de 'hereditate pentru leg ate şi 
- fideiecomise, până la împlinirea condițiunei, până la 
„naşterea femeii de la care se aşteptă copii, bine înțe-: 
_lesti presupuindi: că acea femeiă este însărcinată la 
_mârtea “testatorului. Și, daca-la naştere, va naşte chiar 
„unii. copil care să n'aibă formă humană, destul să fie 
“viii, chiar” de nu va fi viabilii, heredelo sati legatarul 
va putea beneficia de hereditate, de: legat sati fidei- 
comisti-în' mod integral. Acesta resultă din combinarea 
legilor 61 D. De conditionibus et desionstrationibus 
(XXXV, 1), 18 D. Quando dies legator un vel fi- 
deicommissorum cedat (XXXVI, 2) şi 1835 D. De. 

" verborum: siguificatione (L., 16), de şi, în “regulă 
generală, - monstrul” nu „comptâsă, în cât. daca ar fi. 
instituit herede. sai. legatar uni postamus Suus,. şi 
“Sar naşte unii monstru, uni 'portentun, el iu ar 

veni la : hereditate - sait la moştenire; Când-e vorba 
“însă să comptese - pentru alt beneficiar şi spre elimi- 
„narea legilor caducare, de ură, „pentru aceste legi, eli 
-comptâsă. | 

Cândii însă să legat Sati s'a instituit; sub condiţiunea . 
Quum capere potuer ăi acestă” condiţiune se tâlmăceşte . 
în mod: favorabil, şi în regulă generală se tâlmăcește 
în sensul de. guaunt ibevos habuerit, i 
"Unii alt midlocii pentru eludarea legilor caducare, - 

ce ati admisti jurisconsulţiă, - a tost t întrebuinţarea sub- 
“stituţiunei vulgare. 

Aşa de exemplu testatorul institue moştenitori pe 
Primus, pe Secundus şi pe 'Tertius, pe fie-care "pentru : 
o treime. - Primuș este coelebs dar e din persânele 
„privilegiate, care se bucură de jus capiendi. Secundus | 
este coelebs 'neprivilegiat. Tertius este asemenea coe-. - 
lebs neprivilegiat. Daca aceşti trei heredi sunt. numai . 
instituiți, în speciă Primus. 'şi va. lua treimea sa, iar - 
treimea lui Secundus şi treimea lui Tertius vor de- 
veni 'caduce, şi în speciă vor fi revendicate de ae-' 
rarium până la Antoninii Caracalla, iar. de la acest
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Tmpărat încolo, de fiscii. Daca însă sunt substituit 
unul altuia, în acelaşi timpi în' care sunt instituiţă, 
-de exemplu daca testatorul-a dis: Prinius heres esto 
ex triente, Seciuuius ex triente, Tertius ex triente, | 
si Primus heres non erit, Secuiidus et Tertius he- 

vedes - sunto. ex parte ex qua Prius iustitulus est, 
si Secundus heres non erit,; Primus et Tertius here- 
„des -sunio ex parte ex qua Secundus heres nou erit, 

si Tertius heres nonerit, Primus et Secundus heredes 
sunto ex purte ex qua Tertius heres non. erit, Primus 

_va lua ca instituit -partea. sa. adică o treime, va lua - 
- ca substituit lui Secundus partea lui Secundus, şi ca 
substituit lui 'Tertius şi partea lui Tertius. Acâsta 
este -între” altele. utilitatea - substituţiunei. vulgare şi 
„mai cu semă-a substituţiunei vulgare reciproce, după. 
cum o spune între . altele, în constituțiunea sa prin - 
care aboleşte caducele, legea unică principium în Con 
„dică, De caducis tollendis, pe care amii tradus'o deja. 

Religiunea chreştină a influenţat încă mai mult asu- 
-pra: sy Stemuliuă legilor caducare. Ped&psa inflesă celor. 

" neînsurați sati celor care de şi însuraţi ai copii a fost 
„considerată ca nedrâptă. Pe de o “parte. nu prin mid- 
"l6ce artificiale se pot împinge Gmenii la căsătoriă, ci 
“prin moralisare, şi prin posibilitate de a nutri pro-: 

-. creaţiunea, adică prin midlâce economice. „Religiunea . 
“creştină, influențând asupra. moravurilor, a împinsti, 
fără violenţă, la căsătoriă. Iar pe de altă parte este 
„nedrept; a pedepsi pe cine nu: se îns6ră saii n'are 
copii, căci pâte să nu fie vina lui, ci a societăţii. în 
care trăeşte, care nue organisată astfel în cât să pro-. 

„cure, pe muncă, onestă, midlâce de existenţă şi de în- - 
treţinere a familiei. Când totul e-la capriciul puterii 

arbitrare a guvernanțilorii, la disposiţia tyranilor, lin- 

guşitorilor; depravaţilor, eynicilor și hypoeritilor, so-. 
„cietatea e.de vină care 'stârpeşte or-ce midloe de 

muncă onestă, sati cel puţin: descuragiasă pe omii de 

a' munei: onestanaente, şi li incuragiasă ași procura
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totul, prin “adulaţii, nypoerisiă, crime, dilapidări, pre-. 

“cum şi'lii expune a perde tot resultatul muncii oneste 

prin persecuţiuni nedrepte, prin apetitul desfrânat şi 

încoragiat al delatorilor adulatori ai tyranilor gilei. Ini-- 

“păraţii Constantinus, Constantius şi Constans, printr'o 
constituţiune care” formâsă: în Condica lui Justinian: * 

„legea 1 titlu 58 al Cărţii a VIII, ai desfiinţat pe- 
depsele inflese celibatului şi orbităţiă. Acâstă, Con- 
stituţiune este înserată în Condica lui Justinian în - 
mod incomplectii, nu figur6să de cât o: parte din ea, 

dar o posedămiă în. Condica 'Theodosiană într'unii - 
modă complecti, e ea formâsă, în acestă din urmă Con- 
dică, legea unică a-titlului 16 a Cărţii a VIII, din care 
ne putemii convinge că Justinian n'a r6proilusii. de 
cât principiul ŞI paragr raful '1 ali constituţiunei, iar . 
nu şi: paragraful 2 prin care - Constantin reservă în . 
„mod expresii aplicarea restricţiunelor aduse, de legile 
cadueare. şi Senatusconsultele desvoltătâre, la capaci- 

„tatea soţilor de a priimi unul de la altul prin libera- 
lităţi mortis causa. Aceste estricţiunt n'aii fost abo- 
lite de cât în anul 410, printa”o constituţiune a Im- 
p&raţilor: Honoriii “şi Theodosiii, care-figurâsă în Con- 
dica theodosiană sub legea ?, Cartea VIII, titlu. 17 
De jure liberorum, iar în. Condica lui Justinian sub 
legea 2, titlu 58 altt Cărţii - VIII-a. Cu tâte acestea 
systemul legilor caducare prin aceste constituţiuni n'a | 
fost. abolit într ună mod complectii, căci jus patru 
vândicandi ă rămasă încă în vigâre în privinţa libe- 
ralităţilor - mortis causa făcute în favorea Latinilor 
Juniani, care n'aii devenit cetăţeni Romani până la . 
împlinirea! celor o “sută de dile de la apertura testa-: 
mentului sai până la împlinirea condiţiunei, care: ase-- 
“menea deveneati' caduce, cum ştimi, în privinţa li-..-- 
beralităţilor mortis causa făcute persânelor. care ai 
murit saii ati perdut factio testamenti între confec- 
ţiunea testamentului şi mârtea .testatorului, care ase-- 
menea cum. ştimii deveneaii caduce. In fine jus patrium .
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a rămas încă în vigre pentu tote: liber alitiţile mortis” 
causa în causa coduci. 

Tocmai Justinian a desfiinţat în modă compleetii. . 
systemul caducelor şi a quasi-caducelor, şi dreptul de: 
revendicare a taţilor. Eli a făcut -acâsta : prin legea.. 
unică în condică: De. caducis tollendis, titlu 5, Car- 
tea VI, pe care am trânseris'o şi traduso, şi la care. 
trimitem. Totuşi Justinian nu -a revenit complecta-... 
mente lu systemul acerescământului” anterior legilor. 
caducare, ci a menţinut câte-va din disposiţiunile. le- 
-gilor caducare; Aşa în materie de instituţiuni, fie. că 
-instituiţii vor fi conjuncţi re ei verbis, fie re tantum, 

fie verbis tantum, din causa regulii că neo paga- 
nus -partim 'testatus, partim “intestatus, decedere . . 
polest, celii ce vine dintre heredi i ia t6tă hereditatea, 

“şi o ia vrând nevrândii,. şi o ia cu sareini cu totii, 
“chiar daca sareinele ar fi impuse nominativii unuia 
din heredii deficienţi. -Pe când din contră după ve-. 
chiul' systemii al accrescământului, părţile. deficienţi- 

_loră acereseii celui ce vine la moştenire sine onere 
Daca avemii mai muliă colegatari, - conjuneţi re et 
verbis, şi unul. din ei face defectii, 'saii. pentru că 
partea lui ai fi devenit caducă, saii pentru că ar fi : 

devenit quasi caducă după legile caducare, ea accresce 
celor-lalţi colegatari conjuneţi. me et verbis, dar numâi 

daca voră, fie: că legatul e făcut per vindicationem, * 

fie 'că e făcut per damnationeim, şi. cu sareinele im- . 

puse colegatarului deficient, pe când după anticul 

drept al accrescământului, în legatul per vindicationerm, 

partea colegatarului deficient accrescea etiam învito | 

- dar sine onere, iar în legatul per damnationem, par: 

tea colegatarului deficient rămânea în hereditate şi 
“profita heredelui. Daca colegatarii sunt însă conjuncță 
re tantum, sai cum se numea în.vechiul drept civil 

- disjuncță, şi unul lipseşte, pentru una din 'causele care 

“ar fi produs caducitate saii quasi-caducitate, după sys- 

temul- legilor : eadueare, atunci legatul întregi apar- - 

.:



“ţine celui: ce: se presintă, etiana invito, dar fără sar- 

cina impusă colegatarului conjunetii re tantum, căci 

aci avemii mai mare vocaţiune la tot, şi prin urmare 
- nedescreșeăimânt. Dar daca vină amândoi, fie că lega- 

“tul a fost făcut per vindicationem, fie că a fost ficut 
per dammnationem, va lua fie-care- numai o parte vi- 
rilă, iar nu ca în dreptul clasicii antecaducar, unul 
lucrul întregii şi celi-l'alt estimaţiunea. Daca însă le- 
gatul este făcut la mai. mulţi în modii conjunetiviă 
verbis tenta, atunci fiind că după chiar întenţiunea: 
“testatorului manifestă, fie-care nu trebue: să. aibă de 

cât o parte, partea . deficientului va rămânea în he- 
“reditate. . ... - 

In. ceia ce priveşte Jiboralităţile > mortis causa con- . 
siderate ca. nescrise, precum legile caducare, nu le-ai 

“atinsă, nici constituția lui Justiniană nu a- modificat! 
nimie din vechia legislații clasică, relativii la densele. 

„Ca anexii la. theoria caducelorii, găsescii folositori 
“a da aci traducţiunea comentariului lui: Cujas asiipra 
„eonstituţiunei lui Justinian, relativă la, abrogarea ca- 
„ducelorii. i



  

TRADLOȚIIA EAI sl ui CARTEA HA saca Ul JUSTINIANU, 
CARE, POARTĂ DREPT BUBRCĂ: 

DESPRE ABROGAREA CADUGELORU: 
După CUJAS 

“ (ediţia citată, “Tomi 8, colânele 1079-1080). 

După. « cum sa făcutii legea Faleidia “pentră stabi- 
lirea unei măsuri în materie de legate, în timpul lui” 

"- Augustii, asemenea s'a făcutii în timpul acestui Im-- 
“ păratii. legea Papia Poppaea relativă la heredităţile şi _. 
- legatele caduee.. “Legea Falcidia nu a fost abrogată de - 
JI Justinian, ci numai coresă şi redusă, (Vedi Novella. 

a lui Justiniană,- Despre heredi și legea, Fălcidia). 

„ fai legea Papia -asemenea a cores'o şi redus'o forte: 

"multi. Caducele, după Ulpianii, Regule, titlu 17, astiă-- 

felu le definesci : Sunt liberalităţi lăsate unei persâne: . 
capabile .care în virtutea unei cause Gre-eare, în urma. 

„morţii testatorului, cadii după capul pratificatului în. 

casa, fiscului. Ammianii Marcelină, cartea 31 dice des- . 

pre. caduce. „După cum: se 'găsescii în palate persâne: 

avide de lucruri străine. care - umblă, după caduce saii. 

-* după alte rușfoturi “. De unde şi vorba caducariti. . 

Dieii zinei persone capabile. Căci: cele ce se lasă i inca-- 

- pabililorii nu sunt caduce, ci sunt considerate ca ne- 

serise, ca nule. Pic după Or tea, lestator ulei, căcă. 
po 

7
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ăcelea sunt propriti numite aduce, cele-l-alte care 
nu se împlinescii în viăţa testatorului, de exemplu 
în casul în care legatarul mâre în viaţa testato- 
rului, sati” dacă condiţiunea liberalităţii cade în viaţa 
testatorului, _în virtutea, legii Papia sunt nu caduce 
ci în causa caduci: (adică quasi-caduce, nu ca- 
duce. proprii dise ci ăsimilate cu caducele), adică ca. 

- şi caducele expuse să cadă în mâna fiscului. 'Dicii: în 
„vivtulea unei cause Gre-care, aci vorba causă o iaă 
în 'sensii. de casti, de întîmplare." Sunt cinci. casuri de 
caducitate: Primo, Casul în care heredele instituitii 
pentru parte din. hereditate saii legatarul more după 
mârtea testatorului, darii înaintea aperturei .tabulelor 
testamentului. Adică înainte de dies cedens ali lega- 
“tului sati înaintea dilei. adiţiunei. heredităţii: căci. a- 
câstă di nu soseşte în virtutea legii Papia. de câtii la 
„apertura: tabulelorii testamentului. Şi cu dreptii cu- 
ventii gice Ulpianii în Ş-1 al titlului sus menţionatii 
"din Regulele sale: Heredele înstituiti, pentru o parte. 
“Căci neredele instituitii pentru parte pote şi pe câtă 
timpii testamentul este. .închisii să facă adiţiune de 
„hereditate întru câtii legea Papia ridică heredilorii | 
“sa legatarilor numai dreptul. de acrescământi. Se- 
cundo. Dacă heredele instituitii pentru o parte sai | 
“legatarul după m6rtea testatorului va fi deveniti pe- 
regrinti sati servus poenae. Căci dacă a devenitii servii 
ali fiscului saii ali unui - particularii, legatul sai he- 
reditatea este câştigată după apertura testamentului, 
fiscului sau. stăpânului prin servi. Tertio. Dacă legatul 
saii hereditatea s'a lăsată unui celibe, şi acesta în 

„termenul de o sută de dile, adică în termenul creţi- 
“unei, de la mortea testatorului, nu va fi executat legea - 
Papia, adică nu se va fi căsătoritii. Quarto. Dacă + s'a 
lăsată “hereditatea sai legatul. unui Latină, și “acesta, 
"în cele o sută de dile de “la mo6rtea testatorului, adică 
în termenul creţiunei, nu va fi căpătat dreptul de 
cotăţeniă romană. „Aceste două după urmă casuri sunt 

>
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repetate și de Ulpiani în $3a titlului 22 a Regu- 
lelor sale. Quinto. Dacă după mortea, testatorului con- 
diţiunea legatului cade, sati dacă, după mârtea testato- 
rului, dară în timpul pendenţei condiţiunei, legatarul - 
m6re, saii devine servus pcenae. Nu însă şi dacă lega- 
tarul a perdut calitatea de cotăţianii roman, a devenitii 
peregrinii sive ulla civitate, fiind de exemplu deportat 
într'o insulă In adevăr .deportatul își pote recăpăta 

„dreptul de cetăţenii. Din contră servitutea este asi- 
milată cu mortea. Acâsta o decide Ulpianii în legea 
59, principium, s$ 1 și 2D.-De condii. et demoustr. 
XV, 1)... 

Un ali șăselea. castă nu ua admită, adică casul în care 
legatarul a repudiati legatul, căci. acele liberalităţă 
devinii -caduce, pe care cineva; este 'incapabilă a le - 
priimi, a le câştiga. Dar ceia ce a repudiată, evidentii 
putea câștiga dacă vrea; Asemenea nu admit casul 
în care cine-va a muritii după apertura testamentului 
dar înainte de a. cere legatul, nică câsul în care bo- 
NOU posesorulii a muriţ după apertura testamentului, - 
dar înainte de a cere bonorum posesiunea,  saii dacă 
îi a expiratii timpul fixat de pretor pentru a'cere 
bonorum posesiunea fără a o cere.- Aceste două din. . 
urmă casuri sunt a nume prevădute de.-Gaius în le- 

__gea 4 D, De bonorum posesionibus (XXXVII, 2). 
"In acele casură. este numâi- caducitate, în care. legea: 
“Papia acordă a patra parte din caducii delatorilorii, 
pe care Suetoniii îi numește delatorii legii Papia, că- - 

„xora Neron le a acordat numai a patra parte din caduce. 
(Suetoniii Neron No. 10: „Praemia delatorum Papiae “ 
legis. ad -quartas redegit:. Ceia ce' am disii că ca: 
ducele -cadii după -eapul 'caducaiului în casa fiseului 
ne: arată în acelaşiii timpi raţiunea şi causa introdu- 

cerii caducelorii. Căci August le a introdusii cu scopii 
„de a' mări şi de a. umplea casa erariuluă (tesaurul 
-* Statului, fiscul era tesaurul Impăratului) .pe care -răs- 

- bâiele civile dintre Pompeiii şi Cesari și dintre Pom-
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peiii Lepidii şi. Bruţă îli sloiseră. Şi acestă 'causă a: 
"legii Papia caduearia însuşi Justinianii o arată 'la înce- 
putul oraţiunei sale şi în legea 2 $ 6 în fine C., De 
veteri jure enucleando... (, E! 7) unde dice: « «Sed în 

“his mihil de caducis a -nobis memoratum est: îie 
"Causa, Quae în rebus non prospere gestis, el tris- - 
tibus temporibus romaiuis încrebuit calamitatibus,. 
bello coalescens civili, în nostris- remaneat tempo- 
ribus... În acestă colecţiune (a Condicei) nu s'a menţio-. 
nată nimicii despre caduce, ca nu cumva să nu r&- 
mâie şi în timpurile nâstre urmă despre! causa care. 

în timpurile de' neprosperitate şi triste ale. statului. 
Roman a întins calamităţile pestă - -densul la. care sa 
adăogat şi.resbelul civil....., Asemenea şi Corneliii 
Pacitii, în cartea 83 a Analelor unde dice: , „Spre - 
a modera disposiţiunile legei Papia pe care "August, 

după ce mai îimbătrânise, o făcuse în urma legii Julia, 
spre. a stimula prin pedepse pe “celibi a-se. însura, 
şi spre a:mai mări erariul, ŞI. care găsise totii. pentru 

acelaşi cuventi a sărăciei erariului miglocul- impo- 
sitului de două decimi asupra valorii heredităţilor“ 
“În aceiaşi carte Taciţii dice, ccea ce referă la ali 
treilea casii de caducitate, că prin răsbâie civile .re- 
ducându-se. înta” un mod de necredutii num&rul cetă- 
ţenilor, spre a. incita pe cei ce mai rămăseseră a 

„proerea copii şi a umplea statul de cetiiţeni, s'a pro- 
pusii de către legea Papia pedepse pentru celibi, Şi: 
S'a 'dispusti ca să nu beneficieze de legate şi: de he- 

» redităţi dacă. în intervalul celor o sută de 'dile de la. 
m6rţea testatorului nu vor contracta nupţii adeverate, 
nu simulate (legea 30 D., De ritu nuptiarun:), şi dacă. 
heredităţile denunţate nu vor fi insolvabile, căci legea a- - 
voit să*diminuese folosele, iar nu desavantagiele celibi-- 
lor (legea 72 D. De hered. instit......) afară numai dacă. 
heredităţile sati legatele nu sunt lăsate celorii de aprope - 

„_cognaţi. Şi nu trebue să omitemii “că Dionisiti notesă. 
N
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în. capitolul: 56. că în timpul edietăriă legii Papia atata 
penuriă era. de cetăţeni în câtii. Consuliă -Papius Şi 
Poppacus erati: celibi şi fără de copii, Şi că nu s'ati putut 
găsi Gmeni insuraţi şi cu copii capabili, .care să le fie . 
preferați. Căcă în căpătareă onorilor, cum dice Dion | 
în capitolul 53, taţii se preferau celor lipsită de copii, E 
şi însuraţii cclibilor. La acelaşi casti .alii treilea şi la: 
alti patru se referă -ecia ce serie Ulpian, în Regulele 

“sale, titlul III: Despre Latină, $ 6, că Latină prin. 
fabricarea. „de navă: capătă dreptul de cetăţenie în vir- - 
tutea -edictului Împăratului Claudiii, relativii la -care 
cacă ce: dice . Suctonii, Clauditi,. n-rele 18 şi 19: 
cui... Fabrieatorilor „de nave pentru comerţii le-a acor- .. 
dati avantage mari care variatii după condiţiunea fie- 

- căruia, celiiţenilor. dispense de pedepsele lepei Papia, 
"Latinilor '€reptul de cetăţenie, femeilor prerogativele 
mumelor care aveati patru conii,: adică jus quatuor li- 
Dero...» - Asemenea: legea Papia n'a voit ca le-! 

“- gatele şi .heredităţile care ceadi după facerea . testa- 
mentului sati după mortea testatorului să profite: fig 
cului ci: să r&ămâoc: la descendenţi sati la: ascendenți - 

“până la ali treilea gradi, după vechiul drepti,. după 
cum-ne spune Ulpian în Regulelo sale, titlul XXIII, 
şi Celsus în logca 29 $ 1 De legatis IL (XXX), care. 

“sună ast-felă: Dacă partea celui instituit herede în 
sareina căruia anume s'a legatii ceva, aceresce filiului - 

“ eoinstituitii her ode, acesta nu va presta. legatul, căci el 

ia partea. ce i aceresce după dreptul vechii (adică | 
sine onere).» Insă Justinianii dă, -tutulor heredilor . 
_instituiţi, 'restituindii dreptul antieii,. ceea ce legea 
Papia nu da de:eâţii descendenților şi ascendenţilor,.. 
abrogândii. „în. „acestă. parte disposiţiele legii Papia. . 
In adevării causa. introducerii acestei legii. fușese răs- 
“b6ele . civile. Prin urmare -eia naturali ca: stătornicin- 
„du-se pacea în Statul “Romanii, şi. revenindiă. acest 
Statii în vechea mărire. Şi dignitate, să "cadă şi legea. - 

„" Papia, şi să “înceteze” tâto avantagiele fiscale, precum 

Aaaa 16
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“impositul de o doudecime asupra “heredităţilor- şi cadu- 

- cele pe care le storsese slăbiciunea (sleirea) fiscului Şi ne-. 

-cesitatea lucrurilor cum dice forte exactii LI. Valerius. 

“în "Titu-Liviti,. capitolul -34:- „Legile cerute de unele 

timpuri le vădă muritâre şi. schimbătore ca -şi tim- 

“purile: cele 6dictate în timpii de pace, adesea ori le 

abrogă starea de răsboiii, şi cele ce le aduce răsboiul, 

Je desfințeză pacea. 
" dIn'fine Justinian a complectat, ceia ce Împărații 

precedenţi începuseră. Căci şi alţi: Impărați inainte de 

Justinianii emendaseră multe capitole ale legilor Pa- 

“pia. Septimii Soverii, capitolul relativ la.etatea pte- 

serisă "pentru a avea copii, după cum. ne spune. 'Ler- 

 tullianii în Apologeticul s&ii, capitolul £. şi care etate 

era după cuin ne spune Ulpiânii în titlul. 16 a Re- 

“ gulelor sale, etatea de 25: ani pentru bărbaţi şi cea 

„de 20:.ani pentru femei, 'etate la care numai pers6-. 
“mele sui juriş erau constrânse si se. căsătorâscă, de 

legile Julia şi Papia, iar nu şi filii'saii filiele familias 

„după cum ns spune jurisconsultul 'Terentius” Clemens: 

- „în cartea. 8 a Comentariului -săii asupra. legilor. J ulia 
„şi Papia, care formâză legea 26 D., Derilu nuptiaruin. 

„Constantin a abolită pedepsele: celibatului şi a lip- 

„sei de copii, prin. constituţiunea sa din anul 239 de 'la 

Christos, care formeză în Condica lui Justinianii e-: 

“gea 1 De înfirmaindis poznis coelibătus, et de deciina- 
 riis sublatis(IX, 1), mişcat fiind de raţiunile xaportate 
“d6 Eusebiii 4, Viaţa lui Constantin, capitolul 26. 

- Justinianii ne mai referă că înainte de Constantinii 
multe disposiţiuni. ale legilor Julia -şi Papia ati fost 

- desfiinţat şaii modificate de Impăraţii anteriori, multe 
ati cădut :în. desuetudine, şi că instituțiunea caducelor. 
a fost. neplăcută jurisconsulţilor, care ati inventat 
multe mijlâce pentru a le restrânge aplicaţiunea, că 
adesea ori ei în consultaţiunile lor se pronunţaii. în 

„contra fiseului, cât de puţină “îndoială: să fi găsit în 
aplicarea caducelor, ceia- ce.în modii fârte corectii 

)
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spune legea 10 D., De jure îisci: ALI, 14: „Nu. 
„creclii, dice Modestinii în acâstă lege, că - păcătueşte 
acela care în questiunile dubie, se pronunţă în contra 

„fiscului.“ Şi aşia în causele odiâse adesea aii fost ei 
“preocupaţi, Şi prin urmare şi în” causa caduceloriă, 
dup cum o demonstreză legea 135 D., De. verbor.. 
signif. (L. 16), în - care: Ulpiantă prevede naşterea 
„unui monstaiu de către: o femeiă, şi declară în aeâstă 

„lege, care este extrasă din Comentariul săti asupra le- 
„gilor Julia, şi Papia, că îi va profita ca să nu fie su- 
“pusă la legile caducare, adică că va fi considerată că 
are copilii. “Şi adaugă Justiniani,. că însuşi. testatorii, 
“povăţuiţi de Jjurisconsulți, făceati substituţii reciproce 

„: pentru, ca să evite aplicarea caducităţii. Aşia legea 5 : 
» Do, De vulg. et pupillari substitutione (XXVIII, 6), 

care esto "extrasă din cartea 3 a Qomentariului lui 
„ Gaius asupra legii“ Julia şi Papia). dice: „Si în tes- 
„tamento heredes scripti îta alicui substituti fueriut, 

„ut si is-heres non esset, quisquis sibi .heres. esset, . 
îs în parte quoque deficientis esset, heres :-pro gua 
“parte guisqie -heres exstilisset, pro ea parle cum. 
„îsi portione quogite deficientis vocari placet: neque 
îuleresse, jure înstitutionis quisque. ex majore parte: : 
heres facts esset, an quod per legem alteram partem 

“alicujus vindicassel. — Dacă întrun testamentă heredii 
instituiță sunt substituiți unuia dintr'ânşii. ast-felu, că .. 

dacă cutare nu va îi herede, ori cine va fi herede, să. 
„ie herede şi asupra părţii deficientului: pentru partea . 

pentru. care fie:care va-fi herede, pentru acea parte _. 
să decisă să fie chiematiă. Şi relativii la porțiunea de- 

- ficientului,: şi pucin.. să. importe dacă. fie-care. devine . 
„ herede pentru o parte mai mare cu dreptul de insti- -. 
“uţiune, sati. pentru. cii vindiecase în virtutea vre-unei 

legi vre-o altă . parte a vre-unuia. „In adevării, legea: 
Papia 'ridica' dr eptul . de acrescământii iar nu dreptul 
'de substituţiune; şi de aceia cu mijlocul substituţiunei-. 

„se. ințroducea indireotii „dreptul. de. acrescămentii, Ra 

- 7
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“se excludea caducitatea. In fine ceia ce aii fiout pentru” 
o parte principil anteriori, pentru. împuţinarea cadu- 
'celorii, ceia ce ai făcutii şi jurisconsulții, şi testatorii - 
*povăţuiţi de jurisconsulţă, ca să nu cadă liberalităţile. 
„lorii în caducitate, aşa în cât caducele ati început în- 
“cetul cu încetul ca tâte drepturile, întrebuintândi ex- 
presiunele lui Ammianiă Mareellină, să îmbătrânâscă, 

„tocmai Justiniană a terminat, âbrogând cu desăvirşire 
acâstă parte a legii Papia caducarie, şi conservândi 

-- numai acelii capitolii din legea Papia'relativii la erep- 
“torii, la liberalităţile adică răpite nedemnilor pentru 

__a fi atribuite în cea mai.mare parte a casurilorii fis- 
„eului, despre care „vorbeşte. Ulpian în Regulele: sale, 
titlu XIX, Despre proprietate şi acgitisiţiunea lucru-" 
rilorii, Ş -17, iar din legea Julia caducaria numai a- 
'cea parte care atribue în ultimii. loci bunurile va- 

- cante (adică cândi nui niminea care să le ia cu titlul - 
*de: moştenire: saii de disposiţiune pentru. causă de 
mârte) fiscului sait poporului ca părinte al tutulor: 
($$ 13 şi 14 din constituţiunea lui Justinian De. ca- 

“ducis. tollendis, care formeză legea unică în Condica, 
*Cartea VI, titlu 51). Şi aşa. Justinian, ca şi ori-ce 

- bună : principe, cum este Mareii Aurei, despre care 
serie Capitolinus, cum este. 'Antonini celii Piti, în ca- 

Sură de 'avantagie n'a cruțat, nică a favorisat fiscul. . 
Justinian însă a desfiinţată materia caduceloră,. deci- 

„ dendii mai întâiti că ori-ce moştenitorii pâte.să facă adi- 
ţiune.de hereditate îndată după mârtea testatorului, și - 
că dies cendes ali legatelorii curge din momentul mor- - 
ţii testatorului, şi că nu se va aştepta deschider ea testa- 
mentului sati. adiţiunea heredităţii, şi nici că se cere 
cunoştinţa leg gatarului“ despre existența legatului ce'i - 

“50 face (vedi “legea. 6 C., :Quando. dies legati vel fi- 
deicomisi cedit, VI, 53 care este o -constituţiune “a . 
_Imipăraţilorii. Dioclețian ŞI Masimianii). Legea Papia 
"cerea deschiderea testamentului, şi Senatusconsultele 
făcute xelativii la acâstă lego concedeati acâsta, dar nt
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cerea a adiţiunea heredităţii, după « cum ne spune Paulti. în 
Sentenţele sale, Cartea III, titlu 6 Despre legate $7, 
credii că nu cerea nici ştinţa legatarului. Bine înțeles 
este vorba de legatele pure sati cu termenii certii, afară . 
numai de câte-va excepţiuni, despre care se vorbeşte - 
în -$ 6 al constituţiunei sus menţionate. Căci relativii 
la legutele făcute sub condiţiune sati cu termen in- 
certi, totii-d'auna s'a decisă că dies cedens soseşte la 
împlinirea condiţiunei sati a termenului incertii care 
ţine locii de condiţiune, căci pole să nu sos6scă (quod 
possit nou ceder.:). In adevării; nu oră c6.termenii in- 
certii ţine: locii de condiţiune. Din contră sunt legate 
cu termenii incertă care sunt considerate ca pure. De 

ex. legatul : Do lego Titio cum moriatur. E sigur că 
va muri Titius şi când se va simţi murind, va simţi. 
pe capul săi născându-se legatul. Şi astii-feli desfiinţân- 
du-se materia causa şi fundamentul caducelorii în para 
graful 1 alii constituţiunei, apoi în paragraful 2, ca să nu 
caqlă în casa fiscului liberalităţile lăsate prin testamentii | 
sai codicilă, pentru că dintr'o causă 6re-care ar expira 
saii aru- cădea, împarte liberaliiăţile ce  cadii după tim 

pună în trei cearegorii, căci ori cadii imediatii în mo- 

mentul chiar a tacerei 'testamentului, ori cadii între 
confecţiunea testamentului. şi mârtea testatorului, ori 
în :fine cadii după mârtea testatorului. Şi -le a şi dis- 
tinsă cu numiri deosebite, “urmândii. întru acesta ve- 
chile legi, numindă nescrise pe cele ce sunt nule şi | 
cadii încă de la începută, numindii  guasi caduce. 
(în causa caduci) pe cele ce -cadii între confecţiunea 
testamentului şi mârtea testatorului, şi reservândii nu: 

„mele propriii de caduce la acele Jiberalități care cadă . 
după mortea testatorului. Pe aceste liberalităţi le se- 
pară asemenea după dreptul propriii fie-cării categorii, 

In totii d'a-una. ŞI înaintea legilor caducare, şi în tim- 

„pul acestor legi, şi astă-di acelaşă drepti se observă 
pentru liberalităţile considerate ca nescrise, ele adică,
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nu ai cădutii nici o dată şi nu cadii: nici astă-di în . 
casa Statului sai â Impăratului. Cici nici nu se re- 

„„feră la densele legile Julia şi Papia caducarie, cum 
 erie fârte bine Plinius în Epistola 16 din Cartea II 
„a Epistolelor, dicândii că pentru ceia ce era consi- 
deratii ca neserisii, nu era loci ca delatoriă să 7]: de- 
nunţe fiscului. Ci -acele disposiţiuni, după cum o spune 
şi Justinian în paragraful 3, aparţinii. heredelui le- 

„gitimii dacă nu este vr'unti „substituitii, sait. vruniă 
herede conjunetii, căci atunci „aparţine substituitului 

„sati heredelui conjunetii; iar dacă este legati, apar- 
ține. colegatarului conjunetii,. sati heredelui instituitii, 

„dacă -nu este colegatariă conjunetii, după: cum o spune 
şi jurisconsultul Gaius în legea 55 $ 1 De legatis ll 
(XXXI), şi Scevola: în legea 88 $ 16 cod. fil. Şi a- 
ceste. Jiberalităţi - profită persânelor sus menţionate 
sine onere, fără sarcinele- impuse asupra acestor li-: 
heralităţi.: Şi în adevăr, de Gre:ce disposiţiunea prin-. 
cipală este considerată ca. nescrisă, “este” consequent 
ca şi sarcina pusă asupră'i să fie considerată ca ne- 

-serisă Şi 'ca neimpusă nimenui. Sunt numai două ca- 
„sură în care disposiţiunile considerate ca mescrise ră- 
mână şi trecii- la persânele la câre “urmeză să tr6că 
cu sarcinele. puse asupra lorii,: casuri pe care I- no- 
„teză Accursiii: unul este casul Senatuseonsultului - Li- 
bonianii, celii-'altii -ests: admiși în favârea libertăţii. 

- Nu trebue să adaogi ca al! treilea casti celă prevă- 
„dutii în legea 122 $-1 De legatis I, căci . Pauli: nu 
dice că porţiunea lui Seius trebue considerată ca îe- 
Scrisă, ci că Seius, care 'a repudiai, trebue considerat 
„ca nescrisit, adică ca neinstituit, şi Titius trebue con- siderat ca singur instituit . pentru. întrega : hereditate 
(ez assc). Dar despre acestea ami” disti destul. Care 
liberalatăți sunt acaini în causa caduci? Acele care cadă după facerea testamentului în timpul vieţii tes- 
tatorului, din 'causa morţii naturale: a. heredelui, sa 
a legatarului, sati din causa neimplinirei condiţiunii,
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acelea astă-di nu sunt în causa -caduci; ci aparţină, 
„Substitutului sati. acereseii gratificatului conjunetii: sui . 
rămânii „heredelui; s saii -legatarului, sati altei persâne 
în. sarcina căreia ati fost Îisate. Nu dicii că ele se 

" transmitii heredelui aceluia căruia ait fost lăsate, . căcă 
în, timpul vieţii testator ului, nică nu se deschide drep- 
tul la legati, adică nu. are loci dies legati cedens, 
nici pâte fi loci la transmisiune, Și numai întru 
acâsta diferă, cele considerate ca nescrise de cele, con- 
siderate. ca guasi caduce, că cele Wântâiii rămânii 
acelora în sarcina cărora: ai fost lăsate fară sarcinele 
de care 'aii fost- afectate, pe când cele după urmă r&- 
mânii-lorii cu sareinele lorii. Căci şi în virtutea legii 
Papia ele treceaii asupra fiscului cu- sarcinele lor, şi 

„prin 'sârcini înţelegemii sarcina de a presta legatuli, 
“sati fideicomisul, sarcina de a -presta libertatea, sar- 
sarcina măsurci, -sarcina condiţiunei de a da sai: de“ 

- a face, numai. condițiunea să pâtă fi îndeplinită şi de 
"altul: (Ş. 4 şi. $ 9-a Constituţiunei” lui Justinian ce 
analysămii), 'căci. o condiţiune casuală, după cum prea 

- bine dice Accursius, nu este o -sareină. Despre cele ce 
proprii. disti se „numescii caduce am vorbit deja: 

astă-di nici: unele din acelea în virtutea legii Pupia 

, 

nu mai. sunt “caduce, căci nici una din acele libera-: 
lități nu- mai pâte cădea, de dre-ce nu şe'-mai ţine 

„nici o socotâlă de apertura testamentului. Căci şi he- 
redele instituit pentru o parte, pâte face adiţiune 

“înainte de apertura testamentului, şi dreptul. legate- . 
" lorii pure, sai cu ţermeni, se deschide înaintea uper- 
ture testamentului: Dar trebue să observăm uă deo-: 
'sebire care există între heredităţi şi legate. Căci dreptul 
legatelor pure se deschide îndată cu mârtea testato- 
rului, şi de aceia după mortea testatorului, dacă more 

. legatarul, fără ca nică -să fi primit nică să fi repudiat 
legatul, dreptul de a cere legatul se transmite here- 

- delui legatarului, dreptul de. a repudia asemenea, şi 
„-repudiând . heredele legatarului, legatul repudiat: apar- 

N
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ţine substituitălui, | sai: acresce conjunetului, sai ră- 
mâne aceluia în sarcina căruia a fost pusti. Iar des- 
pre hereditate nu dicemii. că dreptul ei sc. deschido 
la mârtea testatorului, -ci că hereditatea pote fi primită 
îndată după mârtea testatorului, mai nainte de aper- 
tura testâmentului, şi că,. odată primită, ea se trans- 
mite heredelui, iar dacă, e ne primită de herede în 
viâţa sa, nu se transmite heredelui_ acestuia, ci apar- 
ţine substituitului sati conjunctulii, sai heredelui le- 
gitimă, sati honorariă saii fiscului. E o vechiă regulă 
că hereditatea ne primită nu se transmite neredelui,. 
afară numai de casurile următâre: 1. Casul prevădut” 
de legea 18 şi 19 0., De jure deliberandi (VL, 30); 
2, casul prevădui.de legea 84 D., De acguivenda tel - 
omiltenda hereditate, XXI, 2 si de legea 3 $..30 
D.,' De senatuscoisulto Silaniano et Cleudiano . 
gatoratana testamenta ne aperiantur (AXIS, 5). Și 

„cele dise până -aci de partea ântâia a. constituiţiunei 
sunt suficiente. Partea a doua este relativă lu. heredii 
şi la legatarii conjuneți “ŞI disjuncți, care nu fără cu- 
vânt urmâsă după-partea ântâia. Căci încctândii. apli- . 
caţiunea dreptului de. a vindica enducele, şi: fiscul fiind 

„exelusti, urmâsă ca heredele Sati colega tarul conjuncti 
sati disjunetiă să fie admisii în virtutea “dreptului 
de accrescământ la partea, sociului săii, nu numai. 
pe care o repudiasă, “dar:şi la acâia care în urma” 
facerii testamentului - saiă: după mârtea - testatorului 
îi scapă în! virtutea unei: cause 6re-care. De aceia 

şi 1)- Paulă” însuși comentândii legea Papia, trac- ? 
tesă despre conjuncți, în. legea 89. D. "De 'loyatis ler- 
tio şi în legea 142 D. De verb. siqnificatioue. Legea 
Papia desfiinţa dreptul celii vechii, adică dreptul de 
acerescămentii, dreptul simplu de conjunețiune, afară 
de unele casuri, preferindii fiscul. In acâstă constitu- 

' 

1) "vedi Variantele luY Merillus asupra capitolului z0ai a Căr i I: a lui Cujas, “Volumu 7, colâna 1565 şi asupra ci :
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iune se numescii conjuncță cei ce sunt conjuuncță re” 
et. verbis, - -disjuncţi cei ce sunt conjuncță nuniaă're. 

* Acoia în adevării sunt conjuneţi subt.tâte punctele . 
de vedere, aceştia. "asemenea; sunt conjuneți, dar, în 
oposiţiune. cu aceia, mai adesea ori se numeseii dis- 
juncţi și separați, căcă cum. dice Pauli, de către în-.. 
suși testatorul ai fost. separați prin vorbă. Despre, .. 
cei ce sunt conjuncţi numai zerbis iar nu şi.re, nu: 
„se ocupă constituţiunea n6stră, căci o asemenea con: 
“juneţiă nu are nică o valdre, afară numai. dacă în 
intenţiunea testatorului ca: a fost considerată: ca o 
îndoită conjuneţiă. . Căci conjuncţii verbis ai. în. 
tot-d'auna părți fixate, precum se 'vede din legea. . 
89 D., De Iegatis: IML, adică în tâte drepturile, şi în 
“celi vechiti : şi în celă nucă, şi în ori-ce felii de le-.. 
gate, fie per. vindicationei, fie per damnationem, şi. 
în .ori-cc. casti, adică nu numai în casti -de concurs, 
ci.şi îndată de la. inceput chiar.: Acei însă care sunt 
conjuneți re et verbis sati-numai re, nu în tot-d'auna 
au părți de la început, ci numai în casti de:concursii 
saă nică chiar în. casii de-concursii. Căci între cei con-.. 

-juneţă re et verbis şi cei conjuncţi numai re este acâstă 
- diferenţă, -că: dacă, sunt conjuneţi numai re, şi legatul 
_este per vindicationenm, în casii de. concurşii, objectul 
„legat se împarte în părți, tot aşa este şi în legatul 
per praeceplionem. Dacă însă-legatul este per dam-.. - 
nationem, fie-cărui legatară e datoritii obiectul legat 

-. întregii, şi prin concursii nu. se împarte în părți. “şi - 

tot aşa este şi -când legatul este sinendi miodo, sati: 
când s'a întrebuințat forma, fideicommisului. Acâsta 

: însă este abrogat prin constituţiunea nâstră care de- 
clară -că, în oră-ce chipii acelaşi lucru va fi legat in 
mod: disjunetivii la duoi sai mai mulţi, fie-căruia i se 
va “datori numai o. parte, afară numai daca ar resulta, 

evident din testament că intenţia testatorului a fost 

ca fie-cărui legatarii să. fie datorit solidul, care ex- 

cepţiune: din acâstă constituţiune a fost înserată de”



Triboniană în legea 33 şi în legea 114% $ 19 D.,.Dele 

gatis I,în legea 18 $ 1 De legatis II, în legea 20 

D., De. legatis III şi în legea 14 D., De usu, et usu- 

"fructu et habitatione et operis per legatui vel fidei- 

commissum datis (XXXLII, 2). Daca însă acelaşi lucru 

Sa'legat la mai mulţi legaturi conjunctă re eț verbis. 

per vindicationem,' după dreptul anticii, de care ne - 

servimii în practică, : numai” în 'casii de: coneursii se . 

împarte. objectul. în părţi (legea '80 D:, De legatis III), 
daca legatul este per dammnationem, încă de .la în- 

4 

ceput sunt datorite numai părţi (|. 34 $ 9 D. De legatis | 

I), întocmai Ga in ceasul în „care legatarii sunt con- 

“juneţă numai verbis, şi partea heconcurentului rămâne 

la herede; Dar este idevărată legea 80 De. leg III, 

după dreptul vechii, iar legea 33 $ 9 De leg. I, după 

Jegea Papia, după care partea conjunetului neconcu- 

rentii: devine caducă, fie că legatul e făcut per. vin- . - 

dicationem, fie că e făcut per damnationem:. şi cu 

tote “acestea, în -virtutea aceliași: legi, pârtea colegata- 

vului disjunetii “per vindicationem, “dacă nu. vine, . 

nu devine 'caducă, ci acreşte soţului. Şi raţiunea di: 
__ferenţei : este acesta că fe-căruia din colegatari dis-. . 

juncţi se l6gă încă de! la: începutii evidentii solidul, - 

şi dreptul de acrescământii nu este altii do cât reten- - 

ţiunea 'solidului. în lipsă de concursii alii soţului.: Iar - 
""fie-căruia din -colegatari conjuneţi. nu se l6gă tacita- 
mente în mod evident solidul. Şi de aceia în lipsă 

„de - concursii ali colegatarului' solidului, la ceia ce în 
modă “evident nu li s'a legat, maii drept de reten- 
ţiune, adică do acrescământii, ci partea neconcuren-: 

„tului devenea caducă: şi tot acâstă rațiune face a- 
stădi, restabilându-se dreptul -anticii, ca să nu acrâscă . 
colegatarului » conjunctii fără voia lui, “adică. casă nu 
reţie fără -voia lui-ceia ce în mod evident .nu.i.sa 

„lăsat, iar colegatarulii. disjunetii să acrâscă: fără „voia - . 
lui, adică ca fără „voia lui. să reţie totul care în mod 
evident îi a fost legat, şi să nu scindeze legatul. Și |
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aci sunt de notată trei: diferenţe | care există, între he- - - 
- regi şi legatară. Partea coheredelui; care se repudiasă, 
Sati “care “fuce defectii în virtutea acolei cause, în: Vi 
tutea căreia ' după legea Papia -devinea caducă, Sail. 
quasi-caducă, după dreptul civil. adică. după legea 
celor 12 Tabule,. după. dreptul vechiă, şi de. plină 
drepti, în modii tacită, acereşte coheredelui saii. cohe-. 
redilorii care ati -priimit părțile lorii, în: proporţiune 

“cu părţile lorii hereditare, 'saii heredilorii. lori. fie că 
„sunt coheredi .conjunctă, "fie că sunt disjuneți. Ase- 
menea partea colegatarului acreşte colegatarului, dacă 
sunt dizjuncţi în virtutea constituţiunei n6stre, abolită 
fiind în acesti casii vechia diferinţă între legatul. per 

viudicationem' şi legatul per damnutionem ; aseme- 
nea şi în casul legatului făcut. per vindicatioven la 

„mai mulți. colegatari coujuncți (|. 16 Ş.1 şi legea 
84%. Ş 11 D. De legatis 1 şi legea 31 D, De statuli- 

- beris, XI, 7), dar nu şi în casul legatului făcut per: 
” damnationem la: mai mulţi: tolegatari conjuntcță (|.. 
„1 De leg. II, legea 16 prine., legea 34.$ 9 şi legea 
„84% $-8 De legatis I), care. deosebire, între aceste două - - 
feluri. de legate "nu găsescii că a fost desființată. Ase- 

_menea partea deficientă acereşte coheredelui conjuncti . 
“sa disjunetii chiar fără -voia lui Şi fără ştirea lui. lar : 
partea deficientă nu 'acereşte *  colegatarului conjunctii 
fără, voia lui, iar colegatariului disjunetii. îi acereşte 
fără voia lui. Asemenea partea deficientă - acereşte co- 
heredelui conjuncetii saii disjunetii cu sarcini cu toti, .- 
şi colegatarului conjunetii asemenea; iar colegatarului 
disjuneti fără sarcini. Precum însă acereşte coheredilor 
în propor ţiă cu porţiunea hereditariă a-fie-căruia (legile 
59.8 83 şi: 66 D.,.. De heredibus iustituendis, D., 
XXXVIII, 5), totă asemenea acereşte colegatarilor în. 

 proporţiă cu. porţiunea, legatului fie-căruia (|. 41 D, 
* De legatis II), şi de. aceia în constituţiunea nâstră 

| -expresiunele pro “virili porlione trebuescii înţelese 
în proporţiune. cu porţiunea legatului fie-căruia. - Si ,
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daca dintre heregii unii sunt conjuneți, alţii disjuneti, 

ca în specia următâre: Primus fi moştenitor, Secun- 

dus fi moştenitor, Tertius şi: Quartus fiţi moşte-. 

nitoră, lipsind Primus sati Secundus, partea lui accrescă 

tutulorii, lipsind “Tertius partea lui nu aceresce de cât 

“lui. Quartus, - lipsind. Quartus, partea lui nu acer esce 

de cât lui Tertius, bine înțelesii în specia.cum am 

formulat'o mai susii, în care. heredii sunt instituiţi sai | 
-substituiţi. fără părţi. determinate (|. 63 D., De he 
red. “instit.) Căci dacă ai fost. heredii institui unii 
în mod. disjunctivii darii cu părţi determinate, alţii. 
în mod. -conjunctivi dar fără, părţi determinate, de- 

“exemplu astfel: Primus fi moştenitor” pentru unii 
guartii, Secundus pentru o treime, Tertius. şi Quartus 

„fiţi moştenitori, lipsind : Tertius,. partea lui aceresce 
la toți, pentru că Tertius cu Quartus este conjunetii 
numai verbis, care conjuneţie nu are nică o valâre, 
iar nu pentru o parte determinată (|. 17 $ 1 D., De 

- hered. dnstit.). Ceia ce aceresee. conjunetului, "el. ai la. 
ca al săti, şi. de aceia cu drept cuvântii respinge de 

“la acâsta pe: ecă-lalţi. Ceia ce: aceresce -disjunctului, 
„el ilia ca lucru strein: apoi ceia ce e streinit, nu-pote 

elii sil revendice singurii ($ 10 din constituţiune), şi 
__. ceia ce se dice în -paragraful 11 de la vorbele, sin 
- autem ad deficientis.... încolo, că disjunetul reţine._so- 
_lidul ea al să&ii în virtutea dreptului săi, numai întru 

atât este adevărat, daca - -vămânii. singură, fără săi mai 
focă alt sociă concurenţă, nu şi în casul în care mal are 
şi alță socii pentru totă sati pentru. parte certă, şi tot 
astfel credii . că trebue să decidemii în ceasul în care 
avemii mai mulţi colegatari amestecați, unii disjunţi, 
alții conjuncţi per vindicationem. J 
Să ne întâreemii la materia legatelorii şi să vorbim, 

_mai ântâiii despre legatul sinendi modo şi despre | 
legatul per praeceptionem. ! - - 

Despre legatul sinendă modo trateasă, Gaius în pa- . 
agratul 209. pâna la 215 inelusiviă. - - -
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$ 209. „Sinendi modo îta legamus : heres 1 meus 
dans esto sinece Lucium Titium hominem Stic- - 
hum. sumere, sibigue habere.—In forma permisiu- .. - 
nei legămii astfelii: herede al meii îi condamnată a, :.. 
permite lui Lucius Titius să ia și să aibă pentru 
sine pe servul Stichus.* 
_-$'210. „Quod genus legati plus. guidorăi habet qua Da 
per vindicationem legatum, minus autem quam per. 
daumnationem; nam. eo modo' non solum 'suam rem . 

„testator legare . potest,:'sed etiam : “heredis sui: cum: ; 
 alioquin per. -vindieationem nisi sua rem legare mon 
potest, per damnationem autem cujuslibet: extranei 
rom legare potest.— Acest genii de -legatii e mak com-. | 
prehensiviă de cât legatul -per vindicationem, dar mai, 
puţinii de cât legatul per damnationen; căci prin . 

legatul sinendi. modo pste testatorul lega nu numai | 
lucrul săi, ci şi lucrul 'heredelui, pe când per vin -. 
“dicationem nu pote lega de cât lucrul săi, iar per 
damnationen pote lega şi lucrul “unui streini. * _ 

“$ 211. + Sed si quidem mortis testatoris tempore res. 
"ipsius testatoris - sit vel heredis, plane utile 'legatum . NR 
est, etiamsi. testamenti faciundi temporis “neutiius” fue- .. 
xit.—Dar daca lucrul legat.a fost al testatorului sai... 
al. leredelui la “mârtea testatorului, legatul - -este va- 
labil, chiar daca la facere ea. testamentului nu -era al 

nică- unuia: din că.* i 

-Ş 212. Quod si post mortem testatoris. ea res “he. 
 redi esse cceperit, *quzeritur au -utile sit legatun;. et.. . 

 pleriquc putant inutile esse.-Quid ergo 'est? Licet ali- 

“quis cam rem- legaverit, quae neque ejus ungquam -fue-.. 

„rit, neque postea. heredis ejus unquam. "esse, „ceperit, 

-ex “Senatusconsulto “Neroniano. -proinde videtur ac.si - - 

per damnationem- 'relieta : esset. — Dacă insă: lucrul le- 

„eat devine: proprietătea: heredelui după mortea testa- - 

- torului, e. questiune- daca - I6gatul este valabil; şi cei -- 

"mai: mulți sunt de: părere: că legatul -este nul. Ce”. 

însi ? măcar că cine-va a „legat unii lueru, e care nu-a. 
a
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fost nici i odată al lui, nică. a devenit vre-o dată al he- 
redelui, totuși . în virtutea senatusconsultului Nero- 
nianiă, este- considerat ca cum ar fi fost legatii per 

-- damnationem.t = 
8 2183. „Sicut. autem per daunnationem legata ves. 
non. statim - post aditam hereditatem legatarii efficitur, 

„sed. manet heredis eousque,. donec is her6s tradendo 
„vel. mancipando, vel in -jure cedendo- legatarii eam fe- - 
cerit; ita et în sinendi modo. legato juris est: 'et; ideo 
 hujus quogque legati nomine in personam. actio est: 
guidquid neredeni ea testamento dare. facere. opor- 

“tel — Precum. însă lucrul legat per damiintionein nu 
devine . proprietatea legatarului îndată după adițiunea . 
heredităţii, ci rămâne “lă heredelui, până. ce heredele.. 
prin. tradițiune, imancipaţiune Sau în jure cessiune 

“va-fi transpor tat acestii lucru în: proprietatea. legata- 
rului: totii. aşa se petrece _în drepti şi în legatul si-. 
-nendi maodo: şi de aceia, şi în virtutea acestui legati, 
'se.dă totii o acţiune în: personain,.a căruia iutentio 

„este :-oră-ce heredele trebue să dea, sd facă în virtu- 
tea testa mentuluă.: wo = 

Ş$ 214... Sunt. tamen qui putant, ex hoc: logato non: ; 
| “xvideri obligatum. heredem ut mancipet: aut in jure 
„cedat aut tradat; sed sufâcere-ut legatarium.rem su- 

miere. patiatur, quia! “nihil ultra ei “testator imperavit | 
“quam ut sinat, id est, patiatur. legatarium: rem . sibi “ 
'habere.— Sunt, însă jurisconsulţi care sunt de părere, - 

__că-în virtutea acestui legati heredele nu trebue con: 
„siderat ca obligatii .să mancipe sati să. cedese. di jure 
sa. să predea licrul; ci că'e destul ca să sufere ca. - 

| legatarul să io. lucrul, căci nimie pe. W'asupra nu X-a .. 
„poruncit testatorul. de cât.ca'să permită, adică să su- . 
“fere ea lepatarul să aibă lucrul pentru sine. * :. 

“$ 215. „Major illa. dissensio in hoe legato inter- 
„venit, si eamdem .rem duobus: pluribusve: disjunctim. 

““legasti. Quidam putant utrigue .solidum' „deberi, . sicut - 
per damnationen ; nonnulli „oseupantis esse > meligpem 

a
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conditionem. aestimant ; „quia, cum in €o genere legati 
damnatur. heres patientiam praestare ut. legatarius 
rem habeat, sequitur. ut si priori patientiam  praesti-- 
terit et is rem sumpserit, securus sit adversus eum. . .. 
qui postea legatum petierit, quia nequo habet rem -: 
ut patiatur. eam. ab eo. sumi, 'neque dolo malo fecit -.. 
„Qquominus cam . rem haberet. 0 mai mare disensiune ” 
a intervenit. în acestii legatii, în casul în.care ai legat:.- 
acelaşi. lucru la doui inși sati: mai mulţi în mod dis-. 
junetivă.. Unii jurisconsulţi sunt de părere că obiectul 
legat este datoritii în întregul săi la fie-care din le-" 
gatari, ca, îri legatul per damnătionem ; câţi-va juris= 

“-eonsulți- sunt. de părere că trebue proferit colă d'ân- 
tâiu ocupant; fiind că, de Gre-ce în acest fel de legat ' 
heredele este -condamnat. să. procure “îngăduirea ca Te. 

"-gatarul să aibă lucrul, urmâsă că, prestând îngiiduirea 
". celui WVântâiăi ca să ia lucrul, oste sigurii în. contra 
„celui ce cere în -urmă lucrul legat, căci nu are lucru - 
ca să îngăduescă şi celui : din urmă sălii ia, nici a 
incetat de a'li mai avea prin dolii.* -: | 

Formula legatului sinendi modo:este: „Heres ! meiis 
damuiias-esto sinere Luciu Titium Stichum' Sumere. ... 

„sibique habere. Eli constă în obligaţiunea; în injuneţiu- 
"mea impusă heredelui de către testator nu de a transfera 
proprietatea lucrului legatarului, ci de alii lăsa si/lă ia. 
Nu dâră că daca heredele este proprietarii ală lucrului. 

“şi îl are în-posesiuneă sa, şi lucrul eșto mancipi, nu 
va fi obligat. să transfere legatarului Şi proprietatea a i 

şi posesiunea. Căci ar fi dol din partea lui daca sar 
- impotrivi la acâsta. “Dar : daca, nu-e proprietarii ală - 
lucrului, -nici posesorii, atunci din causa simplei in: 

- juncţiuni: puse lui de către: testator, resultă că nu va 

„fi Qator. să'şi procure lucru: spre ali da legatarului. i. 

- Căci nu este obligat la acesta, . nici nu. comite nică 

un 'dOl" în execuţiunea “obligaţiunei lui. De unde re- . 

sultă că:prin acestă formă de legat, nu:se pot lega :-. 
. „Juerurile” streine, căci. i legatarul nu e „dator a trans- .
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fora. propristatea când nu 0 are, cl e obligat nu- 
"nai a lăsa pe: herede să ia ceia ce. găseşte în pa- 
" trimoniul săi, fie că lucrul a. întrat în acest patri- 
moniii prin moştenire, fie că era al lui proprii mai 

„.. dinainte. Prin acâstii formă se poti lega prin urmare - 
“numai lucrurile: testatorului şi ale heredelui. Legatul 
sinendi modo este dai. intermediar. între legatul. per 
vindicationem, prin care nu se potă lega de cât lu- 

-erurile” testatorului, şi logatul per - damnationem, prin 
care se pot -lega şi 'Tuevurile testatorului şi ale her6- 
delui' şi cele streine. Şi acâsta' este aşa fie că lucrul! 
“legat” aparţinea sati nu. testatorului sai heredelui la 

” facerea testamentului, destul să'i aparţină la mortea sa, 
căcă - atunci se deschide dreptul la legat, şi regula 
catoniană 'nu se aplică. aci, căci aci este: vorba de o. 
-obligaţiă de: îndeplinit, care e destul -să se pâtă în-- 
„deplini, la deschiderea dreptului legat, când atunci se 
pâte indeplini, căci atunci heredele pâte lăsa pe le- 
Satară să ia, și elii e datorii a'lii lăsa să facă asta. 
„_Quid juris dacă luerul legat nu e al testatorului, 

-nică alii heredelui nici la facerea. testamentului, nici 
la: mârtea testatorului, ci a devenit: proprietatea he- 
jedelui după mortea testatorului? Cu drept. cuvânt 

“marea parte a jurisconsulţilor ici că legatul este... 
nulă, Căcă în momentul: lui dies codens al legatului, - 

“legatul n'ă putut prinde consistenţă. Daăr evident că 
„- ae6sta nu mai are -impor tanţă de la Senatusconsultul : 
- Neronianii- încolo, de când legatul. devine valabil ca. 
făcut per damnationeim, dacă obiectul legatului devine 

„proprietatea - heredelui după. mârtea testatorului.: In. 
“legatul sinendi modv ca şi: în legatul per damnatio- 
„mem, lucrul logat nu trece direct “din proprietatea tes- 
tatorului în a Jegatar ului ca în: legatul per vindicatio- 
nem, ci devine proprietatea! heredelui care e obligăt - 
numai, cum am dis mai sustii, a] trasmite în pro- 
:prietatea - şi” posesiunea . legatarului, mancipându-i-"lă 
săi cedtându-i -i- lă. în jure. şi trădându-i- li dacă: este -
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- mancipi, trădându-i-li numai dacă este mec mancipi. 
Şi -de aceia. formula acţiunei este concepută ca şi în 
legatul per dammnationen, -căci cu condiţie ca here- 
dele să 'şi potă executa! obligaţia în natură, el e obli- 
gat ca şi în legatul per damnationem. Acţiunea e tot 

» coudictio ex testamento, cu intentio concepută :. Quid 
quid heredem ex testamento dare facere oportet: 
După, opiniunea unor jurisconsulți chiar, admiţân- 
du-se ad lilteram termenii obligaţiunei coprinse - în 

„- formula, legatului, heredele. nu e obligat chiar: când . 
luerul e mnancipi de cât a lăsa pe legatarii să ia lucru, 
„adică de a se pune în posesiune. Prin urmare lega- 
tarul nu va câştiga lucrul de cât în bonis, şi va tre- 

„bui să 7] posede doui ani sati un an, după cum e 
„imobil sati mobil, .ca -să devie dominus ex jure Qui- 

ritium. Opiniunea însă care a -prevalut şi pe care o ad- 
mite şi Gaius, este că: dacă lucrul este proprietatea - 
testatorului sati -al heredelui, şi este mancipi, .here- 
dele este dator alti mancipa sati ceda în jure, iar nu 

„numai a “li. trăda. În cât în privinţa acesta în opi- 
niunea ce a prevalui este o asemănare între legatul 
per damnationem şi legatul sinendi modo. 
„Deosebirea însă între legatul per. dammnationen, şi 

cel sinendi modo apare în mod săritor când acelaşi 
obiect a fost legat la doui sati mai mulţi inşi în mod 

_ disjunetivii. In -legatul per damnationem heredele e 
dator să dea, „celui dântâiii legâtar ce se presintă lu- 

"ceru, celui d'alii doilea estimaţiunea. Pe când în legatul .- 
sinendi modo, heredele, după - opiniunea celorii mai 

" mulţă, admisă, de Gaius, opiniune care a prevalut şi 
care 'este singură raţională, -heredele nu va trebui 

"să dea de cât lucru: celui d'ântâiii legatar, căci- va; . 
dice celui-l-alt> sunt dator să te las să iei, şi să "ţă: 
“transmitii proprietatea dacă o amiă ca să nu comită 
dolii,. saii să “ţi „dai 'estimaţiunea dacă am încetat 

-prin dol de a poseda.: Apoi numai am lucru, căci. - 
lam dat ca să execut obligaţia testatorului, nici am: 

| a Na 7



iiieotat prin d6l de a poseda, căci a da. lucrul execu-: 
tând o: obligaţiă, nu "va să ddică a „înceta prin dohi 
„de aposeda. . - a 
__ Despre legatul per. priaccaplioneni se ocupi Gaius 
"în parăgrafele 216 până la 223. 

$ 216. «Per praeceptionem hoc: 'modo legamus: 
Tatoints: Titius homiiiem Stichiun. praecipito.—Cu - 
drepti de preluare legămii ast-felă : Lucie Titie, preia 
(a. pe d'asupră) pe servul, Stichus. “. 

__$ 217. „Sed nostri quidem praecoptores nulli alii 
eo mădy legari posse putant, nisi ei qui aliqua ex 
„parte heres “scriptus est: praecipere enim. esse pra- 
cipuum sumere; quod tantum in ejus persona pro- 
cedit, qui aliqua 6x. parte leres institutus est, quod 
is. extra portionem hereditatis praccipiat legatum, quod 
“habiturus sit. — Preceptorii noştrii însă sunt. de pă- 
-rere că nu. se pâte lega astfel nici unui altuia, de 
cât aceluia, care este instituit herede pentru. o. parte 
Gre-care, căcă -a: lua. este a lua cu profeirenţiă ceva pe 
asupra; ceia ce nu pote avea loci de cât în. pers6na 
„aceluia care. este instituit: herede pentru o “parte 6re- 
care, pentru că elii ia obiectul leg at pe d'asupra părții 
sale hereditare.» 

$ 218. „Ideoque si extraneo. fuerit legatum, inutile 
est; legatun, adeo ut Sabinus existimaverit ne quidem 
ex Senatusconsulto Neroniano posse convalestere : nam 
eo, inquit, senatusconsulto ea tantum confirmantur, * 
quae verboruni vitio jure. civili non valent, non quae - 
propter ipsam personam legatarii non deberentur : sed : 
Juliano: et -Sexto placuit. etiam hoc casu ex senatus- 
consulto. confirmari.legatum: naim 'ex verbis etiam hoc 
casu  accidere ut jure civili inutile sit legatum, inde 
manifestum esse quod eidem aliis verbis recte lega: 

“tur, velut per: xindicationem, per * damnationem, si-. 
nendi modo: tune autem vitio personae legatum: non! 
valere, cum ci leg gatum sit cui'nulto. modo legari pos- 
sit, velut peregrino « cum quo testamenti folio non sit,
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quo plane casu senatusconsulto locus non est. —De a- 
- ccia dacă se va fi legati unui extraneii, legătul este” 

-nuliă, şi acâsta întru atât în cât Sabinuş era.de pă- 
rere .că nici chiar Senatuseonsultul Neronian nu li: 

pâte valida: căcă dicea eli, prin acelii .Senatusconsult 
acele legate numai se valideză care. din causa terme- 
nilor întrebuinţaţi nu sunt valabile după dreptul civil, 

“iar nu acele care nu sunt datorite din causa persânei 
legatarului. Julianii însă. şi Sextus le plăcea a decide 

„că şi în.acestii casti legatul se valideză prin Senutus- 
consult: căcă și în acesti. easii tot din causa terme- 

nilor e legatul nul după dreptul civil; în adevării este. 
evident că oxtraneului se pâte lega în ori-ce altă formă, 
per vindicationen, per dammnationem, sinendi modo: 
atunci numai din - causa personei legatul e nulă, când 

“mu se pâte face acelei persâne legată. în nică unit 
modii, în- nică o formă, de exemplu unui peregrinii 
cu care nu este.facţiune de testamentii, în care. casă - 
este evident că nu este loci la aplicarea Senatuscon- 

sultului“. 
- $219. «Item nostri praeceptores quod i ia a legatum 

est, nulla ratione putant posse consequi eum, cuita 

fuerit legatum quam. judicio familiae orciscundac, 

“qucd inter heredeş de hereditate erciscunda, id est, 

 dividunda accipi. solet : :officio enim judicis id conti-. 

neri, ut ei quod per praeceptionem legatum est, ad-" 

Ra judicetur. —. Asemenea preceptorii noştrii sunt de pă- 

rere că ceia ce sa iegat ast- fel îni nică un alt modi 

nu se pâte obiine. de. acela cui sa- legat, de cât pe 

calea acţiunei în. împărţire de moştenire, care se dă 

obicinuit. intre heregi pentru împărţirea moştenirei : 

în adovării intră în oficiul “judecătorului acestei acţiuni. 

„de: a. adjudica pe lângă partea hereditară Li: legatul 

prin .precipută legatarului herede.». 

$ 220. „Unde “intelligimus. nihil . aliud secundun. 

nostrorun. pracceptorum, opinioneni - per pracceptio- 

“nem leg gari posse, nisi quod. testatoris sit: nulla enim,
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alia res, quam hereditaria, deducitur i in, noe jidieium, 
„Tiaque si non suam rem eo modo testator legaverit, 
jure quidem “civili iiutile erit legatum ; sed ex Sena- 
tusconsulto confirmabitur. Aliquo tamen casu etiam 
alienam. rem per: praeceptionem.- legari posse fatentur: 
veluti si quis eam rem. legaverit, quam. creditori fi- 

__ duciae causa mancipio dederit; nam . officio - judicis 
_coheredes cogi' posse existimant, soluta pecunia sol- 
vere -eam rem, ut possit praecipere. is cui ita legatum 
„sit.— De unde înţelegemii că conformii opiniunei. pre- 
„ceptorilorii noştrii. numai lucru. testatorului .pâte fi: 
legat per: praeceptionem : căci numai unii lucru he- 
reditără se-p6te deduce în acâstă acţiune. De aceia 
dacă testatorul va fi legat per praeceptionem unii 
lucru străină, legatul va fi nulă după dreptul -civilă;. 
dar va fi confirmati în virtutea Senavusconsultului: 

- Neronianii. Ei: măr turisescii însă că întruni casă chiar | 
“unii lucru. stiăinii se pâte “lega per praeceptionein :- 
de exemplu, dacă cineva va fi legat un lucru pe.care” 
li transferase prin mancipaţiune ereditorului său 
cu-titlu. de. asigurare; căci ei credă că: prin: officiul 

-_ judecătorului acţiune familiae herciscundae coheredii 
_potii să fie constrânşi, plătind banii, să liberese Jueru, 
"pentru ca să I-potă lua cu preferinţii ŞI pe d asupra 
acela căruia s'a legat ast-fel.* : 

Ş 221. „Sed diversae scholae auctores putant, etiam 
extraneo per praeceptionem legari' posse, proinde ac 
si ita, seribatur + Titius hominem. Stichum capito, su-- 
„pervacua adjeeta prae syllaba,. ideoque per vindica- 
tionem cam rem legatam videri. : Quae sententia 'di- 
citur divi Hadriani- constitutione confirmata esse. — 
Dar autorii şcolii contrarie sunt de părere, că se pste 
lega per praeceptionen şi unui străină, ca cum sar 
fi serisii în testament: Titus să ia pe seruul. Stichus, 
considerându-se sylaba prae pusă înaintea lui capilo. . 
ca superfluă, şi prin urmare considerându-se legatul 
ca făcut per vindicationem. Care opiniune se dice
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că a fost confirmată printi”o constituțiune a divalui 
Hadriani.* i 

$ 222. Secundum banc igitur opinionem, : si ea res 
ex jure Quiritium defuncti fuerit, potest a legatario 
vindicari, sive is unus ex heredibus sit, sive extra-' 
neus; ged si in bonis tantum testatoris fuerit, extraneo . 
quidem ex Senatusconsulto utile : erit legatum, he- . 
redi vero familiae erciseundae judicis officio- praestă- 
bitur; quod si nullo j jure furerit .testatoris, tam heredi 
quam extraneo ex senatusconsulto utile erit legatum.— 
„Prin urmare conform. acestei opiniuni, daca Tuerul le- 

gatii era al testatorului: după dreptul Quiriţilor, lega- 
tarul îl va cere prin'acţiunea în revendicare, fie eli 
unii coheiede, fie elii unii străinii. Dar daca lucrul. | 

- legat era numai între bunurile „testatorului, daca le- 
gatarul este unii streini, elii nu “ii va putea cere de 

„cât prin condictiunea ex testamento, validându-s6 le- 
“gatul în virtutea senatusconsultului. Neronianti, iar 

daca; legatarul .este unii coherede, va intra în oficiul 
judeciitorului acţiunei familiue erciscundae de a ili 

“atribui: “daca însă lucrul legatii nui aparţinea în nică 
_un chipii testatorului, ori-cine va fi legatarul, străinii 
sati .herede, îlii va cere în virtutea senatusconsultu- A 
îs Neroniâniă. 4 i 

Ş 223. „Sive tâmen “nesedibus, secundum nostiro- 
mumă opinionem, sive”etiam extraneis, secundum illo- | 
-rum opinionem,: duobus: pluribusve “eadem res con- 
junetim aut disjunetim legata fuerit, singuli partes ha-- 
bere debent. — Fie însă că se va lega la mai mulţi 

heredi, după părerea a lor noştrii, sati şi la mai mulţă 
străini, după părerea .celor-l-alţi, acelaşiii lucru fie în 
mod' conjunetivii, fie în mod disjunetivă, fie- -care din 
legatari a trebui să ia. o parte din lucru. | 

“Legatul per praeceptionem este conceput în modul 
“următorii: Lucius Titius hominem Stichum praeci- 
pito, Lucius" Titius să ia'pe d'asupra şi. cu preferenţiă 

„pe servul Stichus. Din, chiar formula acestui legati, se
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vede că elii nu: pâte “fi -făcutii de câtă + unui herede. Și 
„. acâsta era şi părerea $ Sabinianilor. In adevăriă cum o să - 

ia cine-va pe asupra obiectul legut, dacă în urmă nu 
mai are dreptul â lua nici o parte din: „hereditate. 
In 'casul acesta Lucius Titius va lua mai. ântâiu sin- 
gurii „pe seivul Stichus şi apoi restul moştenirei îl va 

„împărţi cu cek-l-alţi heredi. Şi obiectul legatii şi par- 
“tea sa din restul moştenirei îlii va cere tot prin. ac- 

țiunea 'de * împărţire a moştenirei, care se numește 
actio familiae eiciscundae; familia însenineasă aci 
patrimoniul defunctului. Acâstii vorbă, după cum ştim 
deja, ars mai multe sensuri. Insemneasă mal ântâiii 
familia civile din câre face cine-va, parte, în acestii 
'sensii eşte luată vorba familiă, în: expresiunele pater- 

„ Familias, filius familias. - Inta” unii alii duoilea sensii 
însemnâsă tâte pexsânele libere sati serve, care se află 
sub autoritatea cui-va, putere: dominicală, putere pa- 

"ternă,  Ma1u48, tamcipiuim. Intr'uniă al treilea sensii * 
însemnesă toță servii. cui-va. In acestii sensi se dice 

că. cine-va -liberâsă tâtă familia sa: în acesti sensii 
„dice -Gaius, Instit. Com. I $ 44,.că între vii pste 
cine-va tota familiam suam liberare. Intr'uni ali 

„patrulea sensi, vorba familia este luată în sensul de 
patrimoniiă alii unei persne, şi mai cu sâmă a unei 

- pers6ne morte: în. acest - sensti. este luată vorba-făd- 
milia în acţiunea. familiae. erciscundae; acţiune în 
împărţire a patrimoniului unui defunetii între moşte- 
nitorii săi. Vorba:erciscere, care se scrie şi cu hi în 

_vechia. latinitate, însemnâsă dividere, -a divide, a îm- 
părți, derivă de -la herctum - (moştenire) şi .cisco de 
la cîeo, a pune în mişcare, a mobilisa, a împărţi. Acestă 

„sexpresiune de herciscere. nu se aplică de cât la: MOŞ 
tenire. Aşa de. exemplu a împărţi unii obiectii comuni 
din altă causă de cât. moştenirea, se dice dividere'rem 
conniunem, Și acţiunea în împărţire. se numeşte atuncă 
communi dividundo. Intră în competenţa, în oficiul ju- 
cătorului acțiunci fumiliao heroiscundae, de a: face 

x
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loturile, unul mai mare, altul mai micii, va face 
dar loturile “astfel, în cati daca sunt : duci moș--. 
tenitoră, în lotul lui Lucius Titius să puie.p6 servul 
Stichus-. “plus “jumătate din restul. moştenire, iar în 

"lotul celui-l'alt; moştenitor. jumătate din “moștenire | 
minus servul Stichus. ' Prin acţiunea, în împărțire a 

- moștenirei, în locul fie-cării-părţi indivise ce avea fio- 
care moştenitorii în fie-care din lucrurile corporale . 
mobile: şi imobile, * judecătorul acţiunei în impărțire 
va pune unul sati mai multe lucruri corporale în în- 
tregimea lorii. Şi în lotul heredelui legatarii- precipu-. 
tară va pune pe asupra şi servul Stichus. Să pre: 
supuneomii de: exemplu că testatorul a disti :: Laicius 
Titius et Gaius Seius heredes sunto. Lucius Titius 
piecipito hominem Stichiun. Lucius Titius şi Gaius 
Seius să fie moștenitori. Lucius Titius să ia mai 
ântâiti şi pe Wasupră: pe servul Stichus.. Să presu- 
punemii că moştenirea se compune de fondul Corne- 

_lian, de “fondul: Sempronianii, de: servul Stichus şi de 
„dece: mii de șesteră, ŞI că răposatul nu datora ni- 
-mului nimic, nici; nu avea -să ia de la nimenea 'ni- 
micti.. Să presupunem că judecătorul estimă fondul 
Cornelian la 60000! sesterță, fondul Sempronianii la” 

50000 sesterţi: Moştenirea. dar, minus servul Stichus 
face 120000 sesterţi. Judecătorul va pune întruni lot 

„* fondul Cornelian, în altul fondul Sempronian şi 10000 

sesterţi. Să presupunemii că el e de părere a pune, 

* fondul Cornelian în lotul lui Lucius Titius.. Va dice! 

atunci: adjudico Lucio Titio hominem Stichum,. et 

„ fundum Cornelianum,. adjudico Secundo fundum Sem- 

“ pronianum et decem millia-sestertios.. Cu chipul acesta - 

de unde până aci fondul Cornelian aparţinea pentru 

o jumătate indivisă lui Lucius: Titius şi Gaius Seius, 

şi tot aşa şi fondul. Sempronian, pe fiitor -prin -împăr- 

"46lă, Lucius Titius va deveni proprietar al întregului 

"fondiă Cornelian, plus al servului Stichus legat prin 

“ preciput, iar Gaius „Beius, proprietar a întregului
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“fond Sempronian şi al sumei. integrale de dece mii 
" de-sesterţi. De aceia și adjudicaţiunea e în dreptul - 

- roman un modă de translaţiune. şi acquisiţiune de 
proprietate. Se înţelege pe de alti parte cum jude- 
'cătorul având -în oficiul, în competenţa sa, dreptul de 
a face loturile, pâte pune în lotul : heredelui preci- 

: putar pe G'asupra lucrul legat prin preciput, în specie 
pe servul Stichus. Legatul dar per praecentionem, ra- 
țional vorbind, nu se pote face de cât unui herede. 
Și de -aceia înainte de Senatuseonsultul Neronian, cu. . 
dreptii cuventi Sabinianii decidâii că făcut unui străină 

„elă era nulă. Dar după Senatusconsultul Neronian;: Sa- 
binianii s'a divisat. Sabinus susţinea că e nulii şi după 

„acest  Senatusconsult, căci Senatusconsultul Neronian 
nu validesă un legat nulii după dreptul civil, de cât 
când nulitatea resultă din întrebuinţarea de vorbe im: 

„proprii. Apoi, dice Sabinus, nu e viţiii. de vorbe, ci 
„viţiii de persâne. Nu e aşa, răspundea cu drept cuvânt 
Julian și Sextus tot Sabiniani, : tot din pricina vor: 
belor e „legatul nulii și aci, căci ia schimbi vorbele, 
ia di: bună-6ră capito, în loc de praecipito, şi legatul 
va fi per viudicationeim şi va -putea “fi valabil. făcut 
unui străin.: A fortiori daca el va fi făcut per danii- 

nationem sai sinendi modo. Proculianii din contră: - 
dliceaii. că legatul este valabil independent de Sena- 
tusconsultul Neronian. Se 'va şterge sylaba prae de 
la praecipito, va rămânea capito, şi legatul va fi con- 
siderat ca legat per vindicationem. Sabinianii: aveati 
dreptate iar nu Proculianii, căci sehimbarea'. vorbelor. 
nu se putea -face înainte de Senatuseonsultul Nero- 
nian, înti”o epocă în care vorbele erati cerute ad so: 

„lemnitatem, şi trebuiaii lăsate astfel cum. le -serisese 
testatorul. După opiniunea Sabinianilor . se întelege. . 
că nu se. putea, lega per praeceptionem de cât lucrul 
testatorului, căci numai făcând parte din moştenire potii 

intra lucrurile în acţiunea familiae erciscundae, afară 
numai daca lucrul, este în mâna unui creditorii căruia
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testatoriul Pa mancipat. fiduciae causa, căci atunci 
"judecătorul acţiunei fumiliae erciscanidae va putea 
„obliga pe heredii nelegatari a plăti datoria,.a degreva  . 

. lucrul, şi apoi'a'lă pune pe dasupra-în lotul heredelui | 
legatariă preciputarii. De. la Senatusconsultul Neronian 
însă încolo, chiar Sabinianii admiveaii că se pâte lega : 

“per praeceptionem uni lucru străinii, căci legatul va 
- fi valabil atunci ea legat per damnatione:n. Heredele 

legatarii - prociputarii va avea dreptul a cere cohe.-.. 
reglilor săi să'şi - procure lucrul şi să il dea, i iar daca 

„nu, Săi dea estimaţiunea,. iar: daca nu vor voi, îi va 
condamna la valrea lucrului. „pe calea condicţiunei: ex 

“testamento. După Proculiani, din. contră, daca lucrul |. 
„legat per praeceptionem. este alti testatorului ex jure 
Quir itium, legatarul, chiar daca este coherede; îli va. 

„cere nu pe. calea acţiunci familiae erciscundae, ci . 
pe calea acţiunei în: vindicaţiune, ceia: ce va avea 

-locii şi în casul în care legatarul este unii străină. 
Daca lucrul era numai în bonis al testatorului, cohe-. . : 
-xedele legatarii îl -va cere pe calea acţiunei familiae 
her ciscundae, străinul numai pe calea condicțiunei 
ex testamento, în virtutea - Senatuşconsultului Nero- 

-- nian, căcă Jacrul “nefiind al testatorului e jure: Qui 
mibiuan, el: nu “Pa putut lega per vindicationem, ca pe 
cale de acquisițiune cu titlul singular legatarul să câştige 

“proprietatea şi prin urmare acţiunea în revendicare. Şi 
tâte cele-l'alte acţiuni nu se transmiti. activi şi pasivă 
de cât heredilor, prin urmare şi acţiunea; publiciană ce 
avea testator ul pentru garantarea dorminiului s6ii boni- 
tarii nu a putut trece de cât tot heredilor săi, nu a putut 

- trece-pe cale de nodă de transmisiune cu titlu sin- 
gular legatarului.. Dacă lucrul însă legat per procep- 
tionem nu e nici în dominiul quiritar, nică în. domi- 
niul bonitar al testatorului, atuncă, şi după opiniunea. 
Proculianilor” ca şi după a Sabinianilor, legatul va. fi 
valabil ca. per damnationem în virtutea Senatuscon- 
sultului Neronian. "De și Gaius nu o spune expresi,
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dar resultă din modul cum se espriimă el în para- 
grafulii 220, -că dacă lucrul legat per -praeceptionen 
este numai 44 bonis testatoris, fie că elii va fi legat 
“unui herede, fie că eli va fi legat unui străină, elă - 
nu va fi valabil de cât de la Senatusconsultul Nero- 
nianii şi în virtutea Senatusconsultului, şi nu va putea 
fi “cerut nici de herede, “nică” de. streini, . de cât pe 

 calea'condicţiunei ex testamento. În adevării! Gaius ne 
". spune expres în paragraful 220,. că nu se pote lega 

- per praeceptionem. unii lucru nisi testator îs sil, “dacă 
nu €'alii testatorului, şi esse alicarjus în termino- 
logia juridică, însemn6ză esse ex jure Quiritiun, 
iar nu esse in bonis. Deci unii asemenea legat e nulă 
ca legat. per proceptionem şi prin urmare: nu” va fi 
valabil de. cât în virtutea Senatusconsultului Neronian. 
ca legat per :dammationein. - a 
"Gaius în fine ne spune că..dacă unii. Iueru: a fost 

legat per praeceptionena la mai mulţi coheredi, se va». 
“împărţi între ci, concursu partes fiunt, fie că se va 
lega conjunetivii,: fie că se va lega disjunetivii. Acâsta 

. după părerea Sabinianilor. După părerea acestora însă, 
se înţelege, de şi Gaius nu ne-o spune expreşii în pa- 
ragraful. 222, că dacă „unii lucru se va, lega la mai 
naulti strâini per” praeceptionem, fiind că eli nu e va- 

| labil de. cât ca legat per damnationem, lucrul nu. se 
va petrece. ast-fel, ci dacă. va .f legat: conjunetivă, 

creanţa pentru obiectul legat sai val6rea-lui se va îm- 
părţi între cei doui coleg gatari, căci creanţele se dividii 
ipso jure între. duoi. coereditoii conjunetă, dar dacă. - 
legatul va fi făcut disjunetivii, atunci fiind-că avemii 

. două creânţe, fic-care integrală pentru obiectul întregii, 
. aparţinând nu la duoi coereditori conjunetă, ci. la duci 
creditoii distineți disjuncță, fie-care va putea cere so- 
lidum, şi unul îlii va lua în natură (cel ce se va pre-. 

_senta mai ântâiii), iar celii-l-alt estimaţiunea. Din con 
„_tră, după Proculiani, - chiar. când lucrul: legat - este 

logati, disjunetivii la duoi streini, fiindii că i legatul
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valeasă ca per vindicationem,- elă. e“ vălabil: ca ast- 
fel şi înainte şi după Senatusconsultul Neronian, şi 
prin urmare .concursu- puries: fiumnt,. fie-care va ua 
în natură jumătate din lucrul legat. A fortiori se 
întâmplă așia în opiniunea “Proculianilor când legatul. - 
oste făcut; conjunetim la duoi colegatari străini. 

Impăraţii Constantin, Constanţiii şi Constant, prin: 
to .constituţiune. a lor din anul 339 de la Christosii, 
ati abolit ori-ce solemnitâte de vorbe pentru' facerea 
legatelor, putendii cine-va face ori:ce legatii, cu oră-. 
ce expresiuni ar: întrebuința, fie cele vechi, fie altele, 

- destul ca-intenţia sa să fie certă asupra felului de legat 
ce a voit a face. Darii legatele rămânii tot în vigdre în 
numără -de patru, cu efectele lorii cele: vechi... Așia 
în cât prin acâstă constituţie care dice : «In locatie . 
vel fideicommissis necessaria non sit verborum obser-. . 
vantia: îta ut nihil prorsus intersit, quis talem vo- 
luntatem casus exceperit, aut quis logquendi usus ef- 

fuderit.— In Tegate şi fideicomise- „nu mai e necesariă. - 
observarea, termenilor solemni: aşa în cât puţin im- -- 
_portă că vine-va se va fi servit: cu vechile formule 
„excepţionale, ori cu ori-care alte expresiuni, “ nu 'sa 
desfiinţat de cât. 'solemnitatea - vorbelor, iar nu și deo- | 

-sebitele” feluri de legat.. Se va căuta după expresiu- . 
nile- întrebuințate, ce feli'- de legat a voit a face . 

- “testatorul, - per” vindicationem, per dammationem, 
- sinendi modo, sait. per praeceptionem, Şi i-se vaa- 
„tribui vechile efecte clasice. -Aşia, de exemplu, dacă. 

va resulta din termenii întrebuinţaţă că testatorul -a 

voit a face unii legat per damnationem, legatarul 
„nu va fi proprietarii ci simplu. creditor al lucrului 

„L6gat,: ca şi în dreptul” clasicii. | 
" Justinian merse şi mai departe, şi declară că des 

fiinţesă deosebitele feluri de legate, Şi că, chiar dacă 

testatorul a întrebuințat expresiuni din care să resulte 

că el a voit a face .unii legat per damnationem, le- . 

- gatarul va putea câştiga dreptul de proprietate, nu-' 

- mai testatorul să fi fost proprietar, e ca să il îi putut
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transmite; cu unii cuvânt, că, or-dare ar fi expresiu-. . 

nel întrebuințate, legatarul “va putea alege una din 
cele -trei acţiuni: vindicatio, condictio ex. estamento, 
şi “acțiunea hypothecariă, declarândii bunurile succe: 

__sorale hypothecate pentiru.. asigurarea execuţiunei le- 
“ gatului, însă fie-care moştenitor“ nefiind obligat hypo- 
„thecari pentru mai mult de cât e dator “personal, 
adică numai pentru partea sa virilă în. obligaţia de a 
„executa legatul. Aşia dacă testatorul a legat lui Se- 
ius .dou& mii de sesterţi, şi a lăsat duoi moştenitori, 
pe. Primus şi -pe Secundus., Primus nu va fi dator de 
câtii o mie şi, de o vă plăti, partea sa indivisă din 
“hereditate e degrevată.. Acesta. însă nu are locii de 
“cât înaintea impărţirei între heredi. După împărţire, 
fie-care herede va fi ţinut hypothecaremente pentru 

„toti. Acâsta este unii efect fatal al împărţirei, care 
la Romani e translătivă, iar nu ca la. Francesi şi la 
noi Românii astă-di, simplu declarativă de proprietate. 
Să presupunemii în adevăr că activul succesoral se: 

„compune de. fondul Cornelian şi de fondul Sempro- 
„nian. Inainte-de împărţire, Primus e coproprietar pe 
o jumătate indivisă din: fondul Cornelian Şi pe o ju- 
mătate indivisă din fondul Sempronian şi -totii. așia 

- şi Secundus. Prin urmare, dacă Primus va plăti o mie 
„de sesterţi. lui Seius, el'fiind liberat personal, e libe- 
rat şi hypothecar, jumătăţile sale indivise din -fondu- 
rile. Cornelian şi Sempronian - sunt. liberate de  hy- 

“pothecă. Dar dacă prin împărţălă. fondul Cornelian 
trece tot în lotul lui Primus, şi : fondul. _Cornelian tot 
în lotul lui Secundus, Primus nu va scăpa. hypothe- 

“caremente de cât dacă va plâti întrega, sumă de doud 
mii de sesterţi. Căci jumătate din fondul Cronelian e a- 

„tectat de hypotecă pentru o mie, fosta parte a sain- 
divisă, şi jumătatea cea-l-altă a fost afectată pentru 
mia datorită de Secundus, care jumătate. trecând în - 
patrimoniul săi, -trece grevată de hypothecă, căci a- 
„cesta este efectul „hypothecei. de a urmări bunul prin
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oră-ce mâini trece. | Că acţiunea hypotăcarii nu a presintă 
interesii de cât când legatarul n'a putut deveni pro-: 
prietarii, este evident. Dar când legatarul a putut de- 
veni proprietarii, are elii intţeresii a se presinta ca -. 
creditor, şi a intenta condictio ex testamento?. Rare. 
„ori se pote întâmpla acâsta, dar se pote întâmpla. In . 
adevără bunul simţi indică că e mai bine ca cine-va. 
să fie proprietarul unui. lucru. de cât creditorul lui. 

“Eraii însă casuri în care puteai să ai folosii a.te pre- 
'sinta ca creditor în virtutea unui legat per damna-. 
tionei, de cât ca proprietar în virtutea unui legat per 
viudicationem. În legislaţia clasică acesta se presinta 
cu unii caracter mai săritor în ochi. Căci legatul per. 
-dammualionem era unu din ceasurile în care înficiatio * 
făcea pe debitor să: fie condamnatii în duplui.. In 
regulă generală, dacă un debitorii contesta existența 
datoriei în jure, şi lăsa să se dea acţiune în contra lui, 

- judecătorul acestei acţiuni, îli condamna saii exact la 
quamtaul sumei “pretinse prin întentio, sai la va- 
lovea. estimativă a luerului fixată. de judecătorii, s sati 

la, quidquid ex bona fide. dare facere reus oporlet, 
„la ceia -e6 judecătorul -va găsi. cu cale că conform bu- 

nei credinţe trebuie numai câ să fie condamnat pi- 
rîtul, :sumă 'neprecisă, neştiută dinainte, care putea 
să fie mai mare de cât valdrea lucrului, putea chiar 

-să trecă de îndoit, dar care rămânea la: arbitriul. ju- 
 decătorului aeţiunei. bonae fidei de „fixat. Eraii acţiuni 
însă în care de şi stricti juris,. în. care „de ordinar o- 

Aciul judecătorului este de a condâmna numai-la suma 
precisă indicată în imtentio saii la valrea justă a 
„obieetului indicat într'Ensa, judecătorul are dreptul şi | 
obligaţia - de a condamna la îndoitul obiectului coprins - 
im imtentio, în care piritul, dacă în jure tăgăduia 
existenţa obligaţiunei pentru.care . îlă chiimase “recla- 

E mantul înaintea magistratului, acesta ordona judecă- 

„torului, că dacă va “ecundşte fundată cererea. recla- 

mantului coprinsă . în . intenţia formulei „acţiunei, să.
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“condamne. la îndoit pe . pârit, Aceste acţiuni erai 
“acțiunea judicăti, acțiunea depensi, “acţiunea legis 

. Aguiliae,. acțiunea de certa re Der damnationein 
- legata. Când obicetul legatului per daninationeim “era 
„o sumă sati unii lucru. certi, judecătorul condamna 
pe -moştenitorul care tăgăduise in jure existenţa le- 
gatului la îndoitul sumei sai valorei lucrului. In le: 

- gislaţia lui Justinian condamnarea pîritului la îndoitii în 
casti de tăgăduire. a: obligaţiunei nu mai exista de cât 
în acţiunea legis.. Aguiliae, şi în loe de legatii per 
 damnătionem certae ei, în casii de legat ficut lo-- 
curilor. venerabile, : adică Bisericilor:  Eacă ună în 

_teresti ce .pâte exista în legislaţia lui” Justinian de a 
se presinta ca'creditor cu condiictio ez. testamento, în 
loe de-a se presinta ca proprietar cu: acţiunea. în re- 
vendicare. Mai sunt şi- altele pe care le vomi indica, 
cu. ocasiunea explicării paragrafului 5 din titlul XA 
De leg gatis din Instituţiunile. lui Justinian. Constitu-: 
țiunea prin care. Justinian a introdusti acestă modi-- 

ficare profundă este din anul 529 şi formesă în Con- 
dică legea 1 Communia de legatis et fideicomimissis, | 
et de in vrem missione tollenda (Reguli comune la 

- legate şi. fideicommise, și despre abolițiunea trămi- 
lerii în posesiunea lucruluă),. VI, 48. 
“După t6te “acestea să ne. -ocupănii de. amiinuntele 

acestei materii. , 

Şi mai întâiă să vorbirii; sa 
> 1. Despre lucrurile. care poiii tace obiectul “unui 
legaitii..- 

Numai lucrurile care: sunt. în comerţ, adică acele 
care sunt susceptibile de o apropriare individuală poti 

„face obiectul unui legatii. Cele nesusceptibile de apro- . 
„priare individuală nu potii . face obiectul nici unui le- 
gat, nici al unui alti raport juridici patrimonial. Aşa 
nu se „pote lega câmpul lui Marte, ună-templu, o bi- 
serică, şi. nici unii alt lucru destinat unui usii publică 
(Inst. Cartea 11, tit; 20 $ 4). 

Ş d. „Non solum- autem testatoris vel herodis res,



sed etiam aliena legari potest, ita, ut heres. cogatur 
redimere- eam, et pracstare ; vel si eam non: potest 
rediniere, aestimationem '- ojus dare. Sed si talis sit 
ves, cujus' commercium non est, vel adipisci non po- 

„test, nee aestimatio -ejus debetur:; veluti si quis: Cam- 
pum Ă Martium, vel. basilieas, vel templa, "vel quae pu- 
-blie6 usui destinata sunt, legaverit. Nam nullius mo- - 
menti tale legatum. est. Quod autem diximus, alienam 
rem posse legari, ita'. inteligendum est, si 'defunetus 
Scicbai, alienam rem esse, non si: ignorabat. Forsitan 

enim si scivisset, alienam rem esse, non legasset, et 

ita divus Pius  reseripsit. Et verius est, ipsum qui 
: agit, id est, legatarium,- probare oportere scivisse alie- . - 
nam rem legare defunetum; non heredem probare - 
oportere- ignorasse . alienam. Quia semper neceșsitas 
probandi îneumbit illi qui agit. — Pâte f logat nu nu- 7 

mai luerul testatorului şi alti heredelui, ci-şi unii lucru 
străinii, aşa în cât hevedele. să fie obligat. să cumpere 
lucrul și săli prestese legatarului, iir-de nulă va . 
"putea si'li cumpere, săi dea estimaţiunea. Darii daca. 
duerul nu este în conierţii, saii nu este susceptibilii- 
de acquisiţiune, nică estimaţiunea, lui nu se datorește: 

de exemplu daca cine:va va fi legaţ câmpul lui Mar te, 
sati o basilică, sati unii “ templu, sai unii alti lueru 
destinat usului: “publici. In. adevări : unii asemenea le- -.. 

"gat nu are nică: o valdre. Ceia ce am. gisii însă că uni 
| Yaeru străinii pste - fi legat, se înţelege numai daca 
„defunctul ştia nu şi daca i ignora că lucru este străinii. 

Căci pote daca ar fi ştiut că lucrul este străini, nu 
Var fi legată, şi aşa a decisti și divul' Antoninii cel 
Piti printrunu. reseriptii. Şi este mai adevărat că acela 
care cere, adică legatarul, trebue să „probese că știa, 
că defunetul” legă unii lucru străină; iar nu heredele 

să ptobese că ignora defunctul că lucrul. este străinii. 
- Cai în tot dauna necesitatea de. a proba incumbă 
“aceluia care cere.“ - 

Asa. nu. se pote: lega unii omii- liperti, căci liber-.
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tatea nu este în comerții (Ulpian,- Regule, titlu XXIV 
$ 9). Şi aceste lucruri măcar că:se pâte întâmpla 

- printr”o. împrejurare Gre-care' să iasă din domeniul 
publici şi să intre în comerţii, căci se pâte întâmpla ca. 
omul liber de âqi să devie peste unii timp 6re-care servii, - 
căcă să pote întâmpla, ca unii templu, o biserică să fie de- 
clasată, să intre în comerciii, să se ordone de către pute- 

„rea publică declasarea lori, dărâmarea lori, vendarea 
- locului pe'care sunt construite, totuşi, nici subt condiţiu- 

“nea, unei asemenea declasări, expresii apuse la legati, 
„legatul nu este valabil căci este contrarii ordinei publice 

a spera deelasarea lor, ordinei publică actuale este inte- 
- xesată la manţinerea stărei actuale, fără care ordirie pu-- 
blică n'ar.mai exista, și de aceiâ :nu este permişii a se 

„specula asupra ordinei publice. Pentru-acelaşiii cuvântii 
:- nu se pâte lega unti hippocentaur, căci nu are exis- 

_„vtenţă în natură. Pentru acelaşii cuventi nu .se potii 
lega, lucruile care facii parte 'din domeniul privat ali 
Împăratului, căci ele, măcar că nu sunt în dominiul 

„publică, dar nu se pot aliena, fâră ordinul Impăratului 
-(Ulpian 1. 39 $ 10 D. De legatis:10, XXX). Aseme- 
„nea nu se potii lega .col6nele şi alte ornamente ali- 

- pite de unt edificii, căci un interesti. de ordine pu- 
„blică, acela alii conservării edificielor în tâtă frumuseţea 
lorii, se împotriveşte la acesta. Dar,.pe când lucrurile 
care sunt absolut afară din comerţii nu se potii lega 

nică sub condiţiunea expresă că vor eşi, sati când vor eși 
- din comerţii, marmorele şi ornamentele alipite de unii. 
edificii se poti legă sub condiţiunea că saii pentru tim- 
pul când.vor fi deslipite din edificiii, căci ordinea publică 

nu este atât de gravii interesată la alipirea lor, proprie- 
tarul lori fiind liber a dărâmă edificiul, sai a deslipi 

"din elii Gre-care columne.- saii. ornamente, (Ulpian 1. 
dl $ 2 cod. tit. Se pâte întâmpla ca un lueru să nu 

„fie absolut afară din comerciii, ci riumai relativă, adică 
să nu fie în comerciul 'testatorului, heredelui saii al: 
legatarului. In cele două Vântâiii casuri se potiă lega
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„încelă din urmă nu. (Pauli, l. 49 $ Ş 2 p. -De legatis 
20, XXI) Aşia de exemplu nu se pâte leg ga unui pre- 
sident de provinciă.unii fond situitii în provincia pe 
care o. administresă, 

Se pote lega lucrul altuia. In dreptul clasicii, nu- 
mai în forma. legatului per damnationen, în. legisla-” 
ţia lui Justinian în ori-ce formă, de 6re-ce numai există 
diversitatea . dintre legatele din dreptul clasicii. Dar 
legatul nu e valabil de cât cu. condiţiunea, ca testa- 
torul să fi ştiut că, lucrul ce l6gă este strein. Şi proba . 
trebue s'o. facă legatarul, căci: nu e de .presumat că 
testătorul a voit să impue sarcină heredelui de a se . 
toemi cu stăpânul lucrului spre ași procura lucrul. - 
Asemenea testatorul pâte lega unii lucru pignorat. 
sati hypotecat. Şi aci trebue să facem distineţiunea 
între casul în care cunoştea sati nu sarcina. Dacă o 
cunoştea, e presumat că a voit să impue heredelui . 
obligaţia. de a plăti prealabil datoria, ast-fel în' cât lu- 

„cerul să intre liberi în mâna legatarului. Dacă nu o -- 
„cunoştea, atunci legatarul va inebui să plătescă eli 
-- datoria, dar, sati prin actiunile a- căror cesiune se va 
“obține de la creditorii, sai prin acţiunile utile ceise 
„Vor conceda, e ca cum îi ar fi fost cedate, elii va putea 
să recupere de la herede ceia ce a plătit în definitivi 
pentru a lui descărcare, căci datoriele hereditare treci 
asupra heredelui, iar nu asupra legatarului, acquisitor | 
cu titlu par tieular. In. cât deosebirea nu există între ca- 

“sul cunoștinței și necunoştinţei pignului sai hypotecei | 
de către testator,- de cât că, în cas de cunoştinţă, le- 

“- gatarul nu va trebui să facă nică chiar avansul ton- 
durilor pentru 'descărearea lucrului legat, pe când în 

„casul dalti doilea elii va fi dator a face acestii avans, 
afară, de recursul ce. va avea în urmă în contra he- 
redelui.. Tâte acestea bine înţelesti afară numai dacă 
testatorul în mod expr esii nu va fi dispusii. că legatarul. 

va plăti sarcina şi că nu va avea nică un . recursii 

în contra. heredelui. Căci e- natural ca voinţa testa- - 

pi aa 18.
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torului să fie atunci. respectată: Calul de dară nu 

se câută la dinţi. Proba cunoștinței testatorului in- 
cumbă legatarului. Cunoştinţa testatorului însă se va 
presuma, dacă datoria pigneratiţiă saii hypothecară 
a fost contractată chiar. de elii.. T6te acestea resultă 
din combinarea paragrafului 5 ali titlului nostru din 

-. Instituţiunele lui Justinian cu : legea 57 D. De.le- 
gatis 10, XXX. Bacă mai întâiă ce spune Justinian 
în $5. 
$5.. „Sed et si rom  obligatam creditori aliquis. le- 

gaverit, necesse habet heres eam luere. Et in hoc 
quoque. casu idem placet, quod in re aliena, ut ita 

- demum luere necesse habeat heres, si sciebat defunc- 

tus rem obligatam esse: et ita divi Severus et An- 
-toninus reseripserunt. Si tamen. defunetus voluit le- 
gatarium 'luere, et hoe oxpresserit, non debet heres 
eam luere.— Dar şi dacă cine-va va fi legat unii lu- 
eru afectat de pignii sati de hypotecă ciitre: un eredi- 
tor, heredele va fi datorii a'lii spăla de pignii sai de 
nypothecăi. Şi aci a plăcut a se face distineţiunea, ca 
şi în legatul unui lucru streini, dacă ştia saii nu tes- 
tatorul că lucrul este afectat, şi, numai în. casul în 
care ştia, heredele să fie dator să "li descarce: Şi așia 
ati decisii printr'ună: reseriptii . divii Septimii Severiă 
şi Antoninti Caracala. Dacă însă defunctul a exprimat 
voinţa ca legatarul să desearce lucrul, heredela nu va, 
fi dator a'l descărea.“.. 

„ Eacă apoi ce spune Ulpian în Jegea. 57 De legatis 2: 
„Dacă unii lucru hypothecat-a fost lăsat -prin fidei- 
comisii, dacă testatorul ştia că este hypothecat, he-- 
redele' trebue să "li spele de hypothecă, afară numai - 
dacă, cu tâte că ştia, a dispus prin testament alt-fel. 
Dacă însă testatorul nu ştia că luerul legat era hypothe- 
catii, fideicomisarul e dator să “li spele de hypothecă: 
afară numai dacă se va proba că de ar fi ştiut că lu- 
crul era hypothecat, Par fi legat cu sarcina de ali 
descărca, saii altă lueru de aceiaşi valdre: afară Mu 

7
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ma dacă plătindu-se datoria lu ypolliecară, tot ar mai 
vremânea ceva din valdrea lucrului de-sar vinde. 

“Dacă testatorul de „şi nu a exprimat voinţa ca sarcina li- 
berării să aparţie heredilor, nu sa gândit însă în mod 
clarii, evident, la liberare, atunci fideicomisarul; va pu- 
tea, pe calea excepţiunei doli mali, când va fi constrânsti 
să plătescă datoria hypothecariă, să câră creditorului săi 
„cedese acţiunele ce are contra defunctului: (şi. prin ur- 
_mar6 contra heredelui); şi chiar daca nu va fi fă- 
-cut'o la timpii, va putea să fie autorisatii a le exercita 
de către presidentul provinciei în virtutea jurisdicţiunei 
sale.“ Vorbele subliniate din acesti fragmentii aii dat 
locii la dificultăţi. Eacă cum le găsimiă în ediţiunea vul- . 
gata după care noi le-am tradusi întocinai : vel potest 
aliquid esse supe “flu exsoluto aere alieno. Astfel 
cum sunt aceste vorbe însemnesă că daca obiectul legat 
are mai mare valdre de cât datoria, atunci tot mai r&-. 

“mâne ceva pentru legatar, şi. daca; testatorul.nu ştia că - 
lucrul este hypotecat, legutarul -e dator să plătâscă da- 
toria. Dar atuncă nu este legătură de idei. Căci regula 
este că dăca testatorul nu știe că lucrul legat e hypote- 
cat, legatarul trebue să plătâscă. Şi apoi vine în textul 
lui Ulpian excepţia : excepţia că testatorul dear 
fi ştiut tot lega lucrul liber, saii altul de aceiaşi va- 

lOre. Apoi: după acâstă - oxcepţiă ca Ulpian brusc să 
se întâreă la regulă nu ne vine a crede. De aceia e 

mai natural a presupune că şi expresiele -subliniate 
„indică tot o excepţiă, adică că măcar că testatorul nu 
ştia, tot heredele e dator să plătâscă datoria; dar a- 
“tunci aceste expresii trebuiescii corese.cum o susţine 
“Vinnius împreună cu Robertii Stephanii şi Petru Bo- 
doza, şi trebue să citimii: vel nisi non potest esse 

„aliguid supe “flaata p-exsoluto dere alieno, adăugând 
_expresiunele “nisi non, şi atunci sensul este, afară 
numai dacă ar fi să nu mai “rămâe nimic după - 

ce sar plăti datoria, căci atunci evident că testatorul
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n'a putut înţelege să plătâscă legatarul, căci i ar fi 
legat nimie, şi conform regulei” de interpretare: la- 
tius sunt îmterpretandae- volwitates defunctoruin 
potius ut valeant guam ut peveaut, legatul trebue 
să fie interpretat astfel în cât să producă  efectii. (Vedi 
Vinnius, Comentarii asupra paragrafului 5 a. «titlului ÎN 
nostru din Iustituţiunele luă Justinian). 

Quid juris în casul în care testatorul a legat, unt fond 
afectatii de unii drept de usufruct în favârea altuia. Dacă 
Pa legat -per vinuticationem, fiina- că în acâstă formă 
testatorul: nu pâte transmite de cât ce are, legatarul 

“îl va lua supusi: usufructului.. Dacă insă Va legat per 
doinationem, dacă de exemplu Primus a instituit 
herede pe Secundus şi .a-făcut în. sarcina lui şi. în 
favârea lui. Gaius legatul următor: Dammnas esto he- 

“mes meus' dare Gaio fumdum Cornelianatin, şi acest 
fondi este afectat de usufruct în favârea lui Seius, 

lucrurile :se vor petrece absolut. ea. în -casul în care 
ar fi fost afectât de pignă sai de hpotecă. Dacă 

“însă fondul: legat este afectat de o servitute. predială, 

atunci în nici un casti, nică chiar dacă testatorul cu- 
:noştea existenţa 'servituţei, heredele nu .e datorii să . 
degrevese fondul de servitute, căci servitutea,. este o 
calitate saii unii defectii al fondului, “fondul s'a legat 

; cu calitatea sati cu defectul săi, cum este. (Papinian, 

legea 66 $ 6 D., De legatis 20, XXXI) 
s 6. „Si res aliena legata fuerit, ci ejus rei Vivo 

testatore legatarius dominus factus fuerit, -si quidem 
ex causa emptionis,, ex! testamento actione pretium 

„ consequi “potest ;.si vero ex causa luerativa, veluti 
ex . donatione, vel ex alia simili causa, agere non po- 
test. Nam traditum est, duas-lucrativas causas în eum- 

dem hominem et eamdem : rem concurrere non posse. 
Hac ratione si ex duobus testamentis eadem res ci 
debeatur, interest utrum rem an „aestimationem ex 

-testamento consecutus sit. Nam si rem habet, „agere 
non potest, si aestimationem, agere potest. — Daca s a
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„legat uni lucru străinii, şi legatarul a - devenit pro- 
„prietarii alti :lui în timpul vieţii testatorului, de va 

fi devenit. din causă de vândare, va putea prin ac- 
țiunea resultândă din testamentă să c6ră preţul ce a: 
numărat cumpărându'lii; de va fi însă din causă -lu- - 
crativă, de exemplu donaţiune sati altă asemenea causă, 
nu va putea cere nimicii.. Căci sa admisă prin tra- 
diţiune că două cause lucrative nu potii concura asu- | 
pra aceleaşi pers6ne relativii la acelaşii lucru. Pentru. 
acest motăvii dacă acelaşii lucru se datoreşte în virtu- . 
tea a două testamente, este interesti a se. şti, daca 
legatarul în -virtutea unuia din testamente a obţinut; 
lucrul sati estimaţiunea lui. Căci daca a obţinut lueru,. 

nu mai pâte cere estimaţiunea, căci are lucrul în vir- 
tutea unei cause lucrative ; iar de va fi obiinut esti- 
mâăţiunea, pote cere lucrul. MPa , 
 Primus la calendele; lui Ianuarie anul 1 de la Ohris- 

tosti, l6gă fondul Cornelianii lui Secundus. La calen- 
dele lui Marte acelaşiii anti Secundus devine „proprie- 
tarii ali acelui fondii. La calendele -lui- Aprilie more. 
_testatorul. Pâte Secundus cere heredelui săi: presteze 
legatul? Nu săi dea fondul, căci fondul îlii are, şi 

nu pâte fi cine-va de două oră proprietară ali unui 
- fondii,. ci să'i dea estimaţiunea. La prima. vedere sar 

"putea dice că da, căci legataul ar. putea dice he- 

vedelui: Daca'am fondul e nu din liberalitatea testa= 

"torului, ci din altă causă. Apoi trebue: sălii am din. 

liberalitatea” testatorului. Deci dăi'mi nu fondul, ci. es- 

“ timaţiunea, lui, - ca să obţiii execuţia liberalităţii testato.. 

ruluj, ca când el ar fi legat un lucru străin, pe care tu 

nu ai putea: să li procuri. Cu 'tâte acestea nu s'a . 

„decisă aşa, ci Sa -disii: că daca legatarul a câştigat 

fondul. în schimbul unei valoii se6se din patrimoniul - 

săi, de exemplu prin: cumpărătâre, i se va da estima- 

“ţiunea, “căci testatorul a voit ca legăâtarul să aibe fondul 

„fără să scâţă nimie din! buzunar; daca însă la câşti- 

„gat, fă să. scâţă nimic , din patrimoniul său, atunci : 

i + 
- ,
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fiind că nu la costat. nimic aceli fondii, şi fiind căli | 
:are deja, nui se va da nimic de către herede. Toti | 
„aşa s'a decisă în casul în -care în locii săli cumpere, 
dând bani pe el, la câştigat dând altlueru în schimbi, 
saii la căpătat, ca destre, căci celii ce capătă o destre, 
nu capătă o pură liberalitate, ci o liberalitate cu sar- 
cină, de aceia acquisiţiunea cu titlu de destre este 
considerată totii ca o aequisiţiune provenind din causă 
„oner6să. Astfel s'a formulat dictonul: Duae causae 

- lucratiwvae. în eumdem hominem et în eamdem rom 
concurrere non possunt, adică: două cause lucrative 

- (gratuitei, adică două liberalităţă: nu potii concura: pe 
“capul aceleiași persâne relativii la acelaşii lucru. Textul 
„nostru vorbește de 'easul. în 'care legaturul a câştigat 
„lucrul vivo testatore. Quid daca îli va fi câştigat după 
m6rtea testatorului,. de exemplu înaintea adiţiunei he- 
redităţii ? Sunt unii; cum este Bachovius, .care susținii 

„Că în casul acesta legatul subsistă, și în tote casurile va 
datori heredele estimaţiunea, ctici dies legati cedit morte 
testatoris. Cu drept cuvântii însă Vinnius (Cominent. 
Instit. luă Just. asupra acestui” paragrafă), şi după el 

„ Demangeat susţinii că mare a face aci dies legati 
“cedit, şi că prin urmare, - de 6re-ce înainte -de a se. . 
cere legatul, elii s'a stinsii, nu se mai pote cere de 
legatarii estimaţiunea. Quid dacă legatarul care între 
confecţiunea testamentului şi mârtea testatorului a de- 
venit proprigtar al lucrului legat ex causa lucrativa, * 
în urmă, tot-în viaţa testatorului, Pa .alienat? Unii 
susţinii că legatul rămâne stinsii. Alţii între care Vinnius 
susţinii că reînviasă. Şi eti sunt de părerea lui Vinnius. 
Mai mult de. cât atât, mie mi se” pare distineţiunea . - 
romană subtilă, şi pentru cuvintele care le-amiă. ară- 
tat” mai sus, cregii că întz?o.. bună legislaţiune, le- 

„gatul trebue în tâte ceasurile să rămâie în picidre. Şi 
de aceia, fiind că nici în Condica Napoleon,--nică în - 
Condica civilă Alexandru I6n I, nu există o dispo- 
siţiune anal6gă celei romane; vomit decide că legatul
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unui lucru ce nu aparținea legatarului în momentul 
confecţiunei testamentului, a fortiori în momentul mor-. 
ţii, va r&mânea valabil şi eficace, -măcar că legatarul 
a câştigatii proprietatea lui d'aiurea ex causa lucrativa, 
înaintea morţii testatorului, sati după mortea testa- 
torului, dar inaintea acceptării heredităţii. Quid juris 
în casul în care acelaşi lucru. mi s'a legat prin două 
testamente ? Instituţiunile decidit că daca adresându-mă - 
la heredele coprinsii în unul din testamente voii fi 
obţinut de la elii estimaţiunea, căci n'a putut să'şi 
procure lucru, voii” putea cere. de la celii-l alt herede . 
instituit prin alti duoilea testament lucru, căci nu e 
exact a dice atunci că am avut: de două ori acelașii 
lucru în virtute a două cause lucrative. Dar daca celii 

MVânteiii herede .la care m'am adresat, a putut să'mi 
procure lucru, nu mai poti cere celui-lalt estimațiunea, 
căci având lucru fără să mă coste nimic, scopul testa- 
torilor s'a îndeplinit ca-să ami lucru fără a seste nici 
un banii din buzunar. Eii credă că şi aci soluțiunea: 
“romană e nedrâptă. Duoi testatori care:nu sai în- 
țelesii mi-ati legat acelaşi. lucru care nu aparţinea 
nică unuia. Ce are a face unul cu altul? Ce aro a face: 

- executarea liberalităţii de către “ heredele unuia cu 
obligaţia celui-l'alt. De aceia, înti”o legislaţiă seri6să, tre-. 
bue. să decidemii că liberalitatea coprinsă în două tes- 

tamente, măcar că are de obiect acelașii lucru, până 
la probă manifestă do intenţii contrariă u testatoriloriă, 
va, fi executată o dată în natură şi-altă dată în es-.. 
timaţiune, sati de două oră în estimaţiune, şi aşa trebue 

să decidemii: în Condica Napoleon şi în Condica Ale- 

xandru I6n IL, unde nu există nici o disposiţiă ana- 

“16gă disposiţiuneă romane - coprinsă în paragraful 6. 

"$ 7. Ea quoque res, quae in rerum natura non est, 

recte. legatur, veluti - fruetus, qui in illo fundo nati - 

erunt; aut quod ex illa ancilla natum erit.— Şi acele 

lucrură care nu există încă în natură se poti lega 

“în „mod valabil, de. oxerapl, fructele ce se vorii pro-. 

7



„duce de cutare tondii, sai copilul ce se va naște din 

cutare servă.* 
„Prin legatul per pindicationăm nu se păte: lega de 

cât lucruri presente, care daca sunt fungibile, să fie 

„în proprietatea 'testatorului “micar la mârtea lui. Prin - 

legatul: -per dammnationem se potit lega ŞI lucruri 'fii- 

târe, numai să fie, după natura lucrurilor, susc6p- 

tibile de a se produce. Aşa, se potii lega fructele fiitâre 

ale cutărui fondii, partul fiivor ali cutărei aneille, în- 

sărcinată în momentul confecţiunei testamentului. Nu 

“se. pâte dice că sunt lucruri ce nu există, de Gre-ce . 

sunt susceptibile de a .exista. In casul acosta legatul. 
“are de 'obiect ceva incerti şi ca. existenţă şi ca quan- 

titate. Ca existenţă, căci se pâte să nu se producă 

de loc fructe, se pâte. întâmpla, serva să  lepede. Şi - 

“ca cantitate, căci nu se ştie câte fructe -va produce 

' fondul. Legatul însă este valabil, căci numai atunci 
legatul este nulă când este. sigur: că obiectul nu e- 
xistă, nici nu pâte exista -măcar în fiitorii. Acesti 
legatii măcar că are de obiect unii lueru incertii şi fii- 
torii, cu tote acestea, “diua. deschiderii lui, este tot. 
mârtea, testatorului, în cât daca la mârtea testatorului, 

fructele nu se vor fi produsă, serva nu va fi născut, 
„legatul nu ia mai puțin naștere şi se fix6să pe capul 
legatarului. care, de și va muri înainte: de "producerea 
fructelor, sati de naşterea servei, totuşi va transmite 

„legatul heredilor săi, după cum prea bine: observă 
Vinnius, comentând “acest paragrafi. In. legislafiunea' 
lui Justinian ună asemenea legat este valabil în tote ca- 

“surile, căci nu mai este distineţiune între deosebitele“ 
feluri de legate, cum am arătat deja... 

$ 9. Si cui fundus legatus sit, et emerit proprie: 
| tatoră deducto usufructui, et ususfructus ad -eum par- 
vencrit, et postea ex testamento agat, recte eum agere 

et fundum petere, Julianus ait: quia ususfructus in 
_petitione servitutis locum obtinet; sed officio judicis. 
continetur, ut deducto usufi uetu jubeat aestimationem
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praestari. —Daca sa legat cui-va unit fondii străinii, 
și va fi cumpărat în urmă proprietatea fără usufiructii, 
și usufructul îi va fi parvenit în urmă, şi după aceia 
va, intenta, acţiune în virtutea testamentului, în mod 

valabil va intenta .elii condictio 'ex testamento și vu 
"cere fondul, dice: Juliani :. căci usufructul în cererea - 
ce face: ţine locii de servitute : dar va intra în oficiul 
judecătorului, ea-să condamne pe herede săi-plătescă 
estimaţiunea fondului mai puţinii usufruetul. * 

Primus institue moştenitorii pe Secundus şi legă 
„lui Gaius per damiationem fondul Cornelian al lui 
Seius, în modul următorii : Secundus heres esto, et 

damnus esto dare Gaio. fundat Corneliamum Seii. 
Gaius, în- Viaţa testatorului, între facerea testamen- 
tului şi mârtea testatorului, cumpără, de la Seius nuda 
proprietate a tondului Cornelian, -cu. reserva usufrue- 
tului pentru Seius şi dă pe densa 10000 sesterți. Seius 
more, sait este capite mintutus înainte de a muri tes- 
tatorul Primus.. Ce “pote cere Gaius de la Secundus? . 

"1 Evident. după, theoria conținută în paragraful: 6, nu- 
mai. dece: mii de sesterţi, valorea nudei proprietăţi 
pe-care a numărat'o, nu valdrea fondului, nu val6-: 
rea -plinei proprietăţi: a fondului, căci usufruetul a 
câştigat ex causa lucrativă.. Aşa dar ce.se_va 

“întâmpla daca. ar intentu: coradictie ex testamento, 
“ “cerândă fondul Cornelian, daca de exemplu va face -: 

să i'se liberese-de' magistrat o formulă concepută ast:: 
fel : Si. paret, Secundum: Gaio tundum . Cornelia- 

„num dare oportere, quidguid ob cam reni -Se- . 
cundauum! Gaio. dare facere . oportet, condemna, si 
non paret, absolve, iar nu : Si paret, Secundum. Gaiio 
fundum Cornelianum deducto usufructo dare opor- 

- tere eţe. Fiind. că condictio. ex testainentn, că tote 

a condicţiele, este o acţiune, stricti juris, şi, fiind că în, 

acţiunele. stricti furis celui ce cere mai mult de cât 

'- are dreptate a cere perde procesul, qui plus petit 

- cadii, nu va fi utorisat judecătorul să respingă ce-"



232 

rerea ui Gaius. pentru causă de plus petiţiune ? Re- 

gulat vorbind aşa ar fi trebuit să fie, şi de aceia și 

Vinnius, asupra acestui paragrafii, nu înţelege cum ar 

putea, fi altmintrelea. Cu. tâte acestea alta e opiniunea 

lui Julian, după cum ne spune Justinian, care a pre- 

valut, eu tâte că Julianii, în legea 58 D.,. De ver- 

-Vorum obligationibus XLV,. 1, dice că celii ce a sti- 

“ pulat să i se dea mai întâiii usumfracbună fundi (usu- 

“fructul: unui fondi) şi.apoi fundu (fondul), semănă 

“cu acela câre.a stipulat să i. se dea mai. întâi par- 
“tem fundă (o parte din fondă) şi apoi. totuam (totii 
fondul), căci nu se pâte concipe că se dă-fiundus 
si detrahatur ususfructus (fondul, dacă i se deduce 

„usufruetul). După -Julian dar: în acest textă “fumdus 
se înţelege. cu usufrueti cu tot. Cu tâte acestea Paul, 
întruni alt .textii, ne spune că Julianii crede că cu 
drept cuvântă, dicen că tot fondul este alu nostru, 
„cu tote că usufrudtaul. este al altuia, căci usufruc- 
„tul nu este o par te din dominiă; ci.0 servitule, ca 
via, ca îter : şi mu este îmexaci a dice că este al 
mei totă un fondii din care nică o. par fe nu se 

„pote. “dice că este a altuia : : acesta este și părerea 
“luă Julian, și acesta este mai adevrat (Paul, legea 25 
prine. D. , De'verbărum, siguifi cătione L; 16). 'Termino- 
logia “cea: 4 ântâiii este cea mai adevărată. Dar pentru 
a se evita plus petiţiunea, care devenise cu timpul odi6să, 

- a inventat pretextul că usufructul s6mănă cu o servi- 
tute juridică, că cel care cere fondul nu trebue nea- 
părat considerat că cere prea mult, de şi nu are drept 
la plina proprietate a fondului, ci numai la nuda pro- 
prietate a lui, că usufructul ca şi servitutea „predială 
este unit defectii alii fondului, iar nu o parte a fon- 
dului, că, atât numai, judecătorul acţiunei nu va osândi 
pe herede la valdrea plinei proprietăţi, ci “numai la 
val6rea nude proprietăţi a “fondului. -.- - 

$ 10: „Sed si rem legatarii quis eam legaverit; inu- 
tie est logatum; quia quod proprius, est ipsius, am-. 

*
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plias ejus feri non potest. Et. licet alienaverit eam, 
non debetur nec ipsa 'res, nec aestimatio ejus.— Dar 
daca cineva va lega cuiva lucrul proprii al legatar ului, 
legatul este inutil. căci ceia ce -este al cuiva, nu mai - 
pote fi încă o dati al lui. Şi de aceia, măcar că va 
aliena lucrul, nu datorește nică lucrul, nică estima- 
iunea lui.“ 

Nu pâte cineva. fi de: două ori proprietarul. unui 
lucru,. cel ce e deja, nu.mai are interest să „devie . 
încă o dată. lacă o regulă de bunii simţi, în cât s6- 
mănă mai mult cu o triviălitate,. cu 0 banalitate, cu - 

ună adevării -d'alii -Domnului La. Palisse. Ca corise- - 
quență nu se pâte lega unci persâne lucrul asupra 

* căruia e deja proprietară. Dâca ar fi fost numai atât, 
Sar fi părut că jurisconsulţii Romani şi-ati uitat serio- 
sitatea obienuită.. Nu e aci însă questiunea. Questiunea . 
este de a se şti ce se va întâmpla daca în intervalul 
de la facerea testamentului până -la mârtea testato- 
rului, lucrul a încetat de a mai fi al legatarului, de 

a se” şti daca legatul rămâne -tot nulii, sati daca elă 
este valabil în virtutea regulci că dreptul la legat.se. 

“ deschide în general la mârtea testatorului şi că atuncă, 
trebue a, se examina daca el:pâte prinde consis- 
tență. Apoi la acest moment: lucrul nu mai e al 
legatarului, prin urmare legatul ar “putea prinde 
consistenţă ?- Aşa şi a trebuit să fie la început până 
la o regulă -aşa numită Catoniană, admisă după stă- 
ruinţa lui Caton, tatăl saii fiul nu se ştie, de sigur îna- 
inte de anul 600 de la fundar ea Romei, care â decisă că 
legatele care „ar fi nule, daca ar muri. testatorul în- 
dată ce își a făcut - testamentul, “nule, r&mânii  ori-ce 

- Sar întâmpla mai. în urmă, chiar daca causa nulităţiă 
ar dispare până la mârtea testatorului, dies cessionis 
legati. Catoniana . regula sic definit, (dice în adevări 

„-Celsus în legea 1, principium De regula. Catoniana, 
D. XXXIV, 7), quod si testumenti facti tempore de- 
cessissei sestator, inutile forei, “id legati, quaiidlo- 

7 
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 ounque. decesseriit, non valere. In materie de insti- 

" tuţiuniacestii principii exista deja, căci testamentul era 

ÎS considerat, la început, . unii contract încheiat între tes- . 

tator şi herede, înt:e testatorii familiae vendilor şi 
„herede familiao emptor, totum hoc negotium quod 
agitur testamenti ordonandi gratia, credilur înter 
familiae emptorem agi et lestatorem, cum dice Gaius, 
Instit. Com. Îl Ş 205 (Adde $ $ $ 102, 103 şi 104); 

„dar legatarul, nefiind considerat. nici o dată că a tost 
-în raport cu testatorul, dreptul lui nu putea fi con- 
siderat ! ea : luând: naştere . în momentul  confecţiunei 

* testamentului. De aceia erati jurisconsulţi- care sus-, 
ţineau că legatul îşi ia începutul la mortea testato- 
ruluă. Caton era de părere contrariă, căci şi “legatul 
își trage isvorul tot din testament, prin urmare tre- 
bue să se urce validitatea. sa tot în momentul -con- 

_* fecţiunei testamentului ; ; opiniunea lui Caton: a triumfat 

şi atunci s'a formulat: regula 'catoniană. Acâstă re-: 
gulă nu se: aplică însă de cât lu acele legate a căror 
dies cedit miorle testatoris. Ax fi fost, exagerat a se în-. 
tinde la legătele condiţionale, a căror dies cedit eventau 
couditionis, la legatul de usufructăi-. al cărui . dies- 

„cedit adita hereditate, la legatul de. libertate a cărui 
“dies cedit iar adita hercditate, la legatul unui: pe- 

- euliii făcut servului căruia sa lăsat în acelaşi timpi 
“libertatea, a cărui dies cedit iar adita liereditate, şi 

altele. Ca consequenţă a regulei Catoniane, legatul 
făcut unei persâne a unui lucru care este deja în pro- 

_prietatea sa, este nulii, chiar daâca s'ar. întâmpla ca 
legatarul: să încetese de a mat fi proprietar înaintea 
morţii testatorului.. Testatorăl este presupusi că nu 

-ar fi legat daca ar fi ştiut că legatul nu sar putea 
executa, daca ar A să mâră. când testeasă. N'are de 

cât să exprime formal intenţiunea contrariă şi lega- 
tul este valabil. De aceia legatul: făcut, legatarului al 

_Iuerului săi proprii sub „condiţia expresă -că'lii va 
aliena, e valabilă, căci atunci: testatorul, cunoscândii 

N IN
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situaţia adevăi ată, a manifestat totuşi intenţia positivă 
de a lega lucrul legatarului. In acest sensii trebue, 

„împreună cu Cujas, să interpretămii paragraful 2 ali - 
legii 1-D., De regula catoniana, XXIV, 7) care 
este într6gă a jurisconsultului Celsus împreună cu - 

- principiul i în care elii expune regula Catoniană : „Ltem . 
si tibi legatus. est, fundus, qui scribendi testamenti 
tempore tuus est, si eum vivo testatore alienuveris, 
legatum tibi. debetur, “quod non deberetur si testator . 
statim decessisset.“ Expresiunile, si eum vivo testa- 

"tove alienaveris, trebuesci considerate ca făcând partie. 
integrantă din formula legatului, ca, exprimând. con- 
diţiunea formală apusă de testator la facerea legatului.“ 
Altmintrelea nu numai că ar fi antinomiă cu pa- 
ragraful nostru 10 din Instituţiuni, ceia. ce n-ar fi aşa 
de gravă, . dar chiar între Celsus şi Celsus, între ceia 

„ce spune Celsus la începutul fragmentului care for- 
mâsă legea 1, adică în-principium, în care expune 

"-xegula, și între ceia ce elii spune la finele fragmen- 
tului, în paragraful 2, în care face aplicaţiunea regulei. 

 Inapieună cu Machelard, cregii că “totii, ca aplica- 
ține, a Regulei Catohiană, se-decidea că în legatul 

per vindicationem testatorul trebue să fie proprietarii 

alti luerurilor certe“ ce l&gă. nu. numai în momentul 

morţii testatorului, dar Și în momentul confecţiunei 

” testamentului. 
Regula Catoniană. nu.se aplică la instițuțiuni de 

herede. Acâsta nu va să dică că în materi6 de insti- 

+ 

„tuţiuni, soluţiunea nu e aceiași, căci o instituţiune de. 

herede nulă ab initio, în momentul confecţiunei testa- 

mentului, nulă rămâne chiar daca testatorul de şi-ar fi 

făcut testamentul în premomentul morţii,” ar fi fost . 

“valabile. Dar „aci caușa e alta, e aceia ce am arătat . 

mai sustii, Și "toemai acesta a fost discuțiunea între 

jurisconsulţi pe care îi a învinsii Caton, daca în ma- 

terie de legate trebue să-se "decidă tot așa.. Atunci ce 

însemn6să Legea 4 a jurisconsultuluă Ulpian din titlu
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nostru care dice că a placut a se decide că Regula 
Catoniană nu se aplică la instituţiunele condiţionale, 
cu alte cuvinte, a contrario, se aplică: la instituţiele 

-- pure, cu alte'cuvinte, tot din causa regulei catoniane se - 
cere, pentru ca o instituţiă de herede să fie valabilă, să 
fi putut fi făcută presupuirid că testatorul a murit în- 
dată după facerea testamentului. Şi cu tâte acestea 
Papinianii, în legea 3 precedentă, ne spune că regula 
catoniană nu se aplică la heredităţi, nici la legatele 
a căror: dies cedii nu la mortea -testatorului, ci la 
adițiunea de hereditate. Cu alte cuvinte, ori-ce se de- . 

„cide în--materie de hereditate, se. decide pentru alte 
„-cause, iar nu din causa, iar nu ca o aplicaţiă a Re- | 
gulei catoniane. Evident pentru mine că daca Regula 

„catoniană ar face să se decidă tot ceia ce se decide 
în materie de instituţiuni, ea nu ar fi avut de ce să 
fie edictată, şi -Caton nu ar fi fost de cât unii Domni 
de la Palisse care ar fi inventat, ceia ce era inventat 

„deja, care ar fi edictat ceia ce era edietat deja, ceia 
ce “era o consequenţă a principiului - că testamentul. 
este un negotium inter testatorein el heredem, şi că 

> prin urmare, ca -acelii negoţii să potă să se încheie, 
trebue ca heredele să potă, să fie capabil atunci de 
a incheia acoliă - negotiii, să aibă atunci factio testa- 
menti cu, testatorul. Evident că daca ar fi fost-să fie 
pusii acesta la îndoială, nu a putut fi de-cât după 
ce familiae emptor a încetat dea mai fi adevăratul 
herede. Dar Gaius ne spune că şi atunci ea tradi- 
țiune: se conservă ideia vechiului. negotium şi de 

„aceia, cum dice el în paragraful 105 ain Com. IL sus 
menţionat, martorul testamentar nu pâte fi sub pu- 
terea familiae emptorului. Deci, dacă pentru o simplă . 

„formă idea negotiului s'a continuat până la: Gaius, ce 
trebuinţă ar mai fi avut să se opintescă un .Caton 
ca-să inventese o regulă caro nu era de cât 'conse- 
quenţa negoţiului sus-menţionat. Evident dar că in- 
'stituţia de herede era independentă de Regula Cato- niană, şi că cu dânsa s'a încercat Caton până la Gre:care
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_punt să asimilese -legatele. Aşa fiind textul lui Pa- . 
pinian e irreproşabil. Şi al lui Ulpian este inexact. 
Se pâte dice că este controversă între ei? Dar nu 
putea să fie controversă. Un jurisconsult de talia lui 
Ulpian nu putea să aibă alte idei de cât cele certe 
fixe, exprimate deja de Gaius în $ 105 sus-menţionat. 
Resultă dar de aci fatal că textul lui Ulpian e interpolat. 
"Cum? Adiăogându-se vorba conditionales. Şterge vorba 
conditionales şi atunci Ulpian nu face de cât să dică ce 
dice Papinian. Acâsta era deja explicaţia lui Antonius 
Faber, Conjecturae, XII, 19, şi e singură câre e raţio- 
nală, tâte cele-Valte explicaţii pe care le expune Mache- 

lard în monografia sa asupra Regulei catoniane, sunt evi- - 
dent lipsite de ori-ce seriositate, iar cât pentru Mache- 
lard, care după ce le expune pe tâte, nu spune nimic în 

privinţa părerii sale, mi se pare că e un om care are 

mai multă cunoștință de ceia ce ati spusă alţii, mai 
multă. erudiţiune, de cât spirit.de pătrundere a drep- 
tului Roman. | AR 

In resumat. dar-regula catoniană nu.se aplică la 

instituțiunele :de herede. Ea.nu se aplică -de cât la 

legate, şi, din: legată, numai la acele a căror dreptă 

se deschide la mârtea testatorului, guorum dies cedit 

- Pociti lega unui servi lucrul stăpânului săi? Strict 

„vorbind nu, din causa regulei catoniane. Cu tte acestea, - 

benignitatis causa, sa decisă că da, după “cum ne 

spune Paul în legea 82 $ 2 D., De legatis. 20 (XXXI), 

„raportândiă în acestii sensii şi opiniunea jurisconsultului 

“Valens, căcă dice Paulii, pers6na stăpânului se ia în 

consideraţiune numai în ceia ce priveşte factio tes- 

tamenti, adică capacitatea testatorului. faţă cu elii, 

„iar, .în' ce-priveşte restul, legatul stă în persona ser- 

vului. E 'evident aci o subtilitate. 

_$ 11: „Si quis rem suam quasi alienam legavorit, 

valet legatum : nam plus valet quod -in veritate est, 

quam quod în opinione. “Sed et'si legata esse pu-
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tavit, valere constat, “quia “ exitum voluntas defuneti 
habere potest.— Daca cineva a legat lucrul săi, credendă 
că este al altuia, legatul este valabil : căcă mai mult 
"preţueşte -- realitatea, de. cât credinţa eronată. „Dar şi 
daca a credut că lucrul este al legatarului, este ase- 
menea constant că legatul este: valabil, căci voinţa 
detunetului pâte să aibă O. eşire, o aducere la înde- 
plinire.* = 

Primus: legă . lui Secunadus lucrul săi exedend că 
este al. altuia, ali unui străinii; Jegatul. este valabil, 
căci a fortiori testatorul ar fi legat lucrul daca, ştia că 
este al. săi, pe când elii l'a legat măcar că, credea că. 
nu este al să. Motivul ce dai “Instituţiunele este că 
„mai mult face realitatea de cât credinţa eronată. Mo- 
tivul e răi formulat. Motivul este. că a fortiori ar fi - 
lepat daca ar fi cunoscut realitatea de '6re-ce a legat 
„chiar în erdrea realităţii. Cum observă cu drept cu- 
cent- Vinnius după Bacchovius, comentând acest pa- 

” xagrat, acest motivii se potriveşte mai bine soluţiunei . 
“ date hybothesei de la finele paragrafului : Primus l6gă - 

lui Secundus unt lucru care este al testatorului, dar pe 
„care "lii crede ali legatărului. Aci mai exact se pâte 
dice: că e mai mult în realitatea. lucrurilor de .cât în 
credinţa testatorului. Căci,” în 'realitatea lucrurilor, lu- 
cerul este al' testatorului, deci pste -fi legat. In cre- 
dinţa testatorului, lucrul e al legatarului, deci! nu-pâte 
fi legat. Realitatea prevală, asupra credinţei eronate. 
Legatul se pâte executa, va fi executat: . „exil 
volumtas defuncti habere potest. .. N 

Mărturisescii că aci sunt de părerea lui Demangeat, 
şi eredii că, în adevărata interpretare a voinţei testa- 
torului, legatul trebue să fie nulă, căci el .a credut 
că lucrul e.al logatarului, deci n'a voit să facă unii 
legat serios.-Şi daca s'a deeisti altmintrelea, este nu- 
mai tot ca aplicaţiune a: principiului: latius -înter- 
pretandae sunt vohuitates defunotor an, polius ut 
vqleant. qua ut pereant.: |
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$ 12. „Si rem suam legaverit testator, posteaque 
_eam alienaverit, Celsus putat, si non adimendi animo 
vendidit, nihilominus deberi: idemque divi Severus 
et Antoninus rescripserunt. idem rescripserunt, eum, 
qui post testamentum factum praedia, quae legata 
erant, pignore dedit, ademisse legatum non videri ; 
et ideo legatarium cum herede ejus agere posse, ut 
praedia a creditore luantur. Si vero quis partem rei 
legatac alienaverit, pars, quae non est alienata, om- 
nino debetur :. pars autem alienata ita dobetur, si non 
adimendi animo alienata sit.—Daca un testator a legat 
lucrul sii, şi după aceia a alienat, Celsns este de 
părere, că daca alienarea nu a fost făcută cu inten- 
țiune de revocare a legatului, legatul este datorit;: şi 
aceiași decisiune aii' dat printrunii reseriptă şi divii 
Septimii Severii şi Antoninii; Caracalla. Aceiaşi Im- 
p&zați ai deeisii printi'unii reseriptii, că acela, care 
a pignorat prediele legate în urma facerii testamen- 

“tului, nu e considerat că a revocat legatul: şi că, de 

. 

aceia, legatarul va putea intenta acţiune contra he- 
redelui cerându'i să spele, să curețe de pigniă predielt. 
Daca însă cineva va fi alienat o parte din lucrul legati, 
partea nealienată- în tâte -casurile este' datorită, iar 
partea alienată, daca alienarea nu a fost făcută cu 
intenţiune de revocare au legatului.“ | 

Acest paragraf face parte din materia revocării 
legatelor, cu tâte acestea îlii vomii explica la rândul 
săi, după paragrafu Il ce am explicat deja. 
„Primus l6gă fondul Cornelian lui Secundus, și după 
acesta îli alienă. Alienaţiunea acesta revâcă sati: nu 
legatul ? In timpul lui Gaius, testatorul e considerat 
că a revocat legatul. Căci, dice Gaius în paragraful 
198, pe-care Pam tradusi şi explicat deja, legatul 
nu pâte vala daca a fost făcut per vindicationem, 
nică, în virtutea Senatiusconsultului Neronian, ca legat 
per damnationem. Ca legat per vindicationeni nu 

N 

pote vala, căci lucrul nu este al ţestatorului şi în mo- . 

Da 19
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“mentul facerii testamentului, şi în momentul morții. 

Ca legat per damnationem nu pâte vala, căci aci 

testatorul nu a legat unii lucru al altuia ştiind că este 

al altuia, ci un lucru al săă, pe care în urmă Ia alienat. 

In cât şi daca îpso jure legatul ar-fi valabil ca legat 

per damnationem, validat de Senatusconsultul Ne. 
ronian, însă exceptionis doli mali ope, heredele se 

va putea definde şi respinge condictio ex testainento 

a legatarului, gicând că e dol din partea lui de a mai: 
cere lucrul ce testatorul a alienat, și a cărui prin ur 

mare legat a revocat. In timpul lui Ulpian progresul 

s'a făcut atât de mare în favorea legatarului, în cât nu 

numai legatul nu este considerat ca revocat, prin sim- 

plul fapt al alienării, ci din contră heredele ca si 

triumte trebue elii să probese că testatorul 'alienând 

a avut intenţiunea de'a revoca, că nu a fost con, 

strânsii de necesitate a alienă. [n cât alienarea nu va | 

mai . fi o praesiwiptio juris et de jure de “revocare 

"ca în timpul lui Gaius, dar nici măcar o presumpţiă 

"da revocare juris tanbhum care să impue sarcina de 
a o combate legatarului, ci alienarea va fi presumată 

că .resultă din o "necesitate în care s'a găsit testato- 

rul, şi 'presumţia acâsta va fi dator a o resturna he- 
. redele (Ulpian legea Fl $ 12 D., De legatis 30, XXXII. 

“Afară numai daca alienaţiunea a fost făcută donandi 
aimo, „căci atunci ea equivalesă cu-o revocaţiune 
(Modestinii, legea 18 D., De adimendis. vel trans- 
ferendis legatis, XXXIV, 3). o 

A fortiori daca testatorul după ce a legat lucrul 
- săii Va pignorat. Pignorarea e făcută în regulă gene- 

rală, de nevoie. Prin urmare aci încă mai puţin nu 
e presumpţiă de revocare. Şi heredele va trebui să 
dovedescă că cu tâte acestea testatorul nu era strim- 
torat, că înota în bani şi că deci pignorarea a fost 
"făcută cu scopii de revocare. 

Daca testatorul a alienat numai parte din lucru le: 
gat, evident că partea nealienată rămâne sigur legată, 

7
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far partea alienată e considerată ea revocată numai 
«daca heredele va proba că testatorul a vendut 0, fără 
nici o nevoie de bani, căcă daca a donat'o, .revoca- 
“unea esto cerțţă,. - iu 

$ 13: „Si quis debitori suo. liberationem legaverit, 
legatum utile est: et neque ab ipso debitore, neque 
ab herede ejus potest heres petere, neque âb alio, 
qui heredis-loco est. Sed et potest a debitore con- 
veniri, ut liberet eum. Potest etiam quis vel ad tempus 
jubere, ne heres petatur.— Daca, cine-va a legat de- 
„bitorului săii liberaţiunea, legatul este valabil :- “şi he- i 
redele nu va putea cere nici de la debitorii, nici de 
la heredele lui, nici de la.o altă persână care. va 
ţine debitorului locii de herede. Dar heredele va putea 
fi şi acţionat de legatarii ca săli liberese. P6te cineva 

ordona: heredelui săi şi să/nu câră debitorului |sii 
datoria întruni timpii 6re-care.& 

Primus. creditor al lui Secundus de dece mii de. 
ua 

sesterţi îi legă liberaţiunla. Cum se -făcea unii ase- 
„menea, legat, care era-forma lui ? Probabil aşa: Daiu-: 
nas esto heres -meus liberare Secundum. Sati dam- 
nas esto heres: meus a Secundo munquam 'petere 
guod mihi debet. Legatul celii d'ânteiii era mai com- 
prehensivă de cât cel d'alii duoilea, după cum vbmi 
vedea mai la vale. 

In- timpurile moderne daca un testator ar lega li- 
beraţiunea sa debitorului săi, daca de exemplu unii 
testator ar. dice în, testamentul -săă : legii debitorului 
 Jiberaţiunea, a ceia co'mi datoresă, saii ierti debitore- 
lui: mei ceia ce'mi datorâsă, lucru ar fi fârte simplu, 
testamentul ar €quivala cu o quitanţă, şi daca ar fi 
„autentici, legatarul își are procura după elii o copie 
care ar eqguivala cu o p quitanţi, şi nu ar avea nimie 
mai mult de făcut. 

Dar la Romani nu era aşa. Legatul de liberaţiune 
nu :era unii modă de stingere a obligaţiunelor, obli- 
gaţiunele nu se. stingeaii îpso jure de cât prin mo-
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“dură anume determinate de lege : care eraii:. solutio 
(plata), datio în soluti (darea în' plată, şi acesta 
ipso jure numai după Sabiniani, iar după Proculiani 
numai exceptionis ope), acceptilațiunea, (plată fic- 
tivă), novaţiunea, litis contestaţiunea, confusiunea, 
ŞI pierderea Jucrului certă. -datorit prin . casii for- 
tuit “sati - de forţă majoră, consimţimântul mutual 
contrariii când obligaţiunea este consensuală. Le: 
gatul de - liberaţiune nu figur6să- între : modurile de 
stingere a obligaţiunelor îpso jure, după dreptul civil. 
Prin urmare heredele moşteneşte îpso jure creanţa 
de la defunctul testator, care; daca, e creditor ex sti- 

- pulatu, transmite acțiunea ex stipulatu îpso jure he- 
redelui săi. Acesta dar îpso. jure. va putea încă cere 
prin acţiunea ex stipulatu de' la „legatarul: debitor al 

“defunctului. Dar fiind: că este dol 'din partea lui de 
a cere, când testatorul prin legatul de liberaţiune a 
exprimat voinţa ! contrarii, * evident că legatarul de- 
bitorii va putea să ceri, magistratului să însere în for: 
*'mula acţiune exceptio doli mali prin care va para-. 
lisa acţiunea"ez stipulala a heredelui.: “Si paret 
"Secundauun Tertio dece millia sestertiunu dare opor- 
tere, misi dolo mulo agat, jude Secunduin 'Tertiuim. 
în îd condemna, si non paret, absolue“. 

Dar legatarul nu va avea numai acest mijlocii. Eli 
nu avea nevoie să aştepte ca să câră moştenitorul şi 
atunci să se apere. Acesta ar putea să fie o tactică 

„din partea sa de a nu cere mult timp, până să dispară 
din martorii testamentar. De aceia Jegatarul, pe cât 
sunt încă. lucrurile recente, pe cât are încă în mână 
proba testamentului Şi prin urmare a legatului, are 
dreptul a cere heredelui să. procure: liberaţiunea, in 

“regulă generală pe calea aeceptilaţiunei, adică pe ca- 
lea soluțiunei fictive, care e un mod ipso'-jure de stin- 
gere a obligaţiunei. Va putea săi ceră. acâsta însă 
numai în ceasul în care tostatorul a întrebuințat for- 
mula: Damnas esto heres meus liberare Secului,



| iar nu-și în casul în care a disti : Damnas esto he- 
Fes meus a Secundo - nunguam petere quod miki 
debet, căci atunci heredele vă dice legatarului: de a 
nu mai cere, iar nu de a'ţi procura liberațiunea Îps0. 
jure ma obligat testatorul. Dar nici chiar în' casul 
în care testatorul a gisii: Dainnas esto heres meus .. 
Secundum, liberare, heredele nu . va fi obligat în tot- . 
"Vauna a face aeceptilaţiune Jegatarului. -Acâsta va 
avea locii numai în casul în care Secundus este sin- 

guri debitorii, iar nu şi când-este debitor alături cu 
altul, accesoriii sati principal. Daca. este fidejussor, sati 
correus debendi mun socius, va putea heredele să 
se mărginâscă a face cu elii unii pact de non. pe- 
tendo, unti pactii prin care se va îndatora anu cere nici 
lui nici moștenitorului lui civil saii pretorian, căci, daca 
îi ar face acceptilaţiune, acceptilaţiunea atacând obligaţia 
iar nu pers6na, ar stinge complect obligaţiunea, şi prin 
„urmare ar libera şi pe debitorul principal sai pe. cor- 
veul debendi non socius, ceia ce nu a fost inten-... 
ţiunea testatorului. Daca însă liberaţiunea este legată 
“debitorului principal, sai unui correus  debendi non 
socius, atunci legatarul debitori va putea cere here- 
delui săi facă acceptilaţiune, căci îi va dice: De,ce: 
nu'mi face acceptilaţiune ? Ca, să ceri fidejusorului sati 
codebitorului miei correal sociii? Nu pocă, căci nu în- 
deplineştă voinţa testatorului. Eli a voit ca în ori-ce 
casti e să fiii liberat, să nu mai fiii obligat a plăti 
nică direct. nici indirect nici uni sesterţiti. Apoi daca 
“vei cers fidejusorului, elă prin acţiunea mandati îmi 
va cere înapoiarea. sumei plătite, căci a plătit în so- 
„cotela mea, daca vei cere correului sociti, elii prin 

acţiunea pro, socio îmi va cere săi iii comptii, pen- 
tru partea mea. în societate, de tot ce a debursat,.. 
deci şi întruni casă şi într'altul, ca să fiii liberat, - 
complect, trebue să nu mai ceri nică debitorului prin- 
<ipal, nici correului sociii, adică nimului, atunci prin 
urmare n'ai interesii 'să nu'mi faci acceptilaţiune. Ce .
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se. va întâmpla daca herodele- nu va, vrea; 'să faci le- 

gatarului acceptilațiune sai pactuw de non peteiido? 

Legatarul va intenta condictio ex testamento, care- 

resultă din legatul de .liberaţiune făcut lui per dai- 

nationem, şi va cere ca judecătorul să condamne pe 

“ herede la tot interesul: ce i ar procura liberațiu-- 
nea, la tâtă paguba ce sufere din causa refusului he-- 
redelui, adică la suma,la care ar putea mai târgii fi 
condamnat din causa neliberaţiunei, căci acesta cons- 

„tătue quantul pagubei ce sufere. Apoi. evident că, în 
imensa majoritate a casurilor, heredele, afară numai daca 
ar fi într'o'urechiă, nu se va lăsa să fie condamnat să plă | 
tâscă ceia ce avea "defunetul să ia de la legatar, nu se 
va expune să avancese suma necesară pentru acesta, 
nu va scâte bani din buzunarii ca să eâră apoi din noit 
acestă sumă de la legatar. E mai uşor a nu -plăti de: 
cât a plăti şi apoi a cereo sumă egală cu ceia ce ai 
plătit. Se pâte ca testatorul să lege numai unii termeni: 
debitorului săi, iar nu liberaţiunea complectă a da- 
torieă, să gică de exemplu: Heres meus damnas esto 
îmtra decem ammos a morile mea non petere a Se-- 
cundo guod île înîhi debet. In casul acesta legatul 
se_va executa saii pe calea excepţiunei dot mali, saii: 
pe calea pactului de non petendo. După dece ani-de- 
la morte heredele va putea.cere datoria de la lega-" 
tarii. (Vedi şi legea 3 $$ 3 şi 4 D,, De liberatione-- 
legata, XăXSIV, 3). 

Ş 14. „ES contrario si debitor creditori suo quod 
debet, legaverit, inutile est legatum : si nihil plus est- 
in legato quam in debito : quia nihil amplius per le- 
gatum habet. Quod si in diem,: vel sub. conditione 
debitum. ei pure legaverit, utile 'est-legatum propter” 
vepraesentationem. Quod si vivo testatore dies. vene- 
rit, vel conditio extiterit, ”Papinianus scripsit, utile- 
esse nihilominus logatum, quia semel constitit ; quod' 
verum est. Non enim placuit sententia existimantium,. 
extinctum esse legatum, quia in eam causa perve- 

|
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"nerit, aquo incipere non potest. — Din contră, daca 

un debitor leagă cieditorului săii ceia ce datorește, 
“legatul este nulă, daca în legati nu se găseşte mai . 
mult de câtii în datoriă: căci atuncă legatarul, nu câş., 
tigă nimic pe d asupra prin legatii. Daca însă ceia ce 

testatorul datora cuiva cu termeni saii sub condiţiune, 
Pliva fi legat purii, legatul este valabii din causa exi- 
gibilităţii datoriei. Dacă însă termenul sati condiţiunea. 
se împlineşte în viaţa testatorului, Papinianiă a serisii 
că. totuşi legatul este vâlabil, fiind că a luat o dată 
consistenţă ; ceia. ce este adevărat. Căci n'a prevalut 
părerea celor ce, credeati că legatul! se stinge, din causa 

că a ajunsii într'o stare, în care nu putea să înc6pă.“ 

Vice-versa daca unii testator legă ereditorului săii 
_ceia ce'i datoreşte deja, legatul va fi valabil, daca va 
avea creditorul. vrunii interesii de a se presinta ca 
legatarii în locii să se presinte cu vechiul săi titlu 
de creditorii. “Şi în regulă generală, mai cu semă în 
dreptul clasicii, va avea, cu tote că Justinian are ae- 
rul de a dice contrariul. Căcă “daca legatul este făcut 
per vindicationem şi are. 'de obiect unii lucru ce este 
în proprietatea testatorului, legatarul se va presinta 

ca proprietar, în loci de a se 'presinta ca creditor, - 
de exemplu ex stipulatu, şi în-regulă generalii e mai 
avantagiosii a fi cineva proprietarul unui lueru, de cât 

creditorul s&ii. Daca legatul este per: damnationem, 

legatarul .va putea avea avantagiul de a obţine îndoi- 

tul în casii de tagă a heredelui, ceia ce nu pste ob- 

ţine prin. acţiunea ez stipulatu. Daca legatul este fă- 
cut sinendi modo, va putea obţine interesele şi fruc» 
tele: ex Mora, în virtutea unei : simple puneri în. în- 
târdiere prin somaţiune, pe când din contră în vir- 
tutea acţiunei 'ex. siipulatu ca creditor nu le pâte ob- 
ţine de 'cât de la litiscontestaţiune încolo. A fortiori 
va avea interest, daca acţiunea ex stipulatu era pa- 
ralysabilă fie chiar prin o excepţiune timporară, a for- 
tiori daca creanța era cu termenii saii „ condiţională, Şi 

N 
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"lucrul legatii îi este legat purii şi simplu. Şi acâsta 
chiar daca termenul creanţei sai condiţiunei s'a îm- 

“plinit între facerea testamentului şi prin urmare a 
legatului şi mortea testatorului, după opiniunea fa- 
vorabilă a lui Papinian, din causa avantagielor În- 
doirei propter inficiationen şi u curgeriă intereselor 
ex mora, cum am arătat măi susii, şi contrarii opi- 
“niunei lui Pauli care decidea în legea 82 prineipium 
D., De legatis 20, XXXI, că legatul valabil la început 
s'a stinsă, căci a ajunsi într”o stare în care nu putea 
începe, căci putea si potă începe şi în acâstă stare, 

“în cele două „hypothese sus-menţionate, prin urmare 
e “neraţional/ ali declara în mod absolut- stins, ci 

„trebue lăsat la facultatea legatarului să vagă daca gă- 
seşte vr'un avantagiii a se presinta ca legatară, în - 
locii -să se presinte în virtutea vechii „sale quaiităţi 

de creditori. 
In casul în care legatul este valabil, Şi în limitele 

plusului -ce procură legatul creditorului, acest plusii 
este reductibil în virtutea legii Falcidia, de: care vomi 
vorbi mai la vale (, 1 $ 10 D, Ad legem F Falcidiam, 

„XXXV, 2). . 
$ 15. „Sed. si uxori maritus dotem legaverit, valet 

legatum : quia plenius est, legatum quam de dote ac: 
tio. Sed si quam non accepit, dotem legaverit, divi 
Severus et Antoninus reseripserunt, siquidem simpli- 
citer legaverit, inutile est legatum: Si vero certa pe: 
cunia, vel certum. corpus, aut instrumenta dotis in 
praelegando demonstrata sunt, valere legatum.——Dar 
daca bărbatul va fi legati soţiei sale dota sa, legatul 
este valabil, căci este .mai plini legatul de cât ac- 

_ţiunea în 'restituţiă a dotei. Dar daca bărbatul a legat 

soţiei, dota pe care nu a primit!o, divii Septimit Se- 
veri şi Antonin Caracallanai decisit: printrunii -re- 

| seriptă că legatul este inutilii daca legatul e făcut pură 
şi simplu fără indicaţiune de obiectii “dar daca s'a 
designat în legati vre- unii obieetii, de exemplu vre- . 

e
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ună corpii certi, sati vre-o sumă determinată, sai. 
"sa referit la cele conţinute în instrumentul dotal, 

legatul este valabile  . | as 
“Primus institue moştenitor pe Secundus Şi legă so- 

ţiei sale dota sa. Daca n'a avut nici o dotă, legatul 
e'nuli. Daca însă testatorul a întrebuințat vorba dotă 
numai ca demonstrațiă, dar a indicat obiectul ce 16gă, 
o sumă de exemplu.de bani sai unii corpi certii. 
«de exemplu fondul Cornelian, nu se va ţine socotâlă 
de falșa demonstrațiă, şi, de Gre-ce obiectul legatu- 
lui e precisti, legatu le valabil. 'Testatorul a întrebuințat 
-o demonstraţiă falsă ca să colorese liberalitatea. Ne . 
uitămii la fondii, la liberalitate, falsul colorit nu im- 
portă. Alt-fel va-fi daca demonstraţiunea o va & 
-exprimat'o testatorul sub formă” de condiţiune, de 
exemplu de va fi gisti: Do lego decem millia ses- 
tertivun -uacori meae si eos dotis nomine acceperit. 
In ceasul acesta este evident că voinţa testatorului n'a 
fost de a lega suma de dece mii de nu o va fi pri- 
mit ca dotă. Pâte că nu'şi mai aduce aminte, când 
testeză de a primit'o saii nu. Textul mai adaugă că 
legatul e valabil daca se referă lă instrumentul do- 
tal. Mi se pare o erâre. Căci daca s'a indicat suma. 
sati obiectul, . reintrăm în “ceasurile precedente. Daca 
nu s'a indicat obiectul, şi instrumentul dotal nu există, 
legatul e nulii. Daca -din contră instrumenti dotal 
există şi într'ensul se menţion6să obiectul dat destre, 
atunci legatul este adevărat valabil, dar ar fi fost va- 
labil -şi fără referinţă la instrumentul dotal. 

Când  testatorul a priimit destre, atunci legatul des- 
trei. ficut soţiei creditâre a ei este valabil. 

Este. valabil mai cu s6mă în legislaţia clasică unde 
acţiunea derivând din legat, este în imensă regulă ge- 
nerală mai avantagi6să de cât acţiunea rei uzoriae 
ce are femeia pentru recuperarea dlestrei. 

_ In adevării ori:legatul este per vindicationem, şi 
atunci femeia în locul: unei acţiuni personale va avea . 
-o acţiune reală pentru a revendica ca proprietarii o- 

în
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_biectul certi legat; ei şi care: fusese constituit, dotăi. 

Oră. legatul. este per damnationem, şi atunci fe 

meia se va presinta cu condiclio ex testamento, care 

nu este supusă la nici o retenţiune, şi la, nică un ter-. 

menii pentru reclamarea dotei, legate, pe -când ca cre: 

ditâre“a dotei; de se presintă cu acţiunea rei uxoriae 

şi dota consistă în lucruri fungibile, are să sufere 

termenii de unii an pentru restituirea unei treimi din-: 

dotă, termenii. de doui ani pentru restituirea secun- 

dei treimi, şi termenii de trei pentru restituirea ul- 

timei.. treimi. Asemenea de. se presintă ca. ereditore a. 

„dotei, pâte. să i se opue mai multe retenţiuni pe cale- 
de excepţiune, propter liberos şi propier mor'es, care 
tâte nu se vor putea opune condicțiunei ex testamento.. 

In legislaţia lui Justinian interesul este mai mic, 

dar. tot există, căci ca destraşă temeia nu pâte intenta 
decât; o acţiune personală, căci, cum am demonstrat 
în volumul II al Fragmentelor mele juridice, în le- 
gislaţia lui Justinian bărbatul ''a, încetat de a fi do- 
minus dotis,.pe când dacă dotea constă întrunii lucru. - 

“cert şi determinat, mobil saii imobil, şi acesta a fost 
- legat femeii, -: fomefa se pâte presinta ca proprietară. 

şi intenta acţiunea în. revindecare. Dacă dota constă 
în- lucruri mobile, fungibile, femeia nu o va putea cere: 
ca dotă.de cât după un'an de la disoluția căsătoriei. 
pe cândii ca legatară ea va putea cere restituirea dota. 
imediat. . A 

Ş 16. „Si res legata sine facto heredis periorit, lega: | 
tario decedit. Et si servus alienus legatus sine facto 
heredis manumissus, fuerit, non -tenetur. heres. Si vero- 
heredis servus legatus sit, et ips6. cum manumiserit, 

teneri eum Julianus seripsit: nec interesse utrum scierit, 
an ignoraverit, a se eum legatum esse. Sed et si alii do-- 
naverit servum, et is, cui donatus est, eum manumi-, 
serit, tenetur heres : Qquamvis ienoraverit a se eum 
legatum esse, — Dacă lucrul legat a perit fără fapta 
heredelui, pentru: legatar piere. Și dacă, unii servii.



străinii a fost legat şi a fost manumisti fir fapta. 
heredelui, nu este obligat heredele. Dacă însă a fost. | 
legatit servul heredelui, şi acesta “li va fi manumisti. 
însuși, Julian a serisiă că el va fi obligat, şi: pucin. 
importă de ştia sati riu că legatul îi epusă în sarcina. 
lui. Dar şi în casu în care.el va fi dăruit servul al- 
tuia, Şi acesta îl va fi manumisti, totuşi elii este obli- 
gat, cu tote că ignora că servul e legat. în sarcina lui. 
Dacă unii lucru certi este legat per vindicationem,. | 

legatarul devine proprietarii ală lui îpso jure.: Prin . : 
urmare dacă lucrul legat a perit prin cusii fortuit sati 
de forță majoră, după mârtea testatorului,. el a în- 
cetat do a fi proprietar, .res -perit domino. Dacă a 
perit tot prin 'casii fortuit sati înaintea morţii testa- . 
torului, legatul nici nu s'a putut naşte, căci. lucrurile 
certe ca să pâtă fi legate per vindicationem în mod 
valabil, trebue să aparţie testatorului şi în momentul: 
morţii testatorului.-. Dacă din contră lucrul a perit 

“prin fapta. heredelui după mârtea, testatorului, atunci. | 
legatarul va ceve reparaţiunea prejudiciului de la he-. 
rede prin acţiunea legis Agquiliae. 

Dacă unii lucru este legat per daammiatione:, atunci” 
heredele. e ţinut de o adevărată obligaţiune, şi vomii 
aplica acestui legat principiele , relative la obligaţiuni. 

* Dacă s'a legat unii lucru în genere per damnationem, 
unii genus, cum dicii Romanii, de exemplu unii sclavi, 
unii cal, âtunci, fiind-că genera non pereuni, fiind-. 
că e: imposibil să peră toţi sclavii saii toţi caii din 
lume, obligaţiunea e imposibil să se stingă, şi prin 
urmare heredele rămâne obligat a da uni sclavii sati. 
unii cal. legatarului. Dacă însă lueru legat per dam-: 

“mationem este” o species, unii lucru certă şi de-. 
terminat, 'de exemplu: servul Stichus saii calul cel. 
xoibiă, presupunend! că dicândii calul cel: roibi, nu. 
pote să fie loci la confusiune, căci e numai -unul la 
care s'a gândit testatorul, de exemplul calul cel roibii : 
al testatorului, sati calul cel roib.al heredelui, saii: 

p 
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calul cel roib ali unui străină determinat, al lui Ti 
tius, atunci lucrurile nu se. petrecii aşia, şi trebue să 
aplicămi principiele generale în materie de stingere 
a „obligaţiunelor. Apoi este ştiut că o obligaţiune de 
corpii certi şi determinat se stinge prin pierderea 
prin casti fortuit sai de forţă majoră a acelui corpi 
certi, “fără nu numai culpa, necum dolul, dar nici 
miicaae simplul faptii neculpesii al debitorului. înaintea 
punerii lui în întârdiere de către ereditor pentru al 
preda. Căci dacă luerul cert piere. după punerea în. 
întârdiere a debitorului. de ali preda, obligaţiunea 
:se perpetuă şi în locul lucrului certi pierit, debitorul 

“trebue să-dea estimaţiunea lui, căci putea lucrul debit, 
de 'ar: fi fost predat creditorului, să nu piară în mâ- 
nele lui, de exemplu calul cel' roibii 'al heredelui sati 
al testatorului, sai al lui Titius a perit în „grajdul tes- 
tatorului, hexedelui saii al. lui Titius care a ars, pe: 
când grajdul legatarului nu a arsă, şi dacă li preda 
legatarului calul ar fi scăpat. Afară numai dacă se va 
dovedi de herede că lucrul certi ar fi perit şi n 
mâna legatarului, chiar de Par fi predat, atunci el e 
liberat dacă a perit prin casti fortuit sai de forţă mu- 
Joră, chiar după punerza în întărdiere, de exemplu dacă 
a murit de anevrismii, căci. ar fi murit de sigur de. 
acestă bâlă şi la legatariă. . | 

"Ca aplicaţiune a acestor principii, dacă lucrul certi, 
de exemplul servul Stichus al lui 'Titius, legat per 
damnationem, a fost liberat de.Titius, heredele e li- 
“berât, căci el a quasiperit, căcă a eşit din comerciii, 
şi acâsta! s'a întâmplat fără faptul heredelui, căci ma- 
numisiunea de către Titius, de către un străinii, e.ună” 
casti de forţă majoră pentru herede.“ 

Nu este însă tot aşia dacă servul Stichus legat per 
damnationem era proprietatea heredelui, şi la ma- 

„ numistă beredele, chiar de bună credință fiind, pste 
chiar înaintea "morţii testatorului, ignorând legatul, 
căci atunci prin faptul s8iă a perit lucru din comercii,
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obligaţia se perpetuă ŞI horedele va fi dator a da le- 
gatarului estimaţiunea. ! 

Toti aşia se va întâmpla: dacă servul Stichus al 
heredelui, legat per damnationem, a fost chiar_de. 
bună credinţă dăruit de herede altuia, lui Beius, care. 
la manumisii, căci micar că mânumisiunea nu e fap- 
tul heredelui, dar. donaţiunea e faptul lui, de.nu Par: 
fi donat nu ar fi putut fi manumisiă de donatarii. Şi 
în casul acesta obligaţiunea se perpetuă, şi heredele. 
va trebui să dea legatarului estimaţiunea.. 

Ce se va întâmpla dacă ser vul legat per damnnationem 
în loci de a fi manumisit a. fost pignorat. De a fost. 
pignorat de herede al cui era, atunci evident că pig- 
norarea fiind faptul lui, el va trebui luere; să, plă- 
tâseă datoria şi să “lui dea legatarului liber de sarcina. 
pignului. Dar chiar dacă servul legat e al unui ter: 
ţii, al lui Titius, şi va îi pignorat de acesta, totuşi 
heredele va trebui. să şi ”li procure liber de pigni, 
să "li cumpere de la Titius pignorat, apoi să plătâscă 
lui Seius, ereditorul pigneratiţiă, suma pentru care e 

 pignorat, să /li deşearee de pignii şi să "li dea liber 
de sarcina pignului legatarului; dacă nu va putea, va 
fi datori să dea legatarului estimaţiunea acestui servii. 
nepignorat. | , 

Ca să putemii înţelege paragrafele 17, 18, 19 și 
20. din Instituţiunele lui. Justinian, titlul nostru XS, 
Despre legate, trebue să ştim ce însemnâsă dies ce- 
dit, dies venit, în materie de legate, cu alte cuvinte, 

să cunbştemii theoria lui dies cedeis sai a diei cessio. 

 Expresiunele acestea, dies cedit, dies venit, se aplică, 
nu numai la legate, dar şi la obligaţiuni. 

Şi avemii unii textii ad hoc în titlul De vei Doru 

siguificatione, L., 16, în Pandecte, care -dă  expli- 
-caţiunea acestor vorbe a nume în materie de obli- 

gațiuni. 

Acesti: textit este legea 213, extrasă din Cartea L-e -a. 

a - Reg gulelori jurisconsultului Ulpiană.
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Eacă cum sună acest fragment: | 
-, Cedere diem significat, incipere deberi pecuniam: 

venire diem significat, eum diem vânisse, quo pecunia 
“peti potest. Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et 

„ "venit dies: ubi in diem, cessit dies, şed nondum ve: 
nit: ubi sub conditione, neque cessit, neque venit dies, 
pendente adhuc conditione.— Dies cedit însemnesă că * 
-obiectul obligaţiunei începe să fi» datoritii: dies venil 

"“însemnâsă,că a sosit diua în. care obiectul obligaţiunei 
pote să fie cerut. Când" eine-va a stipulat purii, et ces- 
sit et venit dies, adică dreptul de creanţă s'a şi năs- 
-cut şi este deja şi exigibil: Când cineva a stipulatii cu 
termenii, dies cessit sed nondum venit, adică dreptul 
de creanţă Sa născut, dar nu a devenit încă exigibil. 

“Când cine-va a stipulat subt condiţiune, în timpul 
'pendenţei, adică: suspensiunei condiţiunei, dies. nice 
cessit, nec venit, dreptul de creanţă nici nu sa năs- 
cut, nici (a: fortiori): nu' a devenit exigibil.“ 
Gu alte cuvinte, în materie de obligaţiuni, dies cedit 
însemnâsă diua naşterii dreptului de creanţă, dies 
venit: însemnsă diua exigibilităţii creanţei, diua în 
care creditorul pote să se adresese la debitorii spre a 
“i cere execuţiunea obligaţiunei; şi daca nu o va exe-. 
cuta „de bună voiă, diua în care are dreptul a îin- 
tenta acţiune în contra lui, spre a obţirie condamna- 
rea lui la. executarea. obligaţiunei. In obligaţiunele 
pure, adică în acele eare nu sunt afectate nici de ter- 

'menii,. nică de &ondiţiune, în. momentul chiar al con- 
“tracţăriă obligaţiunei, - de exemplu când ea este con- 
tractată prin stipulaţiune, în momentul chiar al fa- 
cerii stipulaţiunei, dies et cessit et venit, se naşte 

şi dreptul de creanţă, şi elii este. în acelaşi timpi 
“Şi exigibil. In obligaţiunele cu termenii, în momentul 
contractării obligaţiunei, dies cessit tantum, sed. non- 
dum venit, s'a născut numai dreptul de ereanţă, dar 
elă nu a devenit încă exigibil, dies non veniet nisi +: 
eventu diei, ereanţa nu va deveni exigibilă de cât la 

= 
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“împlinirea termenului. In obligaţiunele - condiţionale, - 
„în momentul contraetării obligaţiunei, şi pe cât timpi 

obligaţiunea este în pendeuti, în suspensiune, dies 
mec cessii, nec venit. nici nu sa născut dreptul de 

creanţă, nccum să devie exigibil, pe cât timpi con: 
dițiunea este încă în suspensiune, dies mec cedet mec. 
veniet, nisi eventu conditionis, dreptul de ereanţă 
nu se va naşte şi nu.va doveni. exigibil de cât în 
momentul împlinirei condiţiunei. Iar dacii condiţiunea 
cade, obligaţiunea este considerată, ca cum nu sar î 
contractatii de loci. 

Aplicaţiunea theoriei lui dies cedens şi dies veniens 
are loc şi în materie de disposiţiuni testamentare, și 
în special în materie de legate. Dies cedens însem- 
n6să giua deschiderii dreptului la legati, cu. tâte că. 
se p6te întâmpla ea ex post facto legatul să. se stingă 
prin lipsa, adiţiunei de hereditate, darii cel puţin din 
acea, (li, sub condiţiunea adiţiunei, dreptul la legat este 
deschisii. Dies beniens însemnsă, ca şi în materiede 
obligaţiuni, diua exigibilităţii legatului. 

Importă a se şti, în materie de legate mai cu.semă, 
când se deschide dreptul de legatii. Căci în materie 
de obligaţiuni; chiar înainte de a se deschide dreptul 
la creanţă, totuşi este o speranţă, care se transmite 

_ heredelui creditorului care ar muri pendente conditi- 
one, cum. dice paragraful 4 din titlul 15 De verbo- 
“rum obligationibus din Instituţiunele lui Justinianii. 
Din contră în: materie - de disposiţiuni testamentare,; 
şi în special în materie de legate, dreptul la legati 
se stinge dacă legatarul mâre înainte de dies cedens. 
De aceia, în materie de disposiţiuni. testamentare nai 

„eu s6mă, și în special în materie, de legate, este im- 
"portant a'-determina guando dies legati cedil. In a- 
Celti momentii se fixeză în adevăr legatul pe capul 
legatarului şi devine transmisibil heredelui, măcar că 
legatarul ar muri înainte de a accepta legatul, şi- chiar 
înainte de adiţiunea de: hereditate, dace dies legati
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cedit ante aditam hereditatem. In aceli moment 
dacă legatul este făcut unui servii se fixesă persna | 
care are să beneficiese de legat. Beneficiarul lui va fi 
stăpânul care va avea -subt dominiea potestate în 
acel moment pe servii, însuşi servul dacă în aceli 

- momentii vă fi liberă. În acelii momentii se/va fisa 
şi consistenţa legatului. Tot ce se va adăuga de e- 
xemplu la peculiul legatii înainte de dies cedens pro- 
fită, legatarului, toti ce se va adăuga în urmă, afară 
numai dacă nu va proveni ex rebus peculiaribus, nu 
va profita legatarului, nu. se va considera ca coprinsi 
în legati. Ex rebus peculiaribus, de exemplu în pe- 
culiii sunt oi care fată, serve care nascii. Mieii şi co- 
pii serveloriă. vorii profita legatarului chiar după dies 
cedens. Aliumde. De exemplu heredele. a mai adău- 
gatii la capitalul încredințatii servului, căruia i sa - 
legati libertatea şi peculiul condiţionalii, a mai 'adău- 
„gati ceva la acest capitalii pendente condilione. A- 
cestii adaosti îi va profita legatarului. Darii daca a- 
daosul e făcut după îndeplinirea condiţiunei, dară 
înainte de reclamarea peculiului de servul liberatii. 
elit: nu va profita legatarului. (Iustituțiună $. 20 a 
titlului 20 a Căsţii 11). | 

Quado dies legati cedit ? 
Inainte de legile caducare, dies legati cedit în re- 

gulă generală morte testatoris, chiar ante aditam he- 
redilatei, de şi dreptul :nu se deschide de cât subt! 
condițiunea tacită a adiţiunei heredităţii de către he- 
redele instituitii. De la legile 'caducare încolo dies 
legati. cedit în regulă generală în momentul aperturei 
tabulelor testamentar e Subt Justinian se restabileşte 
starea de lucruri dinaintea legilor caducare. 

Cândii legatul. este puri, nu numai dies legati ce- 
dit dar şi venit morie testatoris. In legatele însă cu 
termenii certii, dies legati cedit morte festator is, dar 
non venit de cât la: implinirea termenului, şi dacă 
până atunci nu sa făcut adițiune de hereditate la 

i



adiţiunea heredităţei (Pauli, legea 21: principium D. 
Quando dies legatorum vel fideiconumissor win: cedat, 
XXAVI, 2). — 
Cândă insă legatul” este. făcut, cu termenii. incertă, 

sunt mai multe distincţiuni de făcut. Daca termenul 
incertii'e sigur că se va împlini în viaţa legata- 
rului,: dar - numai nu se ştie cândii, precum daca 
legatul este făcut cum legatarius morietur, fiind 
că numai vii moră, şi. prin urmâre legatul e făcut 
pentru ultimul moment al vieţii legatarului, legatul 
este valabil, dies cedit la mortea testatorului, dies 
venit la mârtea legatarului, şi heredii legatarului vorii 
putea, după mortea logatarului, cere execuţiunea le- 

„gatului. Aşa decide Ulpianii 1 4 $1D. Quando dies 
legator unt ete. „Si vero cum ipse legatarius morie- 

„ legetur ei: certum est legatum 'transmitti.— Daca. 
is a legatii legatarului pentru: momentul când va muri, 
este evidentii că legatul este transmisibil heredilor lui. & 
„Daca însă termenul este incertă pentru că nu numai nu 

se ştie când se va întâmpla, dar nu se ştie nici daca se va 
întâmpla în' viaţa legatarului, atunci elii equivalesă cu 
o condiţiune Şi prin urmare 'dies - legati: non cedet et -.. 
mon veniet uisi eventu diei, şi prin urmare, numai . 
daca la acel moment legatarul va fi in viaţă, va pu- 
tea beneficia de legatii, şili va “transmite heredilor 
săi. Ast-felii e în: 'casul.în care testatorul'a legat CUR 

-heres morietur, când heredele va muri. E sigur că - 
heredele va muri, dar nu:se ştie când. Nu se ştie pe - 
de altă parte daca legatarul va supravieţui heredelui. 

Nu se ştie daca elii va vedea fixându-se pe capul săi 
“liberalitatea. Şi legatul ea ori-ce liberaltate. e făcută — 
iutuitu :personue, e făcută pentru legatarii, nu pen- 

tru moştenitorii săi pe care pâte nu'i cunâşte bine- 

"făcătorul: Deci daca nu-va putea să se fixese pe -ca- 
_pul legatarului măcar un singur moment, o singură 
secundă, eli devine caducii, De aceia în casul acesta 

legatul e considerat ca făcut condiţional, e ca cum tes- 

20
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tatorul ar fi dist: si legatarius heredi sipr avizorit. 

Aşa decide Ulpian în legea 4 -principium D. Quando 

dies. legatorum.7...: Si cum heres morietur, legetur, 

conditionale legă. est ; denique' vivo herede defune- 

tus legatarius ad heredem non transfer. — Daca s'a 

legat pentru- timpul morţii heredelui, legatul este con- 

"diţional, şi prin urmare, murindii legatarul trăind 

încă heredele, legatarul nu va transmite legatul he: 

redelui săi.“ - 
Cu ocasiunea deschiderii dreptului la legatii, cu 

“ocasiunea dies cessions leg gati, să ne întrebămii daca 
absolut “aceiași regulă; aceiaşi normă se “urmâsă în 

dreptul. romanii relativii Ja instituţiunea- de” herede.. 
“Legea 75 D. De conditionibus et demonstrationibus 
XXXV, I), a jurisconsultului Papinian ne spune că: 
„Dies îmcertus conditionem. in testamento facit.— 
Ter menul incertă constitue o condiţiune în testamente.* 
„Ju testamento, dice Papinianii, fără distincţiune, prin 
urmare în t6te disposiţiele testamentare, şi a fortiori 
în disposițiele principale ale testamentului, În iusti- 
tuțiună, nu numai în legate. Daca este aşa, până la 
probă evidentisimă - contrariă, toti ce am vădut de- 

„cisii în materie de-legate, trebuie să decidemii și în 
materie” de instituţiuni, adică, precum in materie. de 

- legate, legatul făcut pentiu . termenul morţii legata- 
rului trebue considerat ca transmisibil heregilor le- 
gatarului, asemenea instituţiunea făcută pentru mo- 
mentul: morţii heredelui trebue considerată ca. trans-. 
misibilă heredilor instituitului, “adică, şi întruni casti 

-şi întwaltul, dies îmcertus nu trebue asimilat, cu con- 
diţiunea, căci este unti dies care de sigurii se întâmplă 

„în Viaţa beneficiarului, căci numai vii morii. Că nu- 

N 

niai cândă instituțiunea este făcută pentru momentul _ 
morţii unui terţiii, ea este considerată ca condiţională şi 
prin “urmare netransmisibilă heredilor instituitului, 
daca instituitul: nu supravieţueşte terţiului , căci în 
casul acesta este incertii daca heredele va supra- 
vieţui terțiului, nu numai este incer tii. când va muri ter-
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siul, de şi este-sigur că va muri o dată, dar este 
absolut incert de va muri terţiul înaintea institui- . 
tului; prin urmare: mârtea terțiului formâsă o a 

devărată condiţiune. Și de aceia legea 9 în Con- 
dica; lui Justinian De heredibus înstituendis. (VI, 
24), trebue citită ast-fel : „Bixtraneum etiam quum 
moreretur, heredem scribi placet.— Putemi institui he- , 
xede pe unii extraneii (adică-pe alt cine-va de cât pe. 
unii herede suus et necessarius, sai pe ună herede 
mecessarius), chiar pentru momentul morţii sale.“ Cu 
alte cuvinte trebue ştârsă vorba quis, care se găseşte 
în primele ediţiuni ale Condicei, şi care nu se gă- 
seşte în nici uni manuserisii, cu tâtă părerea con- 
trariă a lui Ortolan. Daca vorba - quis ar figura în 
extu, atunci Impărați Dioeleţian- Şi Maximian, au- 
torii constituţiunii, ar fi dis că pote cine-va institui 
herede pe unti extraneii chiar pentru momentul morţii 
unui terțiă. Evidentii că o asemenea. instituţiune ar 
fi condiţională, ca şi legatul făcut subt o asemenea  - 
instituţiune, căci ar fi absolut incertii daca instituitul . - 
ar supravieţui terţiului. Prin urmare nu am avea textil 
„care să decidă că instituţiunea făcută pentru -momen- 
tul morţii chiar al.heredelui trebue considerată ca ne- 
«condiţională şi ar resulta că ea e condiţională, prin 
a contrario de ceia ce s6 $ dice despre termenul certii, 
care e considerat ca neserisii (|. 34 D., De heredibus 

-dnstitut. XXVIII, 5). Căci daca termenul cert e con- 
sideratii ca nescristi, daca termenul -incertii e valabil, 
-daca în materie de instituţiuni nu găsimii textii care 
să “declare eă câte o dată termenul incertii nu equi- 
valâsă cu o condiţiune, ca în materie de legate, daca 
legea- 75 D. De conditionibus dice fără distincţiune 
că dies incertus equivalesă cu o condiţiune, daca nu 
găsimii texte în materie de instituţiuni care să dis- 
tingă ca în materie de legate între deosebitele feluri 
„de termenii incertă, urmâsă fatal că în materie de 
“instituţiuni 6ri-ce termenă incertii trebue considerat 
ca formând „condiţiune. .
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In condica -Napoleon,. conformii articolului 1041, 

daca condiţiunea pote fi interpretată - câte o dată ca - 

suspendândii numai execuţiunea liberalităţii testamen- 

tare, şi prin urmare liberalitatea pâte în asemenea 

casii fi transmisă . heredilor. beneficiarilor, a fortiori” 

. unii termen incertă adică - unii _evenimentii “certi cu 

scadenţă numai incertă, nu equivalsă cu o condiţiune. 

> Aşa dar, în legislaţia modernă francesă, legatul puri. 
e transmisibilii heredilor beneficiarului, măcar că more 

înaintea  aceptării Jegatului, legatul cu termenii certi. 
e transmisibil heredilor legatărului măcar că more îna- 
intea împlinirei termenului, legatul cu termenii izicertii, 

adică cu termenii certamente împlinibilii, dar cu sca- 
denţă numai incertă, este asemenea transmisibil he- 
regilor legatarului măcar că more înaintea împlinirei 

termenului incertii. Şi numai legatul sub cordiţiune,_ 
adică ' dependent . de un eveniment incert 'sub i6te 
puneturile de vedere şi al împlinire lui şi al mo- 
mentului împlinirei lui, nu este. transmisibil heredilor 
legatarului daca mâre înaintea împlinirei condiţiunei. 
(Combină art. 1014 cu art: 104 din Condica Napoleon). ” 

Prin excepţiune cândii legatul este condiţional, su- 
pusii. la o condiţiune- expresă, dies legati cedit, îna- 
inte de legile. cadueare la împlinirea condiţiunei, sub 
legile caducare totii atunci daca condiţiunea se 
“împlineşte - după apertura . testamentului, la aper- 
tură daca se împlineşte înainte.  Cândii legatul este 
de usutfructii sati usii, dies legati chiar puri, se îm- 
plinește în momentul adiţiunei. de hereditate. Căci . 
acestii legatii nu se pote concipe. fără exerciţii, 

-eclii se stinge prin neusă, și prin capitis cdemi- 
muţiune, şi cum ar putea - să încâpă înainte de - 
adiţiunea de hereditate, : care pote să nu aibă lociă.. 
de cât după doui ani, şi atunci să fie stinstă înainte. 
de-a putea fi început. să fie exercitat, sai până a 
tunci usufructuarul să fie capite mminutus. Ba încă, când. 
usufructuarul este legat cu termen, dies cedit precum. -
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şi venit la împlinirea termenului pentru aceleaşi i 
motive (Ulpian, $$ 2 şi 3, D., Cartea VII, titlul 8). 
Legatul făcut servului testatorului, căruia i sa legati 
în acelaşi timpii libertatea, âsemenea nu se deschide 
(dies ejus non cedit) de câtii în momentul adiţiunei 
heredităţii, căci până la adiţiune servul manumisti 
faco parte din hereditate, eli nu devine liberi de. cât 
la adiţiune, şi, daca legatul făcut lui s'ar deschide la 
mârtea teştatorului, elit ar fi nulii, căcă ar aparţine 
heredelui, care nu pote să'şi datorescă lui-șă lega- 
tul. Do aceia în interesul servului manumisii legatară, 
este întârdiată deschiderea dreptului săi la legatii 
“până la adiţiunea, heredităţii, cândii el, devenind li- 
berii, îi va putea profita lui legatul. Legatul de usu- 
tmactii, făcut unui servi. aparţinendă unei._heredităţi 
Jacente, se: deschide încă mai târdiă, eli nu numai 

“că nu se deschide la mârtea testatorului care a fă- 
cut legatul, dar nu se deschide încă nică la adiţiunea 
de hereditate a heredelui instituit de testatorul făcător 
ali legatului, ci tocmai în momentul adiţiunei here- 
Qităţii de către heredele. heredităţii Jăcente din care 
face parte servul căruia sa făcut legatul. Acâsta ne 
o spune Ulpiană: în legea 1 $2 Quando dies usus- 
Pructus legati cedit (VII, 3): „Dies autem ususfirue- 
tus, item usus, non prius cedit, quam hereditas adea- 
tur: tune - enim constituitur ususfructus, quum quis 

jam frui potest. Hac -ratione et si servo hereditario 
ususfructus legetur, Julianus seribit, quamvis caetera, 
legata hereditati adquirantur, in usufruetu tamen per- 
sonam domini expeotari, qui ut et frui possit,. 

  

Spre compleetarea- materiei să traducemiă titlul din 
Pandecte, Quando dies legatorum vel fideiconunis- 

sorum cedat (XXVI, 2) şi titlul Quando dies usus- 
fructus legati cedat (VII, 3). 

ȘI mai înteiiă titlul Quamdo dies legator 2608. e 

Pa -.
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CARTEA oul, TMLUL II DIN PANDECTE 

„ Cândii se deschide dreptul la legate sa la fideicomise. 

- [i 

1 Pauulti, Cartea 2, Comentarit asupră Scrier ilor 
luă Sabinus. i 

Muriâdi tatăl, de şi irăeşte încă pupilul, se des- 
"chide. dreptul la legatele puse în sarcina substituitului 
(pupilarii). 

Paraphrase. Lucru ouriosă | Legatele puse în sar- 
cina, substituitului pupilari nu-se potii cere de câti 

“daca pupilul mâre-impuberii, căci numai atunci se 
deschide dreptul la substituţiunea pupilară, prin ur-_ 
mare -nu.se potii cere de câtii la mortea pupilului, 
şi cu t6te acestea dreptul la acele legate se deschide 
înainte de mârtea pupilului alti căruia. testamentii este . 
“presupusti -că face tatăl, se deschide la mortea tatălui. 
Bacă. o aplicaţiune” a principiului tă în „materie de 
testamentiă avemă. unii singurii: testamentii cu două 

„heredităţă, testamentul , tatălui, şi de aceia conformi 
_regulei generale că dreptul la legate se deschide. la 
mârtea,. testatorului, dreptul la legatele puse chiar în 

__ sarcina moştenitorului fiului, se deschide la mortea 
tatălui testatorii. 

2. Ulpianu, Cartea 15, Comentarii, i asupra Seri ie- 
„ilor luă. Sabiiuus. 

—
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Daca sa legatii purii unii drepti de usufructii, de. 
- usii sati de habitaţiune: dreptul la legati nu se des- 
chide înainte de adiţiunea. de hereditate, nică . dreptul 
de &'lii reclama, nu trece la moștenitorul legatarului : 
Totii aşa trebue să decidemii şi daca usufruotul Sa 
legatii cu începere de la unii termenii Gre-care. 

Paruphrase: Usufructul, usul şi habitaţiunea: sunt 
drepturi care nu se potii concipe fără exereiţiii.. De 

şi drepturi, ele nu se. potii, ca şi dreptul de pose: 
siune, concipe fără exerciţii. Posesiunea corespunde 
la: dreptul de proprietate, este exerciţiul ei. Usufruc- 
tul, usul şi. habităţiunea sunt  desmembremente ale 
dreptului de proprietate. Ele - iși ai asemenea exer- 
ciţiul lori, posesiunea, lori, posesiune juris cum se 
dice, sati  quasi posesiune, căci posesiune adevărată 
nu, există de câtii pentru lucrurile corporale, asupra 

“cărora există drept - de proprietate , iar nu şi a-. 
supra lucrurilor incorporale. Totuşi de şi sunt drep- 

„tă şi desmembremente - ale “proprietăţii, pe - când 
proprietatea se pâte “concipe fără exerciţii, căci potii 
să fii proprietarii așupra unui lucru pe care nu Pam 
posedat şi nici mu'li posedii,- fără să/lii posedii, şi să 
nu pierdii proprietatea pentru 'că .nu/lii posedii, daca 
altul nuw'lii posedă şi încă cu bună credinţă, nu este - 
tot așa pentru usufructă, usii şi. habitaţiune, ele nu 
se. pot concipe fără: exerciţii, de aceia nu pot începe 

„înainte. de a putea fi exercitate, precum se stingi 
“prin simplul. neusii în timp de uni anii: saii duo? 
daca nu sunt exercitate, fără chiar ca altul să le exer- 

" .citese. - r 

De aceia dreptul la dânsele nu se deschide de cât 
din momentul în care poti să fie exercitate. Şi ele : 
ca legate nu pot fi exercitate de cât cândii știmii si- 
gurii căavemi un moştenitorii, adică din momentul 
adiţiunei - heredităţii. Ar :fi altmintrelea pericol de sar 

deschide mai nainte, căci de la mârtea testato-, 
„„.rului până la adiţiune, ar putea să trecă uni anii 

* am
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saii dovi, şi atunci să se stingă prin neusii. mai 
nainte de a putea fi exercitate, şi în acest interval” 
se pâte ca -titularul să sufere capitis deminutiaune, şi 
iarăşi să se stingă, fără să se fi putut folosi măcar 
unii minut de ele. Fiind că asemenea ele sunt drep- 
turi înherente pers6nei, fiind că maxima lor durată 
e viaţa titularului lorii, de aceia ele nu trecii la moş- 

“tenitorii chiar daca titularul lor ar trăi după adiţiu- 
nea de hereditate, dar ar muri înainte de a trece sai 
„de a intra în exerciţiul lorii. 'Loiii aşa se întâmplă 
și când aceste drepturi sunt legate cu începere de 

la unii termenii 6re-care. Ele se deschidă totii la a- 
- “ diţiunea  heredităţii,, chiar daca termenul “nu a sosit 

încă. Dar stingerea lorii prin neusă nu are locii 
& atunci de “câtii unii: anii saii duoi după împlinirea ter- 

„menului, iar nu după adiţiunea heredităţii. 
3: Acelaşi, Carlea 3 a Disputațiunelori. 

. Căci daca nu trece la herede, e de giaba a dlice că. 
"dreptul la: acestii legăti se deschide mai nainte. 

Paraphrase. Acesta este numai unul din motivele 
“pentru care aceste legate se deschidii tocmai la adi- . 
ţiunea de hereditate, iar nu singurul şi celii mai im- 

“portantii. Motivele cele mai importante Sunt cele ară 
tate în paraphrasa legii precedente. 

4. Același, Curtea 19, Coinentariii asupra Seri ie- 
rilor hi Sabinus. 
„Daca se legă pentru momentul morții heredelui,. 
(cun heres morietur) : legatul este condiționaliă : prin 
urmare”: murindii legatăr ul înaintea heredelui, nu trans- 

> feră dreptul la legatii către moștenitorul 'săii.-- Ş 1. 
Daca: însă se l6gă legatarului pentru momentul cândii - 
va muri elă (cum îpse legatarius morietur): este 
certii că la mârtea sa va transmite legatul heredelui săii.: 

Testatorul a disii: Do lego! fund: Cornelianun 
Tilio. quum heres morietasr. —Daii legii fondul Coi- 

” nelianii lui Titius pentru - momentul morţii moşteni- 
torului mei. Legatul este făcutii cu termeni incertii, "



căci de şi este sigurii că va muri o dată moștenitorul, 
dară nu se ştie -cândii, de va muri înaintea legata- 
rului sai după el. Şi fiind că legatul este făcut în 
vederea legatarului, iar nu a moştenitorului acestuia, 
daca legatarul nu e în viaţă la moârtea moștenitorului 
testatorului, legatul devine caducii, nu se va fixa pe: 
capul legatarului, prin urmare nu se va transmite he- . 
vedelui legatarului  Acâsta este ceia ce se dice că: 
în testamente termenul incertă se consideră ca con- 
dițiune.. Prin urmare dies legati cedit la împlinirea 
termenului incertii” şi dacă: atunci legatarul este mort, 
legatul nu este transmisibilii heredelui săi: Căci unul 
din efectele lui dies cedens este de a face posibilă 
transmisibilitatea legatului la moștenitorul legâtarului, 
daca el trăeşte în momentul lui dies cedens. 

Daca însă legatul este făcutii pentru momentul 
morţii legatarului, atunci, fiind“că în regulă. generală | 
ori-ce omil se simte muriudă, elii în acelii momentiă - 
simte legatul fixându-se pe capul săi, fie numai pen-“ 
tru unii momentii de rațiune, ceia ce esto destul pen- 
tru ca dreptul la legatii deschidendu-se pe capul săi, 
acestii dreptii. sălii pâtă transmite moștenitorului săi. 
Legatul darii este valabilii făcutii legatarului ast-felii :: 
Do lego Titio fundum Cornelianum qua. morie- 
tur. — Dai legă fondul Cornelianii lui Titius pentru mo- 
mentul morţii sale. Şi elii este transmisibilii heredelui. 

Darii legatul nu este valabil daca testatorul a disăi : 
Do lego funda Cornelianum -Titio pridie quam 

morietur, adică dai lui Titiii fundul-Cornelianii pen- 

“tru prediua morţii 'sale, căcă, cum dicea nemuritorul 
Pellat la cursul săii, omul simte cândii more, se simte 

atunci că more; dar nu ştie cu o di mai nainte că 

va muri a doua di, pâte să o cr6dă, dar nu o ştie 

de sigurii, pâte în loci să moră a doua (li, să moră 
chiar în acea di peste -câte:va ore, sati - peste două 

dile. Nu mai după mârte se pâte şti de alţii prediua 
... morţii. decedatului. Iar elii nu pâte şti cu o di înainte
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că va muri de sigurii a doua di, prin urmare nu pste 
simţi fixându-se pe capul săii legatul,. ca sălii potă- 
transmite. moştenitoriler săi. Acesta o spune Gaius 
anume în Instituţiunele sale, Comentariul II, para- 
graful 232. Gaius în acestii paragrafii prevede specia: 
Do “lego fundum Cornelianum 'Titio, pridie . quam 
heres meus morietur, şi declară legatul nulă. Ra- 
ţiunea era, cum dicea Pellat la cursul săi, că sarcina 
trebue să o-simţă heredele născându-se pe capul stii, 
căci legatul care constitue -unii avantagiii pentru le- 
gatară este o sarcină pentru herede, chiar cândii le- 
gatul este -făcut nu per damnationem, cândii elii este 
o sarcină chiar în formă, căci este.o “condan:naţiune, 
o obligaţiune pentru herede, chiar cândii o făcuti 
per vindicalionem, căci- heredele vede luându-se 
de altul ceia ce ar fi al lui, daca nu s'ar fi făcut le- 

gatul, prin urmare totii unii felii de sarcină este. In 
xcasul acesta Gaius chiar dice că acâstă decisiune nu 
pare a fi tost luată ca o rațiune valabilă. In ade- 
vării mai cu semă când legatul e per vindicationen, 
nu e sartină, şi apoi chiar sarcină de ar fi, cum este 
când. legatul e per. damnationem,. dies. cedeus este 
adevărata causă a 'nulităţii une-ori a legatului, cum e 
de sigur cândii legatul e făcut pridie quam legata- 
rius moriatur, casă pe care uită-a'lii indica Gaius, 
dari pe care “li menţionâsă: Justiniană, declarând că 
legatul era nul şi cândi se făcea pridie quam le- 
gatarius moriatur. Aci în adevării se înţelegea mai 
bine fineţea soluţiunei, de.câti în casul în :care se 
lega pridie quam heves morietur. 'Totii asemenea era. 
nulii a; fortiori legătul făcutii post morten: legatarii» 
ŞI chiar, de şi cu mai puţină rațiune, post, morte 
hevedis, cu tote că se pâte arguţia şi dice că here- 
dele trebue să se.simţă genatii, să simţă sarcina năs- 
cându-se pe capul. s&ii înainte do a muri, “sati celi 

puţin cândii mâre,:De aceia, legatul este valabilii gun 
heres mariatur, si quam legatarius moriatur, nu” .



mai în casul, Vânteiti Bă trăiâscă' legatar ul cândii 1 mâre- 
heredele. Justinianii face să dispară tote aceste sub- 
tilităță şi declară în paragraful 35 titlu XX din Car-- 
tea IL a Instituţiunelor, valabile. legatele făcute post 
mortem heredis aut leg gatarii, pridie quam heres aut 
legatarius moriatur, ca şi legatele- guum heres aut. 

“legatarius moriatur. Justinian nu -face întru acâsta. 
de 'cât a transporta în materi6 de. legate ceia ce se 
decidea încă” în timpul lui Gaius în materie de: fidei-. 
comise. În adevării daca admitermii restituţiuhea para- - 
grafului 269 din Comentariul II ali Instituţiunelor lui: 

„Gaius, pe care o propuriea Pellat la cursul săti, şi pe, care: 
o propune şi Galisset în ediţiunea, sa a Corpului Juris- 

“accademicum, atunci acesti paragraf ar fi concepută. 
ast-felii : „Nam ecee per fideicommissum etiam post. 
-mortem. hesedis relinqui potest: cum aliogquin .le- 
gatum post mortem heredis relictum inutile sit.“ 
Acestă restifuţiune este-—făcută "după Breviarul lui. 
Alaric, Cartea II, titlu 7 $ 8, care este conceputii ast-. 
felu : „Fideicommissun ad eum cui aliquid, dinuis- 
“sum est, herede mortuo poterit pervenire,. si talis 

„ Tuerii condlitio testamenti: nam legatauni îta relin- 
„Qui non potest.* Adică testatorul nu pâte dice : Gaius 

heves esto et damnas esto dare Seio post mortem. 
tuam decein. aureos, pe Când 'testatorul pote dice 
valabilă : Gaius heres esto et fideiconumilio tibi ut 

post mortem tuam des-decem Seio. 
5. Acelaşii, Cartea 20, Comentarii asupra scrie- 

rilor luă Sabinus. 
„Daca legatarul more după deschiderea dreptului săi. | 

la- legatii (după dies cedeus), transferă legatul here- - 
- delui săi. — 8 1. De. aceia daca legatul “este purii,. 

_ dreptul la elii se “ deschide din qiua morţii. Daca însă . 
sunt lăsate legate după unii termenii Gre-care, ca, şi. 
la cele pure, dreptul se deschide în acelaşi moment, 
afară numai dada se va fi'legatii ceva ce nu trece la he. 

„xede: căci dreptul la unii asemenea legatiini nu se deschide.” 1.
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“înainte ? de exemplu daca s'a legatii usufructul unui 
-fondii după unii anii: şi ioi aprobăm. acestă părere. — 
-Ş 2, Darti daca legatul este lăsatii subt condiţiune, nu se 
-deschide dreptul la Jegatii mai nainte: de împlinirea 

" condiţiunei : nică chiar daca condiţiunea este dir uce- 
“lea care sunt în potestatea legatarului.* 

Interesul de a precisa momentul lui dies cedeus 
în materie de legate, adică momentul deschiderii diep- 
“tului la legatii, este multiplu. Unul din interese este 
că în ac6lii _momentii daca trăeşte legatarul, în ve- 
„derea persânei căria s'a făcut legatul (căci legatul.ca 
:şi ori-ce. liberalitate se face întuitu personae), legatul 

—se fix6să pe capul săii şi devine transmisibili here 
delui legatarului. In regulă generală dies legati cedit 

„la mortea testatorului, adică dreptul la legatii se des- 
chide la mârtea testatorului: atunci în adevării în regulă 
generală, se deschide tâte drepturile deferite prin tes- 
:tamentii, instituţiuni- de herede, legate, fideicomise. 
Câtii pentru legare şi fideicomise singulare, şi în spe- 
cial câtii pentru legate, fiind că ele nu sunt de cât 
“niște liberalităţi. accesorii dependente:de instituţiunea 
de herede care este fondamentul - testamentului, evi- 

"-dentii că până cândii nu avemii unit herede, şi când 
-este extraneii, unii herede âcceptantii, nu: suntemi 
“siguri că legatele îşi vorii produce efectul, dar totuși 
-ele “ea şi instituțiunele în principiti se deschidă la mr- 
“tea testatorului depindend de o condiţiune implicită, 
-de condiţiunea implicită a existenţei unui herede ca- 
pabilă şi de acceptaţiunea heredităţii de către dânsul. 
Evidentii că legatele ca şi fideicomisele depindă de 
:adiţiunea heredelui, evidentii că de va repudia here- 

dele ele cadii în apă, dart totuşi ele se deschidii ca 
:Şi instituţiunele în regulă generală la mortea 'testa- 
torului, care este momentul generăl . care determină 
deschiderea tutulor drepturilor testamenitare, sub .con- 
-diţiunea însă implicită a adiţiunei posteridre a here: 

„„dităţii de către herede. De aceia legatele și fideico- 

—



  

misele se deschidii în regulă generală la mârtea tes-- 
tatorului. Ele se deschidiă: atunci de câte ori sunt pure. 
Sati chiar cu termenii, termenul neamănăndiă nici o-- - 
dată, când este certii, de câtii exigibilitatea dreptului, 
iar nu deschiderea lut şi ceititudinea lui. Prin excep- 
“iune logatele care nu se transmitii la moștenitori, 
cum sunt legatele -de usufructii, usii şi habitaţiune, 
nu se deschid, cum am arătat mai sus, și pentru. 

“motivele arătate, de cât chiar în diua adiţiunei de he--- 
'reditate, şi când sunt ex die se iîntârdi6să deschide: - 
tea chiar. până la sosirea termenului Şi acâsta chiar-. 
în interesul legatarului. Motivele _sunt în adevării: 
1 ca să nu se stingă înainte de a începe de a fi exer-- 
citate prin trecerea lapsului stingerii acestor drepturi. 
prin neusii ; 20 pentru că înainte de a începe să p6tă. 

fi exercitate, şi termenul marqueasă începerea exerei-- 
iului lorii, după hotărârea, testatorului, de giaba se. 
deschid, căci aceste drepturi, cum am arătatii mai. 
susii, nu se potii concipe fără exerciţii, ele de Şi drep-- | 
tă, de şi jura, totuşi potius în facto quam în jure 
consistunut. Daca legatul este condiţional, atunci dies 

“legati cedit lu împlinirea condiţiuneă. -In adevării con-- 
"diţiunea suspendă şi existenţa dreptului, nu numai. 

“ exigibilitatea lui. Şi unii drepti incertii nu se pâte: 
fixa pe capul unui beneficiari mai nainte de a deveni 
certii. Acesta este mai cu s6mă adevărat în materie de. 
liberalităţi, e care sunt făcute siatuitu personae şi care 
prin urmare nu potiitrece pe capul heredelui benefieia-. 

„vului firă să se oprescă în modii certi unii minutii 
măcar pe capul beneficiarului pentru ochii şi dragos- 
tea căruia ati fostii făcute; De aceia, ori care ar fi na-: 
tura dreptului -care -formâsă obiectul legatului condi-- 
ţional, elii nu se deschide de câtii la împlinirea con-: 
diţiunei. Şi acâsta nu numai 'cândii condiţiunea este 
casuală, când nu depinde de puterea logatarului de- 
a 0 implini, darii chiar cândii este potestativă, adică. - 

când este în. puterea legatarului de a o împlini: căci!
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:şi atunci -n'are de cât s'o împlinâscă, şi să se des- 
„chidă dreptul săii care atârnă de elii de a se deschide 
“sati nu : căci testatorul a voit ca el; iar nu altul, și 
prin urmâre nu heredele lui, să o împlinâscă. 

$ 3. „Daca însă condiţiunea este din acelea pe care pre: 
torulle remite, dreptul la legati se deschide îndată.“ 

_n$ 4&. Toti asemenea şi cândii condițiunea este imposi- 
bilă, căcă atunci legatul este consideratii ca puri." —$ 5, 

"„Toliă asemenea este şi cândii condiţiunea este din” 
acelea care nu stă în puterea legatarului de a îm-" 
-pedica realisarea lorii, ci a heredelui saii a persânei în 
favârea căria s'a-ordonatii ea heredele să execute eon- 
diţiunea. In tote aceste casuri, dreptul la legatii se 

"„ „deschide, căci condiţiunea este considerată ca împli- 
nită : de exemplu daca testatorul îmi-a pusi înda- 

-torirea să dai, heredeluă dece, şi heredele nu vrea 
„Săi primescă, Saii-daca mi s'a legată subt condi- 

„„ Xiunea ca să iati de nevastă pe Seia, și ear nu vrea să 
“se căsătorescă cu mine, iarăşi trebue să decidemii că 
dreptul lu legati se deschide, căci nu stă în puterea 
mea de a împedeca împlinirea condiţiunei, ci stă in 
puterea altuia do a înipedeca, realisarea ei. — „$ 6. La 
aceleaşi termene, adică în aceleaşi rate, se va presta 
legatul heredelui, la care se presta legatarului însuși.“ 

Cândii condiţiunea nu atârnă numai de potestatea 
legatărului,- ci şi a-heredelui sati a-unei - terţi per- 
-s6ne; atunci ea e considerată ca împlinită în momen- 
tul ce legatarul oferă a' executa partea ce'i incumbă 

„lui din obligaţiunea 'ce face obiectul condiţiei. Textul 
“dice că dreptul la legatii se deschide, fără să spuie 

„ în modii precisii cândii, în momentul morţii testato- 
«rului, ca de dreptii comunii, sati în momentul cândă 
«devine certii că legatarul ofâră a face tot ce atârnă 
de elii spre îndeplinirea condiţiunei. In modul cum 
sunt arangiate soluțiunele date in. diferitele ceasuri pre- 
văduto de la paragraful 2 până la paragraful 5 ali 
legii nostre, ari părea că dreptul la legatii se des- 

! 
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chide la mârtea testatorului. Căci paragraful 5 vino 
după paragrafele i și” 3, în care se prevede cusul re- 
miterii condiţiunei de pretor şi casul condiţiunei im- 
posibile, considerato ca nescrise, in caro, de sipurit, 

dies leguti cecdit auorte testaloris. Darii cred că nu 
trebue să” decidemii aşa în casul nostru. Căci daca în 
casul cândi condiţiunea este purii putestativă, nu de- 
pinde adică de cât de lepgatară de a o indeplini, to-. 
tusi «lies lequti cedit la implinirea condițiuni, apoi 
cu atât mai multi cuventii când condiţiunea nu de- 
pinde numal de legutarii, ci şi de o terţiă personă, 
herede sait altul, nu pote să so deschidă dreptul la 
legatii la mortea testatorului, ci celii mai curcudit în 
momentul cândă legatarul este dispusii a face, intru 

ce lii priveşte,.ce trebue spre indeplinirea condiţiunei. 
Totuşi ccia ce vrea să dică textul este că nu depinde de 
terția perzonă, herede saii altul, care trebue să coopere 
la indeplinirea condițiunei. ca prin stănjinirea sa să 
intărdiese deschiderea dreptului la legati, să amâne 
(iene legali cedentis. Atât şi nimie mat multi, Nu 
găseseiu interpretarea acesta în nici unii interpreti 
ali dreptului romană [5 atât de vastii dreptul ro- 
manti, în cât pote să fi remasti şi cit remasii multe 
din părţile sale ncexplorate, Este mat multi de cât 
in centrul A friecă. Și mal rimâăne incă multi «de lucru 
şi de ilustrare pentru mul! romanişti. Îi uni câmpii 
încă largii pentru investizare si raţionamentia. 

Daca legatul constă în prestaţiuni la termene fixe, 

mensuale saă anuale, şi daca legatarul care trăia incă 

la deschiderea dreptului la lezat a inecputui a primu 
de la herede din prestaţiuut, heredele va îi obliatu 

a continua prestaţiunele succesorului lezatarului la 

aceleași termene şi în aceleasi auantitiati In care le 

servea lepatarului. 
$ 7. „Daca în momentul deschideri dreptul la 

Jeuatii, lepatarul este alieni juris: lezatul va îi da 

torită acelora subt a căror putere se ata suptisu,
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"Şi de aceia daca legatul a fost purii, și -legatarul a 
„devenitii liberă după diua în care s'a deschisi dreptul 

la legatii, va rămânea, legatul la stăpâni. Dari daca . 
Sa legatii unii dreptii de usufructii, de Şi legatarul 
a devenit sui juris după  mârtea testatorului, însă 
înainte de adiţiunea de hereditate, elti câştigă legatul 

„pentru sineşi.* a i 
„... Dies cendes-are influenţă şi pentru a determina per- 
sona beneficiarului De aceia daca legatarul era alieni 
juris în momentul confeeţiunei testamentului, de exem- 
plu servi al lui Titius, daca în momentul în care dies 
cedit, elii este totii sub stăpânirea .lui 'Litius, totii Ti- 
tius va "profita delegatii; daca atunci se află trecut 
subt puterea lui Gaius, Gaius va profita. de legati; 
dacă atunci e liberi, însuşi. elă vă profita de legati, 
Daca devine liberi după dies cedens, nu va. folosi 
întru nimici, totii stăpânul ce avea la dies cedeus.va 
profita do legatii.. De aceia daca legatul este purii şi 
din acelea“care se deschidii la, mortea testatorului, daca. 
legatarul este-subt puterea dominieale 'a lui Titius, 
Titius va .profiia de legatii, măcar că până la adiţiu- 
nea de .hereditate a deveniti liberi. Daca însă lega- 

„tul este din acele a căror dies cedit la -adiţiunea de 
- hereditate, de exemplu daca este ună legati de usu- 

fructă, atuncă, fiind că la adiţiunea d6 hereditate le- 
gatarul este sui Juris, elii însuşi va profita de legati. 

___ 6. Paulă, Cartea 8, Comentarii asupra Scrierilor 
luă Sabinus. a Da 
“„Ceia ce sa legată purii, daca în urmă s'a revoeatii 

subt condiţiune, „este consideratii. ca legati subt con- 
dițiune. E Pa 
„Lestatorul a dis: Do lego fundu Corneliamnum 

Gaio, Şi pe urmă în acelaşiii testamentii,. sati întiuntt 
„codicilii conformafii prin testamentii, a disii : Non do, 
non lego fundum Cornelianum Gaio, si nawis ex Asia non venerit. Este cam cum ar fi disti-ab inilio: 
Do lego Gaio fundu Cornelianum Gaio si navis”
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ex Asia venerit.. Cu alte cuvinte revocarea subt'con-. - 
diţiune a unui legatii purii equivalesă cu un legati 

_făcutii ab înilio. sub condiţiunea contrariă, adică ește 

ca cum amii avea de la- începută unit legatii condi- 
ţionalii. Prin urmare dies legati cedit la împlinirea - - 
condiţiunei contrariă condiţiunei -revocării. | 

Ş 1. „Dară daca legatul este suspendatii dintr”o causă 
exteridră, iar nu din causa testamentului: măcar că lega- 
„tarul mâre înainte de împlinirea condiţiunei, vomi de- 
cide însă că e transmisii legatul moştenitor ului să săi: De 

- exemplu . daca păvbatul a legati unii lucru dotal unui. | 
„ streini, iar sotiei.o sumă „Gre-căre de bani -înt locul. 

lucrului dotalii;, şi- apoi pe cândii fenieia 'delibera re- 
lativăă. la alegerea. dotei (adică daca trebue să câră lu- 
crul dotală' saii suma legată) va fi murit legatăriul, Şi 

„femeia _în. urmă va fi- alesii suma legată: s'a decisti 
că l6gatul trece la herede: Și. acesta sa răspuns și. 
de Juliană: căci în asemenea casii legatul este mai 
multii afectatii de o întârdiere în execuiiune, de câtii 
„de o condiţiune „proprii disă.—$ 2. Diua deschiderii. 
„dreptului la legatele coprinse- în codicile este întocmai - 
-ea. la legatel6 coprinse în testament. 

In adevării codicilul- confirmat prin testamentii' este 

„considerat în dreptul clasicii ca unii apendice alti tes- 

“tamentului. "Iar, în legislaţiunea lui Justinian este con-- 

- siderat aștfeli şi codieilul neconfirmatiă prin testa- 

“mentii.: Prin urmare e natural ca dreptul la legati 

'coprinsii în codicilii să se deschidă -în acelaşi timpi 

în care se deschide legatul “ coprinsii. în testamenti. 

“ Acesta n "avea, trepuinţă să fie spusii,, se > subinţelogea 

de sine. -. 
Di Ulpiană, Cartea 20, Comentarii asupra Scrie-. 

rilor lati Sabinus. | _ 

„Adiţiunea, heredelui face întârdiere la cererea lega- 

“taluă, nu la deschiderea dreptului la legati. —Ş 1 Prin 

urmare, fie 'că este instituitii. purii,. şi face adițiune 

mai Y targ, fie „că este ingtituitii subt. condiţiune, şi 

i 
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„din causa. a. condiţiunar este împedicatiă de a. face adi- 
"ţiune : legatarul este siguri. $ 2. Darii și daca he- 
redele ' instituiti nu este încă născutii, saii este în 
mânele inimiciloriă, asemenea nu va fi vătămatii întru 

nimicii legatarul : din causă că diua dreptului la, le- 
gatii a sositit (căci adică dreptul la legatii s'a deschisiă).“ 

„ Deschiderea dreptului la-legatii este independentă 
„de modalităţile apuse la instituţiune. De aceia in- 
stituţiunea pote, fi condiţională, daca . legatul este 
puri şi simplu, elii se deschide la: mârtea testatoru-. 
lui, şi este transmisibilii heredelui legatarului, măcar 
că legatarul a murit ' înaintea - împlinirei condiţiunei 
instituţiunei, Şi daca testatorul a qisti: Gaius heres 
esto, si Guius heres non erit, Seius esto, do lego Primo 
fundu Cornelia sum, şi pe când Gaius delibera more 
Primus, şi apoi repudiasă moştenirea şi acceptă Seius 
substituitul moştenirea, măcar că în definitivă dreptul 
lui Seius nu era deschisti lu imârtea legatarului, totuşi 
legatul s'a fixati „pe capul” logatarului la mortea he- 

„= redelui,, căcă este pură şi simplu, şi heredele lugata- 
„rului va putea reclama legatul de la substituit. Și 
chiar daca legatul este purii în sarcina unui substi- 
tuitii pupilară, ŞI legaturul mâre înaintea morţii pu- 
pilului, legatul după. opiniunea care a pievalutii trece 
la moștenitorul legatarului. S'ar putea crede că nu. 
căci s'ar putea dice. că în detinitivii substituitul pu- 
pilarii este heredele  pupilului, şi dreptul la moște- 
nirea, pupilului nu se deschide de cât la mârtea ace- 
luia despre a cărui succesiune este vorba, şi că le- 
gatul este o sarcină impusă asupra. moştenirei pupi- 
lului, deci, ca şi instituţiunea heredelui: -pupilului, nu 
se pote deschide de câtii la mârtea pupilului. Dari, 

- fiind că testamentul tatălui este acela care coprinde 
şi instituţiunea şi substituţiunea vulgară şi c6a pupi- 
lară, fiind că Rereditatea pupilului” este unii anexii- 
alti heredităţii. tatălui, “dreptul la: legate se deschide 
la deschiderea heredităţii tatălui, adică la mârtea ta-
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tălui, cum o decide și Pauli în legea 1 a titlului 
nostru. - E i Si 

„$ 3. Prin lurmare vomii decide, că de şi legatul sa 
„ lăsatii în sarcina unui substituită: pe câtii timpii insti- * 
tuitul deliberă, de va muri legatarul nu va pierde ni-. 
micii; daca după mortea. lui heredele instituit va re- 

pudiă, căci el va transmite la heiedele. săii acţiunea 
pentru reclamarea legatului:. —$ 4. Toti aşa se va.în-. 
tâmpla şi daca legatul s'a pusii în, sarcina unui sub- 
stituitii pupilară : căci şi. în .casul acesta legatarul va 
transmite legatul heredelui săi.—$ 5. Se pâte însă 

discută în casul următori: Testatorul a disă:, Filiul 
mei să fie moștenitori, daca nu va fi moștenitorii 
sai dacă va muri impuberiă,: Titius „să fie moște-. - 

„milorii şi să dea, în acesti din urmă casă o sută. 
lui Seius. Se pâte discuta daca murindii' Seius, trăindă 
încă pupilul, va transfera legatul  heredelui săi, ca 
cum condiţiunea, care era subtințelesă, ar fi-tost pusă . 
în modii expresii? Şi: e de 'preferaţii a decide că le- 
„gatul trece la moștenitorul legatarului.“ 

$ 6. Acestii paragrafii îlii vomii transeri mai întâiit 

în latineşte, căci redacţia lui dă loci la dificultăţi. Eacă 

"textul după ediţiunea Galisset" „Interdum aditio he- 

redis legatis moram facit : ut pote si forte servo ma- 

numisso, vel ei, cui servus legatus est, et ideo servo 

-aliquid legatum sit: nam . servo legati relicti ante 

aditam hereditatem dies: non cedit,*, Bacă traducţiunea 

literală : „Câte: o dată adiţiunea heredelui aduce în- 

târdiere legatelor: "de exemplu. daca sa legătii ceva 

unui servit manumisii, sati sa. legută ceva aceluia, 

cui s'a legati servul, şi prin urmare servului : căci 

diua legatului Lăsaţii. servului nu se "deschide înaintea 

adiţiunei heredităţii.“ Lăsati aşa textul nu însemnâsă 

nimici, în “vorbele tipărite cu litere mari. Bacă care 

ar -f& 'sensul. Primus: testator institueşte pe Secundus 
. - herede; şi apoi 'l6gă lui. Gaius pe servul Stichus şi 

totii lui (cui ii'a legati 'servul) îi l6gă ceva (de exemplu 
, po 2 „7 

! 
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dece aurei) Şi prin “urmare servului i ă legă ceva. Daca. 
îi l6gă lui Gaius, nui l6gă prin “urmare, lui ;Stichus,. 
daca îi legă .lui. Stichus, nu legă lui Gaius, afară. 

numai -daca jurisconsultul . a! voitii a dice că testato- 
"rul a voit să lege şi lui Gaius. ceva independent; de 
servul Stichus şi” lui Stichus ceva deosebit: de ce a. 

"- legati lui Gaius, „dară. atunci. ideo ar. fi inexact, căci. 
nu ar fi nici! uni prin urmare, / atunci ar trebui în: 

= loci de deo, să citimii . eidem, cum propune - Cujas 
să citimii. daca mamii face! de cât acestă corectură 

(Cujas, Note și scholiă asupra Instituițiuiieloră luă Ju» 

. 

A 

a căror deschidere să se' întârdiese din causa adiţiunei 

stiniană, ediţiunea citată, Tomti II, finele colânei 946 
Şi “începutul. 'col6nei 947). Şi: atunci ar-fi curiosi, căci - 
anii avea două legate a căror: dies cedat morte les- 

" tatoris, legatul făcutii- lui Gaius: având de object pe * 
servul Stichus, ŞI legatul. ficutii. toti-lui Gaius de -- 
exemplu de dece, şi numai unt legatii.a cărui dies: 
cedat adita hereditate, legatul tăcut “lui” Stichus do 
alți dece (distinctii de: ce legaţi lui Gaius). Şi atuaci. 
"ar. fi: curiosii ca 'juisconsultul. să vorbâscă de -legate 

- beredităţii, şi în exemplul al 'duoilea numai unul să 
- fie întârgiat şi -cele-l'alte ducă nu. „Cujas aiurea „este: - 

N 

de părere a se face o corecţiune mai completă (00-. 
servațiuni. şi. Emendaţiuni, Cartea XVIII, . capi 
16, cdiţiunea citati, Tomii: I, .colâna 809) Şi a se citi: 

„vel si cui servus legatus ss et, eidem servo aliquid, 
Teatru Sit. Dar, atunci textul ar insemna toti. ce: 
însemnâsă numai cu corecţiunea, de' sustii, căci juris- 

„consultul ar fi presupusii, că se face mai întâiii” unii 
legatii de servul Stichus cui-va, “de exemplu lui 
Gaius, şi apoi acestui Gaius (vel si cui ser vus legatus . 
liquid legatum sit) se. l6gă. ceva, de exemplu dece, 
Şi apoi aceluiaşii servii Stichus se l6gă ceva de exemplu 
alți dece (et eidem servo aliquid legatum sit). Căci 
nu putemi dice, citind astfel, că jurisconsultul : a voit 
a dice că se legă numai servului legati, căci atuncă ar 

p_. - a -
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“fi seristi: “vel serzo legaio întuitu 'ejus cui servus le- 
gatus est, aligquid legatum sit: De -aceia „corecţiunea 
cea: mai: bună mi se pare coregândii numai pe ideo, 
şi citind “în loci de -ideo, eidem. Sati daca este vorba 
de a presupune că numai servului legati i se l6gă 

- ceva, iar nu şi legatarului servului, atunci e mai co- 
„rectii a face-o corecţiune -şi mai * radicală şi a citi: 

„vel servo 'legato aliquid. legatum. sit.:Hulot în tra- 
", ducţiunea sa francesă, nu corege „nimicii în ediţiunea.- 

"_* Galisset' darii. traduce. astfel: sd daca testatoruil a 
legati, ună, sclavii cuiva, în întențiunea cărui (lega-. 
tari) a legati ceva aceluiași sclavii, elii traduce ideo 
prin în considerațiunea. Aci traducerea e forţată, căci 

-a dice că a 'lega şervului legatarului,: este totii una 

" 4u a lega legatarului servului este şi inexactii în drepti, 
70 si a face şi o traducere prea forţată. Preferii darii sim- 
"pla eorecţiune cu simpla schimbare a lui îdeo în eidem. 

„De ce acum legatul făcuti servului .legatii lui Ga- - 

ius cedit edita hereditate, şi nu morte testatoris, ca - 
„şi. legatul care are! de objectii pe servii.: Căci numai 

"la adiţiunea de hereditate se pâte şti care este acela 

| care va profită de legatul făcută servului, a căria 

“personalitate joacă mare rolii, căci ellii plimbă legatul 

pe. capul lui, carma eo anbulai legatuin, Şi care servi - 

_;* pote. să” facă să profite de' legati, însuşi pe Gaius cui 

"este legatii (daca testatorul nu. a alienat pe servii), 

sai altuia (daca până la: mârte testatorul a alienat pe 

servii' lui Seius) sati- pe însuşi el servul, (daca testatorul 

“a manumisii pe” Stichus între vii în urma „confecțiunei 

” ““estamentului ) sati altui stăpânii de exemplu lui Mevyius, 

"daca Gaius (ignorândi existenţa legatului făcută servu- 

“lui eare era coprins întrunit codiciliă descoperiti în urma 

testamentului) va fi alienatii pe servii lui Mevius, saii 

- iarăși. chiar servului, „daca Gaius în aceiaşi. ignoranță 

“a manumisii pe servi după mortea testatorului, dară 

“înainte de adiţiunea de .hereditate. Numai la adiţiune 
- -- se va şti, se va vedea, va deveni evidentii tote aces- . 

* 

-
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tea, cum dice Gaius, cu expresiunile sale .energice și 
exprâsive: legati autem servo relicto dies non _cedit 
ante aditam hereditatem, quia mec ante scire -pos- 
SUMus, servo forte manumisso, au dumino, vel cui. 
domino  legatum adquiratur : expectanda igitur - . 
aditio, quae hoc patefaciat- (Cujas, Observaţiună, car- 
tea XXV, capitolul 39, ediţia citată, Tomi I, col6na 

BD N ca 
In paragraful nostru 6, jurisconsultul prevede şi 

specia în' care testatorul a legati prin testamentul săi 
libertatea unui “servi, şi acestui servi astfel :manu- 
misii. prin chiar testamentul s&ii, prin urmare în forma | 
“legatului per viidicatonem, îi a legatii ceva. In ca- 
sul acesta atâtii dies legati liberialis, câtă şi. dies le- 

-gati relicti servo cui libertas diiecto legata est, ce- . 
dit adita hereditate. "Mai ântâii dreptul la legatul - 
de libertate se deschide la -adiţiunea -de hereditate. 
In adevării ar fi inutilă să se deschidă înainte, de 6re 
ce legatul. libertatis nu este . transmisibilii, căci elii. 
e -eminamente personal, personal nu numai „căci nu 
e din acele drepturi patrimoniale tare. nu sunt trans-, 
misibile, dară personal chiar în sensul de dreptii ne-. 
patrimonialii, de. unicamente aferent persânei, de şi 
indireetii pote să producă, şi avantage pecuniare. Prin 
urmare elii nu e interesii să se deschidă înaintea po- 
sibilităţei exerciţiului săi, adică înainte de a fi sigurii 

"că testamentul va produce efectii, ccia ce nu se rea- 
„lisează de câtii cândii avemii unii herede siguri, adică 
în momentul adiţiunei de hereditate. De aceia - legatul 

„făcutii servului căruia i “a legatii libertatea nu se des-! 
chido de cât toiti în momentul deschiderii dreptului 
la libertate, adică la adiţiunea de. hereditate, căci de 
sar deschide înainte, ar găsi pe servi_aparţinenă he- 
redelui, şi prin urmare ar “profita heredelui care nu 
ar putea în acelaşiii timpi să, fie şi hexede şi debitorii 

„sai detentor de legati ali altuia, - 

y
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S. Același, Cartea 24, Comentarii asupra. Scrie= 

« rilor „luă Sabinus.— | i 

Căci de 6re-ce dreptul la legatul de libertate nu se des-. 

chide înainte de adiţiunea heredităţii, s'a părut equitabil 

că nici. dreptul la legatul. făcut. servului manumisii 

să nu se deschidă înaintea adiţiunei de hereditate; alt- 

mintrelea acestii legatii ar fi deveniti nulii,-Qaca drep- 

tul la dânsul sar fi deschisii înaintea, deschiderii drep- 

tului de libertate al legatarului. Ceia ce se întâmplă | 

în casul în care se. leagă servului purii, iar libertatea. 

i se l6gă lui subt condiţiune, și condițiunea se gă-. 

sește încă: în suspensiune la adiţiunea heredităţii. - 

9. Acelaşi, Cartea 21, Comentarii. asuprii Serie- 

vilor lui Sabinus. - | . Sa 

: Daca sa legatii unii dreptii de habitaţiune unui 

filiusfamilias sat unui servă, sunt de părere că le- 

gatul nw'lii câştigă stăpânul sai ratăl, daca fiul. sati 

servul va muri înaintea. adiţiunei heredităţiă : căci, de . 

Gre-ce acestii drepiii este alipitii persânei, cu dreptii 

se dice că legatul relativii la elii nu se deschide îna- 

intea adiţiunei heredităţă. +. a 

Paraphrasă.. Habitaţiunea este unii dreptii perso- 

nal. Eli se stinge cu persona habitatorului. Eli este - 

atât de personali, în câtii cândii este făcutii unei per- 

sâne alieni juris, de şi în realitate nu profită ea, de 

şi în realitate în majoritatea ceasurilor -va profita stă- 

-pânul sai tatăl subt a căruia putere se. află legata- 

"vul, darii fiind că legatarul” plimbă în acesti casii le- | 

gatul din personă în persână, daca esto alienatii sati 

dati în adopţiune înainte de mortea testatorului, sati 

daca devine sui juris, până atunăi, profită eli însuși 

de legati, de aceia se ia în pconsideraţiune persona 

propriă a fiului săti sai -a servului de atunci. Frag- 

mentele Vaticane, '$ 57, decidii că în asemenea casu 

“usufruetul, şi tot aşa trebue să dicemii şi de usii şi 

de habitaţiune, se stinge “la mortea fiului sai a ser- 

_xvului, iar nu a stăpânului. Ca aplicaţiune a acestui



principii daca dreptul de habitaţiune s'a legati unui 
"_servii sai unui filiusfamilias, “din causa - inherentei* 
pers6nei acestuia,:elii nu pote începe. daca cel cărui 
este făcut legatul im6re înainte de a se deschide drep- 
tul la legati, adică înainte de adiţiune de hereditate, 
căci n'are pe capul-cui să înc6pă. Şi legatul. de usu- 
fructi, de usii, de habitaţiune, se deschide la. adiţiunea 
heredităţii, căci elii in facto potius quam în jure 

„consistit, elii nu se pâte- concepe fără exerciţii, apoi 
până la - adiţiune.'de hereditate -nică unii dreptii co- 
prinsti în testamentii nu se pâte exercita. Și cândii 
este să potă începe a fi exercitatii, titularul să, ser- 
vul sati fiul, este mortii, elii devine darii caducii. ȘI 
nu se pâte dice că totiă stăpânul sati tatăl profită, şi 
când e: legati servului Sati fiului. “căci cum am dis - 
aci, personalitatea 'servului j6că rolă: importanti. Iacă 
atâtea dovedi între altele că, servulii la Romani nu 
este absolut unii lucru, ea “animalele, ci este mă per- 
's6nă chiar juridicamente. vorbindii. 

10. Acelașiă, Cur tea 25, Comentarii asupra: scrie- 
miloră hui Sabinus. 7 iti | 

Cândii” se> face unii legati de --prestaţiune anuală - 
pentru mai. mulți âni, este constantii că nu avemil.. 

ună singur legată, ci mai multe legate. 
IL. Julianu, Cârtea -37.« Digestelorăi: 

“. Și puţin importă daca s'a legati pe fie-care. anăă, în 
timpii de mai mulţi ani, câte o sumă 6re-care de au- 

-. Tei, sai că s'a:legatii pentru: unul dWântiti o. mie de 

“aurci, pentru anul dWali douilea unii: servii, „pentru 
anul Mali treilea o câtime re-care de „grâi. 
12. Ulpianu, cartea 23, Comentarii asupra scrie 
vilorii lui Sabinus. n. 
“Dreptul la . acestii legatii: nu se deschide ui dată 

pentru tot legatul;. ci pentru" fie căre anii separatii.. 
SL Sa întrebabă daca: „dreptul se deschide la în-! 
coputiul saui la finitul fie-cifui anti ?. ŞI Labeon, şi. Sa- 
binus, Şi Celsus, ȘI Julianii ati decisii că în “tote ca-..



surile în care s6 “lasă legate de prestaţiuni. anuale, 
- deschiderea dreptului la fie-care prestațiune.; anuală” | 
-are locă la începutul fie-cărui ană. 

$ 2. De unde conchide Juliani, că, daca uni ase- 

menea legatii este făcutii unui servi, şi. servul devine 
liberii după anul ântâiii sau al. douilea, din. acelii mo- 

mentii (ali câștigării. libertăţii). va profita însuși ser- 
vul, deveniti liberi, de drepti. IE - A 

Ş 3. Asemenea Celsus serie, şi Julianiă îlă aprobă, | 
că dreptul la acesti. legatii se deschide. în diua morţii 
„testatorului, nu în diua adiţiunei heredităţi, şi că daca 

din întâmplare hereditatea va fi: acceptată după tre- 
cere de mai- mulţi ani, se vorii datori legatarului' pres- 
iaţiunilo- butulorii anilorii trecuţi de” la _m6rtea testa- „ 
torului. . : = De 

Ş 4. Dar ŞI daca testator ul va fi legată quota nnis | 
adică po fie-care anti, pentru câţi ani va trăi legata- 
rul, şi în casul' acesta vomii avea. în vedere: începutul 

- fie-cărui. anii pentru deschiderea dreptului la. legatii,, 
afară numai dacă testatorul împărţindă astfel pres- 
taţiunele, n'a înţelesii să favorisese pe. herede, iar nu 

pe legatarii, voindii a înlesni plata heredelui (cică 

atunci se va putea dice că, diua deschiderii. dreptului : 

fie-căria, prestaţiună din. legati va -f dliua sfârgituluă 

anului). ps, 

.$5. Dăca s'a legată ceva. pesta habitaţiune sati 

pentru: învăţătură, sai “anual, sait. pe: câţi . ani va trăi 

legatarul, se înţelege că prestaţiunele anuale sunt, da- 

torite anualii la termenele la care sunt: datorite ehi- 

- sxiile “ce plăteşte legatarul. pentru habitaţiune, saii ho- 

norariile ce prestâsă elii pentru învăţătură, 

$ 6 In:cele după urmă Pomponiii serie că toti 

una este'ori că testatorul a gisii . făcendii legatul că 

l6gă pe fie-care. anii, 
| gatarul. sai pe fie-care” lună, sati 

legatarul. Şi eii mă unescă cu pi 
N . 3 a _ | , „i | - 7 - 

sau pentru câţi ani, va trăi le-. 

pe câte luni va trăi: 

ărerea luă „Pompo-.
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nius. Prin consequenţă totii aşa trebue să decidemii 
daca testatorul a legati auual atâţia aurei. 

Ş.. 7. Daca „unii servii în genere este legati cul-va. 
ŞI legatarul va muri înainte .de a: vindica legatul, el 
transferă legatul heredelui săi... 

$ 8. Daca sa legatii lui Titius ast- felii : Ig legii 

“va fi făcut, alegerea, -Titius va putea să revendice ser- 
vul alesii, acţiunea fiindu'i lui 0, dată- câștigată prin 
alegere. 

13 Pomponiă, Cartca 6, Comentari 1 asupra Scrie- 
riloră, luă Sabinus 

Legatul făcutii ast-feli : Dat legii outăruia; fio că. 
se va fi făcutii fie că nu se va fi făcutii cutare lucru, nu 

este transmisibilă heredelui de câtii daca în: viaţa le- 
gatarului se va -fi întâmplatii unul din cele două ca- 
Sur”: căcă causa în-virtutea căria se „datorește. trebue 
în tot-d'auna să precedă, iar nu se. va datori: în ori-ce 

| servul ce. va alege Seius, Şi Seius va muri după ce: 

„casti legatul, fiind că este sigurii că unu din două ceasuri . 
"se va, întâmpla. Căci şi legatul făcutii ast-felă : herede. 
al mei dă cutăruia. câ daă vei muri, este siguri că 
e datorii; şi cu.tâte acestea nu trece la heredele: le- 
gatarului, daca legatarul mâre în viaţa heredelui * 

44. Ulpiană, Cartea, 24, Comentar: iă asupră Scrie- 
"viloră, luă Sabinus. 

„Daca s'a legati cui-va usufruotul unui lucru, sai 
dece, după cum va alege Jegatarul, pentru deschi- 
derea :dreptului la legatii vomii avea în vedere şi mâr- 

„tea testatorului,. şi adiţiunea de. hereditate, mortea 
'testatorului pentru: dece, -și adiţiunea de hereditate- 
„pentru usufructii, Căci de şi dreptul dea alege este. 
ali legatarului, cu tâte acestea nu este încă Joc la 
alegere, de, 6re- ce presupunemii sati că testatorul nu 
este încă niortiă, sati că de ŞI este mortii, nu s'a: fă 
cutii încă adiţiune de hereditate.“ 

$ 1..„De aceia întrâbă Julianiă, daca legatarul m6re 
" după mârtea testatorului, daca se transferi heredelui 

3 
4 

4
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legatul de dece? Şi în cartea trei-deci şi şepte a Di- 
gestelorii serie .că se.pâte dice că e transferatii le- 
patul de_dece. Julianti aduce în susţinerea părerii sale 
argumentul. următorii : In casul în care testatorul a 
legatii ast-felii: Legii Seiei dece, saii daca va: naşte, 
fondul .cutare, şi Seia more: după testatorii darii îna- 
inte de a naşte, ca va transmite legatul: de dece he-: 
redelui săi, dice Julianii .(şi aci este unii cast. ana- 
logit). « E a a 

"Testatorul institus pe Primus moştenitorii şi 16gă lui . 
" Gaius dece saii-usufructul fondului. Cornelianii, pe. 
care dintr'ensele va alege legatarul. M6re Gaius îna- 
intea adiţiunci heredităţii, dar după 'mârtea testato-- 

__rului. Questiunea este dacă heredele va putea cere - 

“Qece, căci elecţiunea nu se. păte face de cât după ce . 
ambele legate se“ deschidii, şi legatul usufruetului nu - 
se deschide de cât la adiţiunea- de -hereditate, şi a- 

- tuncă legatarul fiind mort, legatul de usufuetii'a de- 
venit caducii. Cu tâte acestea cu drept cuvântii 'res- . 
punde . jurisconsultul că. daca legatarul nu mai are 
optiunei, căci ca sți al6gă trebuia să se deschidă şi le- 

* gatul de'usufructii, care. însă nu s'a. deschisi căci a - 

_Qevenitii caducii, acâsta nu va să. dică că heredele 

legatarului nu va putea cere dece, căci ceia,ce a per-. 

dut legatarul e alegerea, daca era mai avantagios usu-. 

fructul. Dar acesta nu .va să dică că s'a stinsti lega- 

tul pentru dece. | DI a 

Papinianii însă în legea 25, principium, acelaşi ti-- 

flu, decide contrariul : „Cum îilud aut îllud. legetur,. 

'enumeratio plurium rerum. disjunetivo modo compre- 

"“hensă, plura legata non .facit. Nec aliud probari po- . 

terit, si:pure fundum alterum, vel alterum sub con- 

ditione legaverit : nam. pendente conditione, non erit 

-- eleetio: nee si moriatur, ad heredem. transisse lega- 

tum.. videbitur.— Când se l&gă cutare 'saă cutare lu-:. 

' cru, enumeraţiunea mai multor lucruri” în modii al-: 

ternativii. nu. face ca să fie mai multe legate. Şi nu 

„o, ii - - ” . 
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'se pâte decide altmintrelea în cusul în care unii fondă 
-sa legat purii saii altul sub condiţiune : : căci în tim-.. 
pul pendenţei condiţiunei nu este elecţiună : ŞI nică 

"daca va muri legatarul (pendente, fonditione) hu va. 
“transmite legatul heredelui săi.“ - - 
Ari positivi -Papinianiă. decide .că în casă de” legat- 

" alternativii, daca legatarul more 'înainte de dies cedit 
al ambelor: legate, legatarul nu' transmite nimic he-. 

„ redelui. Căcă, dice Papinian,: nu sunt mai multe legate 
pentru că. sunt mai rhulte -obiecte în leg gati, căci ele 
sunt datorite alternativii, aici nu e de.cât ună” singurii 
legat, legatul de elecţiune între! cele : două. lucruri;. * 

„_“eare elecțiun€ nu - se pote - face de cât cândiă se va 
ă deschide - dreptul la legat pentru ambele obiecte. şi 

pentuu legatul purii şi pentru legatul condiţional. Cu - 
alte cuvinte Papinian consideră acest legat ca un le- 
gat de. “opţiune; că, când testatorul ar-fi disii do lego . 
'Gaio optionem egui. “Daca Guius mâre. mai nainte de 
a. face. optiunea, legatul se stinge, opţiunea nu trece la 

“moştenitorii ($ 23 De legatis din“ Instit. lui J ustinian). 

“ 

Dar! se înşeală marele. Papinian. Alta e legatal unui 
acru 'în genere din care e. are facultate de a alege le- 
„gatarul, el nu pâte avea de cât un: object, acela pe 
„care “îl va alege legatarul, ȘI prin urmare, se înțelege 
că daca legatarul căruia singur sa-legat optiunea nu 
va alege, Tegatul * să se stingă. Şi alta e legatul, al-. 
vternativi. având de obiect două lucruri. dintre care 
“să alegă legatarul. Aci, s să  n6 ierte. Paninian, sunt -- 
*dou& lucruri, în legat; iar nu unul, două lucruri: de- 
“terminate din care pâte să al6gă legatarul, două lu-. 
crură, nu “din acelaşi genii, două lueruri determinate 

ŞI distinete, şi. precum sun lucru. pâte peri şi cel-i'alt 
să. rămâie” debit, ca în tâte obligaţiile alternative, a- 
“semenea dreptul relativii” la unul pote să, subsiste, cu 
tâte că. dreptul relativă : la. altul pote şă se. stingă. ȘI 

“să- nu ni se objecte că este un singuri legat, e un 
legat cu dotă objeete: datorite în deosebite moduri, 
nu olecţiunea face obieotul legatul, 6i unul din lu-. 

x
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- tul fondului făcut sub 

  

cruri pe care îlă va alege legatarul. Şi daca alegerea. 
nu măi pâte să fie pentru-că sai unul din lucruri a... 
perit, saii legatul relativii la el-a devenit caducii, a... -: 

=. rr ” 4 . Iv i „| ÎN 

cesta -nu împedecă ca legatul relativii la cel-l'alt, sin- 
_gur. rămas datorit, să. se fi născut, să trăiască, şi să.“ 

„fo executabil. De aceia Ulpiân : avea dreptate, iar nu. 

Papiniân; Cujas . cauta să împace pe Ulpian cu Pa- „o 

pinian. Eli. dice: Ulpian nu putea decide altmintre- - - 
lea. Legătul usufruetulză nu. se putea. naște înaintea. -. 

adiţiunei de hereditate, a.murit legatarul înainte, nu . 

Sa născut. El nu putea începe-pe capul heredelui: - 

legatarului, căci e unii legăt personal care se stinge." - 

cu .mârtea Litularului săi. Prin: urmare de re-ce' le-. 

“gatul. de usufruet nu se putea: naşte de cât trăind le- 

gatarul la deschiderea lui, la adiţiunea. de hereditate, . 

„de Greco elii nu puteai fi început şi exercitat de he...  . 

„_xedele' lui, căci usufruetul nu e transmisibil.heredelui.. 

: usufructuarului, reşultă de aci că nui. s'a născut nici . - 

“se putea naşte, și prin. urmare rămâne singuri le... 

ruluj,.. căci .nu e un legat. al unui obiect, intransmi-. 

sibil de fel heredelui beneficiarului, deci el. putându-se. ! 

_mnaşte, trebuia să şe aştepte naşterea lui, ca să-se pâtă 

„ face elecţiunea între el, ne născut dar posibil de născut . 

"căci era posibil de exercitat de către heredele bene-- pi 

- “Bciarului, şi între cel născut deja, dar născut noviabil. 

din causa elecţiunei. T6tă acestă argumentaţiă pote . 

să fie forte ingeni6să, ' forte subtilă, şi ne-am-dat os- 

“teneala de a o pune mai în relief, căcă-nu este „des-- . 

- tul de.în reliet pusă de 'Cujas, dar eo pură subti- 

“Jitate. In-adevării, legatul condiţional al fondului .da--, . 

“torit subt alternativă, daca hu s'a născut, dar se putea... . 

naşte vivo legatario. Tot aşa şi legatul de usufruct.: 

Zi 
” Ru . 

pi | NE . 7 | a 

„gatul de dece născut; şi transmisibil -heredelui usufruei. 

„turului; elecţiunea nu -s'a născut, şi a,murit prin ne: -. 

putinţa naşterii -legatului de usufruct. “Pe -când lega-.. 

condiţiuhe se putea naşte efectivi, _”. 

cu efect şi posibil a fi exercitat de heredele “legata... .
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" datotit în: mod altârnativ daca . nu s'a născut, dar se 

puteu naşte vivo: legatario, şi daca se năştea, era să 
“fie. exercitat cât e natura lui, cât e durata naturală 

a usufructului. Şi daca Jegatarul se simțea slab la 
adiţiunea de Hereditate, ca să nu se păcilescă putea 
alege dece. Ce face acâsta, cum un legat „de două 
obiecte, din care unul se stinge din o causă 6re-eare, 
sati nu se pâte naşte din o causă Gre-care, să nu sub- 
-siste usupra celui-lalt, sanii să .nu se nască din causa 
celui-Valt. Nu, evident că Ulpjan şi. Papinian erai de - 
păreri deosebite. Voet nici nu'vede posibilitate de în- 
doială. El dice: Papinian nu dice că legatul relativă 

„la lucrul legat purii s'a stinsă, sa stinsii elecţiunea, 
nu legatul, legatul subsistă cum dice şi Ulpian. Să 
ne ierte Voet. *Papinian dice clară că legatul întregii 
se stinge, că nu trece la herede, nu dice că nu trece 
eleciiunea, ci legatul, prin urmare nică: lucrul legat 

„purii nu e datorit. Voet.nu vede dificultatea; Cujas 
o, vede şi o subtilisesă. Dificultatea există, și nu pote 
fii nică neglesă, nici subtilisată. Şi nu pote fi raţional 
resolută de cât-admiţend. diversitateă de păreri între 

„Papinian şi Ulpian. (Compară Cujas, Comentariul. a- 
supra acestei legi, în volumul 4 al ediţiunei -citate, 
col6nele 1310—1316, şi Voet; Comentarius ad Pan- 
dectas, ediţiunea din Paris din 1829, în 4 volunie, 
„Volumul III, paginele 538 şi 539) 

$ 3. Si. dies legati cesserit, deinde legatarius in . 
jus alienum pervenit : ipsi potius debetur legatum, 
in cujus' ipse jus parvenit, transeunt 'enim cum co, 

“ quae ei “debebautur ; sed, si sub conditione fuerit le- 

„gatum, non transit, "sed: expectabit conditionem : ei- 
que adquiretur, cujus juris erit conditionis existentis 

tompore; gquod si sui juris fuerit. eo tempore, sibi 
potius adquiret. — Daca diua deschiderii legatului so-. . 
soşte, .şi apoi legatarul cade 'sub puterea altuia, le: - 
gatul va aparţine de preferență aceluia sub a.cărul. 
puterea cădlui, căci împreună cu "cel căslut trecii la - 

1
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celă sub care a cădut şi ttâte drepturile datorite lui; . - 
„dar, daca legatul a fost făcut subt „condiţiune, se „va 
câştiiza pentru acela subt a căruia putere legatarul va. 
fi în momentul împlinirii condițiuni; -i iar daca legu- 
tarul în acelii momentii va fi sui juris, -pentru elii 
de preferenţă legatul va fi câştigat.“ 
„Bacă specia. Piimus institue moștenitor pe Secun- 

dus şi legă fondul Cor nelian lui Tertius. „More Primus,. 

se deschide dreptul! la legat la mârtea lui în favârea 
lui 'Lertius. După. aceia Tertius cade sub puterea pa-: 

"ternă, prin adrogaţiune - de exemplu, ;a lui Quartus. 
Impreună cu t6tă averea lui, dreptul la legat ne exe- 
cutat încă de şi născut în. momentul diei cessionis 
pe capul lui 'Tertius, trece pe capul lui Quartus adro- 
gatorul. El va putea intenta acţiunea, ex testamento, 
sai revendicarea pentru a 'cere legatul, căci, cum dice. 
Ulpian, tâtă averea legatarului împreună cu legatul 
datorit lui trece asupra aceluia subt a căruia putere 
trece. legatarul. Daca însă legatul a fost făcut subt 
condiţiune, şi, în momentul implinirei condiţiunei, le-: 
gatarul se află cădut subt putere paternă, legatul va 
fi cerut de 'exertitatorul puterii paterne; daca în mo-; 
mentul împlinirei condiţiunei, legatarul va fi sui juris, 
legatul va îi cerut.de elă, fie că elii a fost tot-d'auna 
sui jur is,. din momeutul contecţiunei testamentului - 
până la împlinirea - condiţiunei, fie că în ' momentul 

“Facerii. testanientului şi chiar la mârtea testatorului 
„era sui furis, în urma morţii a devenit alien: juris, şi 

- în urmă înaintea implinirei condiţiunei; când dies legati * 
cedit a redevenit sui Juris. Daca din contră în momen: 

“tul împlinirei condiţiunei era alieni Juris, legatul se va 
„câştiga de cel celi avea atunci. subt puterea sa, şi: 

- daca în urmă-ă eşit :de subt „puterea: lui, legatul ră-. 
mâne la fostul exereitator al puterii paterne, ea bine 
ŞI, definitif câştigat. Celii câştigat înainte trece la câş- , 

"“igătorul puterii paterne ca tâte bunurile dovenitului 

„fă de familiă Pe când cel câştigat de paterfamilias, 
a , a , 7 

N 
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fămâne la el, după ce filiusfamilias. prin care Sa 
câştigat a redevenit paierjamilias prin egire 'de subt, ÎN SS 

„putere „paternă. - 
15. Vipiani, Car tea 5 a Disputaţiumeloriă.. 

* „Daca eine- va a lăsat unii fideicomisti . “unoră : filii 
--fomilias subt condițiunea că vor [i sui juris la mor- 

tea tatăluă lori : şi voră fi devenit. sui Juris nu prin 
' mârtea tatălui lorii, ci prin emancipaţiune, nu €e în- 

7 -. 

Da 

“doialăi că fideicomisul le aste datorit;; şi.că dies.a - 

cessit la emancipaţiunea lori.“ 
Primus a instituit. pe Secundus “moştenitor Şi Ta. 

"acestui legat care trebuia cedere la: mOr tea tatălui lori, 

" rugat; să dea fondul Cornelian lui Tertius și Quarius - 
cave se gjisescii, subt putere pater LI4 8 dacă la îngr- 
tea tatălui 'lor vor fi sui .juris. -In adovării se pote 

9 

- întâmpla ea tatăl lorii săi dea în adopţiune, şi atuncă 
să nu fie la 'mârtea tatălui lorti - natural sui furis, 
ci sub. puterea paternă. a adoptatorului, şi testatorul . 
a voit ca ci să profite de hereditate, nu - altul prin 

ei. Tatăl: lori naturali îi a emancipat înainte” de a 
“muri, în: cât ei svnt” sui Juris înainte de mortea ta- 
“tălui losii natural, şi în alt mod de cât prin mârtea . 
tatălui lori natural. J urisconsultul se întrebă re fidei- 

comisul este datorit ? Nu se pâte dice că condiţiunea 
nu sa “împlinit, căci fideicomisarii . ai devenit sui 
juris' nu prin mârtea “tatălui. lor: ci prin emancipa- 
ţiune ? Nu, respunde cu :drept cuvânt juriseonsultul, 
ceia cea voit testatorul este ca fideicomisarii. să profite Mă 

„ei de fideicomisii, iar nu altul prin. ei; apoi de 'Gre-ce 
“sunt emancipaţi, ci vorii profita, şi piin urmare daca 
“după mârtea testatorului, tatălui lor îi va emancipa, 

- dies al fideicomisului ' se va deschide în momentul 'e- 
- vancipăiă, înainte de: mârtea tatălui lorii, care este 

inutil să o mai aştoptămii. Căci, cum dice Cujas, tre-,, 
bue_să ne 'uitămi aci la scopul. testatorului, iar nu - 
la modul! cum se ajunge la acest scopii: Scopul a fost 
să fie” fideicomisarii, sui Juris, ca să. „profite ei. Mo-. 

i - | at 

Pad -
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dul puţin importă că ati devenit sui juris, prin mârte 
sail emancipaţiune.- . - Sa Da 

16. Julianu, Cartea.33 a.Digestelorii. -- 
„Priucipiaun.— „Cum ita legatum est, Stichum, vel -. 

„quod ex Pamphila “natum erit, heres meus duto ::. .- 
non. ante dies legati-ejus cedet, quam aliquid ex Pam- 
phila-natum crit, aut certum fuerit, nasci.non posse.— 
Daca Sa legat în chipul următor: Herede al mei 
dă pe Stichus şaii ceia ce va naște  Pamphila: 
dreptul la acest legat nu se va deschide (dies legati .. 
mon cedet) înainte ca să se fi născut cevă din Pam . 
phila, sâii să fi devenit certii că nu se mai 'pâte nasce. . 

” . 7 . ” - , a 
nimic din ea.“ N 

* Primus institue moştenitor pe Secundus şi i ordonă. 
sub forma legatului per damnationem -de a da lui: 
Tertius. servul Stichus sati servul ce: se va naşte din: 

— Pamphila. Eacă un legatii alternativii care are ca obiect 
ună lucru certi existent, şi altul fiitor. : Când se des- -: 
chide: dreptul: la legat? Jurisconsultul, Julian dice: la... 
naşterea Pamphilei sait: la lepădarea ei. Prin urmare 
consequenţa ar fi: că daca înainte de naşterea sai... 

lepădarea Pamphilei ar muri Tertius, legatul sar stinge, 

căci legatarul ar muri. înaintea deschiderii. dreptului” 
la legat, înainte . de dies cessionis legati; şi că moş-. - 

tenitorăl lui 'Tertius nu. va putea..cere. pe Stichus: 

Daca ar fi acâsta părerea lui Julian; atunci -el ar fi 

de părâre contiariă cu părerea. cei pune în gură Ul- 

“pian în legea 14 $ 1, în. care Ulpian dice că elşicu .- 

Julian sunt de .părere că daca s'a legat Seici dece sau 

de va naşte fondul ' cutare, şi-a murit înainte dea 

“naște, legatul pentru fondă -nu sa născut, dar lega- E 

- tul pentru dece: sa născut la mortea testatorului, -și 

„Seia îl va transmite. heredelui  săii . care, “daca nu 

: va mai putea alege între fond şi dece, va putea, .cere 

“însă dece. Şi să nu ni se dică că în legea 14 $ Io | 

__u-Xorba de unii legat âlternativ cu elecţiunea pentru le-- 

"“„gatar, pe când în legea 16 principium e vorba de un: 
dj 

„22 
- Ma îi : - : i . Ei PE aaa a 1 ! . . .
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legat alter nativ cu uelecţiunea pentru her ede, căci i acâsta' 
nu pâte influenţa întru nimic relativ-la transmisibilitatea | 
dreptului la legat heredelui legatarului. Bii nu credii'că 
Julian se, contraqlice; şi sunt de] părere împreună cu Voet . 
„că tot ce.a voit să dică Julian este că trebue să aş - 

”, teptămii până la naşterea sail. lepădarea Pânfilei ca! 
să ştimii ce va fi datorit, că: presupunând că lega- - 
tarul e în: viaţă, el nu . pote -dice heredelui. dă'mi 
pe Stichus, căci heredele care are alegerea-îi pâte. res- 
punde, aşteptă să nască Pamfila, căci pote va naște - 
unii -servit' care să'mi convie mai bine. săți daii, şi 
eii am alegerea. Dar acesta nu va să dică că daca le- 
gatarul va muri: înainte de naştere sai de lepădare, . 
legatul se stinge şi pentru Stichus. In asemenea casii - 
se va întâmpla. ceia ce,se întâmplă când din două: 
lueruri datorite sub” alternativă, unul piere, obligaţia 

“se reduce la celi-lalt, pe care debitorul e- dator să, 

„prestese, neputând -dice că a fost privat de dreptul de 
„a alege printwacâsta. Tot aşa. se va înt tâmpla Şi în. 
casul în care Pampbhila va lepăda, sai va muri înainte i 

„de a naște, atunci se verifică că obligaţia heredelui . 
„ma avut de cât un object, pe Stichus care e datori. 

„Tot așa seva întâmpla şi în casul în care legatarul : 
„Yar muri înainte de naşterea Pamphilei. Legatul pentru 
_partul fiitor devine cadue.. „Eli nu mai are de object - 
de cât pe Stichus, obiect certi şi existentii, al căruia 
dies s'a: deschis la moitea legatarului care atunci era: 
în "viaţă. Heredele va fi. dator ali da pe acesta. În: 
adevării nu numai: Julian în textul nostru nu dice că .- 
"daca Jegatarnl imâre înaintea nașterii Pamphilei, le- 
"gatul se-stinge de tot, şi heredele legatarului nu va 
putea cere nimic heredelui, dar, de ar qlice acâsta,ar - 
fi „contradicere cu ceia cei pune -Ulpian în gură în 
legea 141 $ 1, în câre speța e absolut similă, şi acolo e." 
alternativă şi acolo alegerea e lăsată heredelui, şi totuşi, 
daca înainte de împlinirea condiţiei luer ului legat sub. .
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alternativă, legatarul mâre, heredele e dator să dea, 
cel-Palt object legat purii de şi face parte din alter-. 
nativă. Cujas, de sigur, e de părere contrariă, căci elă 
nu vede” deosebire de vedere între Papinian din legea 
25, şi „Ulpian şi Julian din legea 14 prineipium şi 
$ 1, şi prin urmare nici între Papinian din legea 25 
şi Julian din legea 16 .prine. (Vegi. Voet, op. cit, T. 
III, pag. 539 şi Cujas, op cit. P. III, col6nele” 1110 
şi iri şi T. LV, colâna 18312). | 

$ 1. „Daca leg ându-se unii servi, “mai nainte de 
a -se face adiţiunea heredităţii aceluia care a legat sex- 
vul, s'a legat de ciţre altul acelui servii unii “drepti 
de usufructii şi se face adiţiune mai întâiii a here- - 
dităţii. aceluia care a legat. usutriuetul : mu e nici ună 
cuvântii ca să credemii că dreptul la legatul de. usu- 
fruct se deschide înainte de -a se face adiţiunea Şi a 
heredităţii din care face paste servul legatii: de 6re-ce 
pentru. moment acestă hereditate nu pote câştiga ni- 

mic, şi de '6re-ce daca va muri servul în intervalul 
celor două 'adiţiuni de hereditate legatul se 'stinge. De 
aceia făcându-se adiţiune şi a heredităţii din: care face - 

parte servul_ legat, usufructul va aparține aceluia cui 
sa legat servul. % „ “ 

Ş 2: „Daca însă, servul căruia s'a legat usufruetul 
ma fost și el legati, vomii decide că usufrucetul a- 
parține heredităţii din care face parte servul; pentru 

„cuvântul că dreptul la legatul de usufruetii nu Sa 
* deschisii înainte de adiţiunea. acestei heredităţă. “ « 

Primus institue moştenitorii pe Gaius,. şi l6gă pe 
servul săi Stichus lui Mevius. Secundus face şi el 
"ună testamentii, institue moştenitorii pe Titius şi l6gă 
usufruetul fondului. săi. Cornelian. lui. Stichus. More 
mai întâi Primus şi, pe când deliberâsă Mevius, more 
si Secundus. Titius moștenitorul lui Secundus acceptă 
moştenirea lui Secundus pe când încă tot, deliberă 
“Gaius. E questiunea de'a se şti daca, legatul, de usu- 
iruct făcut lui Stichus s'a deschis la adiţiunea here-.
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„dităţii lui Secundus, căcă legatul de usufr uet se, “des-. 
chide la adiţiunea heredităţii - de către heredele de- 
functului care: în testamentul să“ 
ţiunea și legatul. de usufruct. Juriseonsultil dice câ 
nu, căci.inutil s'ar deschide legatul de usufruct, căci 
n'are cine să li exercite, şi usufiuctul constă mai "mult Ă 
în fapt de cât în drept, şi s'ar putea stinge prin duoi ., 
ani de -neusi, daca sar deschide. De aceia seva 
aştepta să facă adiţiune: şi Gaius a heredităţii lui Pri-: 
mus, pentru 'ca Mevius cui s'a. legat. servul Stichus, 
să potă începe a exercita .usufructul ce s'a legat lui că 

. Stichus. Cu alte cuvinte -cândii. usufructul este legat 
unui servi care face parte dinti”o hereditate jacentă, -. 
legatul de usufruct nu se deschide la adiţiunea de he- 
reditate a. testatorului - care-a legat usufruetul, ci la”. 
adiţiunea de hereditate a testator ului din a:cărui he-. 

i reditate face parte servul legat.  : * - 
A duca. hypothesă. Primus institue "moştenitor 

pe Gaius. asupra averei sale din care. face parte. şi 
servul Stichus.: Secundus institue moştenitorii pe Titius 

- si legă usutructul fondului Cornelian lui. Stichus. Ti- 
tius face adiţiune de hereditate înainte de Gaius. Le- 
gatul de usufruetii făcut lui Stichus, servul din he- 
reditatea lui. Primus, nu se va deschide de cât tocmai 

“la adițiunea de hereditate a lui Primus, . tot: pentru ... | 
cuvântul: de mai sus, căci până la 'adiţiurea de he- : 
reditate de către Gaius: moștenitorul lui Primus, nu 
este incă herede .pentru care să se. câştige dreptul 
de usufruct, care este inutil a; se „deschide mai nainte- 
de a putea fi exercitat, şi de a exista ună stăpâni 

„pentru care să potă fi:exereitat, şi Gaius nu devine. . . 
stăpână al lui Stichus, de cât devenind herede, inu. 
devine herede de : cât după ce „face adiţiune de: be- 
reditate.! | 4 

17. Același (Cartea: 36 a Digostelor).. 
„Când se "16gă cova unui servi legati, dr pai la lo-. : 

a făcut şi. institu-» în 

,.
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gatul făcut servului nu.'se deschide la mortea, testa- 
torului, ei-la adiţiunea de hereditate : Şi de aceia re- 
gula catodiană. nu împiedică ca legatul să fie dato- 
zi, servului -manumisii : căci şi de ar muri testatorul- 
immediat, n'ar concura asupra aceliași persâne şi emo- 
lumentul legatului - şi obligaţiunea de a: presta legatul. 

- Este întocmai în „acest. casii ca îri casul în care in- 
stituindu-se fiul: herede,. s'a legat. tatălui săi, căci de. 

“şi-ar muri immediat 'testator ul, pote fiul emancipat să 
"tacă. adiţiune de hereditate Şi să datorâscă legatul ta- - 
“tălui&. 

Parapliase. Primus 'institue moştenitor pe Secundus 
prin testamentul săă din 1: Ianuarie, legă pe servul 
stii Stichus- lui Tertius şi/16gă lui Stichus' fondul Cor- 
nelian. -Primus manumite pe Stichus la 1 Martie Şi. 
“more la 1*Aprilie..La 1 Iunie heredele Secundus face 
 adițiunea,. heredităţii. Legatul este valabil, pentru că 

- regula Catoniană nu se. aplică, căci dreptul la legatul 
ficut servului se deschide Ia adiţiunea heredităţii, adică 
la 1. Iunie; epocă'la care Stichus este liber, prin ur- - -. 

„mare Primus va datori: fondul Cornelian lui. Stichus 
- omiă liber, nu va concura pe- capul săi. qualitatea de 
„creditori şi de debitori. Aşa ar fi fost daca dreptul la 
legat S'ar "deschide la. mârtea, testatorului, ceia ce se 

| întâmplă când legatul e făcut servului, fără să fi fost ser- 
vul legat altuia, căci atunci s'ar aplica. regula Catoniană şi - 
Sar consideră testatorul ca mort la 1 Ianuarie, epocă 
când heredele Secundus ar fi proprietar al. servului. 
 Stichus ŞI prin. “urmare îşi ar datori lui legatul. In, 
„specia n6stră chiar daca :Stichus n'ar fi manumisii, de” 

testator în „urma confecţiunei testamentului, totuşi le- 
- gatul ar -fi valabil, căci legatul deschidendu-se la adi- 

țiunea de hereditate;. Stichus. este al legatarului Ter- 
tus şi prin urmare va câștig a pentru el Tertius fon- 
dul Cornelian.:. 

In casul 'noştau dice Julian se întâmplă ca în casul 
“în care Primus institue. herede pe. Secundus fiii sub N 
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puterea paternă a lui Tertius. și legă lui 'Pertius fon- 

dul. Cornelian, căci nimie nu împedecă pe, ertiuş să 

emancipe pe Secundus înainte de ai da okdină de a. 

“face adiţiunea heredităţii, şi atunci :el, daca.va accepta: . 

hereditatea, 'va câştiga hereditatea pentru el persână -.. 

sui juris, şi va putea datori fondul: Cornelian tatălui “ 

săi sub a cărui putere paternă nu.se mai afla în mo-. 

:meitul adiţiunei de hereditate. . -: 

Acesta o decide şi Gaius în Instituţiunile sale, Co-" 

mentariul.. ÎL ş 245 unde dice: „Vice-versa, este: 

constant că se “ste face unii legat aceluia ce'are sub: 

„puterea sa (paternă: saii dominicală) pe heredele-in- -- 
stituit. Afară numai că daca exereitatorul puterii va... - 

fi devenit herede prin adiţiunea de hereditate a celui. : 

supusii autorităţii sale, legatul. seva stinge, căci nu 

pâte cine-va să'şi. datoreseii sieşi unti legat. Daca însă . -. 
fiul va fi emancipatii, or servul va fi manumisă sau - 
alienat, şi va deveni elă însuși herede sau va face pe 
altul herede, legatul: va fi datoritiă. : 

Acâsta o mai decide şi Justinianii în Instituţiunile 
sale, Cartea II.$ 33 în care dice: „Vice-versa insti- 
tuindu-se herede servul altuia, nu e îndoială că. sei 
pâte valabil lega chiar şi în- mod - necondițional stă- 
“pânului heredelui instituit. Căci şi daca ar muri tes- 
tatorul imediat; după facerea testamentului, totuşi drep-, ”: 
tul la legat nu se. deschide. de sigur: în. favoreă, ace- 

- luia, ce este herede, de 6re-ce hereditătea este sepa- . 

rată de legatii, şi se pâte: că: prin acelă servii -altul 
să devie moştenitor, daca înainte de a i se da ordinii - | 
de a face adiţiune de hereditate, servul va fi alienat: 3 

altuia, sati se pâte ca să fie manumisti și să devie . 
-atuncă însuși herede: casuri în care legatul este va- ă 
abili, Si i 

Nu este totii: aşa î în casul în care legatul se face 
aceluia ce se află sub puterea aceluia. pe care ali i in- 
stituimă herede. . 

In casul acesta, Gaius, în Tnstituţianile sale, Com. 

, 
- 
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II $ 244, ne spune că questiunea era gravii contro- 
„versată între jurisconsulți.: Servius Sulpicius era de 
părere că legatul era valabil în tote casele, dară că ..- 
legatul: se va stinge daca în momentul în care se des- 
chide dreptul la legati, -legatarul se află tot sub pu- 

terea, heredelui instituit. Şi prin urmare fie că legatul 
este purii și legatarul va, inceta de a mai fi subt pu- 
terea heredelui: pe 'când testatorul esteiiîncă în viaţă, 

: fe că legatul esto condiţional şi eşirea de sub putere 
„va avea locii înainte de împlinirea condiţiunei, legatul : 

va fi datorii. După -cum 'vedemii Servius Sulpicius” 
nu ţine coniptii de. regula Catoniană. Sabinus şi Cas- 
sius, din 2ontră, ne spune Gaius, țin comptă de re- . 
gula Catoniană şi de aceia -distingii între legatul -purit 
și legatul 'condiţional. Daca legatul este purii elii esto 
ulii, căci măcar că sar putea întâmpla ca în timpul 
vieții testatorului legatarul să nu mai fie subt puterea 
heredelui, însă fiind că regula Catoniană decide că le- 
gatul  care.e -nulii dacă testatorul more imediat: după 
facerea .legatului, nulii rămâne, căci ar. fi absurdii a 
decide altmintrelea, chiar daca mai trăind testatorul 
Sar. putea. să se întâmple unii eveniment care săl. 
facă valabil, de aceia, din causa -acestei regule  Cato- 
niane, legatul trebue să fie considerat ca nulii ab initio 
şi ne: susceptibil. de a învia. Daca însă legatul este 
condiţional, fiind că regula Catoniană nu se aplică la 
legatele condiţionale, şi “fiind că dreptul la legatul con- 

diţional se deschide la împlinirea condiţiunei, legatul 

este valabil ab înitio şi îşi va produce efectul daca 

până la împlinirea condiţiunei legatarul va înceta de 

a mai fi subt puterea instituitului. Proculianii din con- 

tră, ne spune Gaius, erati de părere că legatul este . 

nul: în tote casele, şi daca este purii şi daca esto. 

condiţional, căcă nu putemii datori nici purii nici con- 

dițional aceluia ce este subt puterea nostră. Este. 

curiosii că Proculianii care ohicinuitii dati” solutiu- 
4 
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“nile cele mai raţionale,. cole mai equitabile, cele. 
mai depărtate. de rigdrea Și de. stricteța principielor, + 
aci să fi datii o soluţiune şi neequitabile şi depărtată. 
chiar de principiele cele mai stricte ale dreptului. In 
adevării dreptul la legatul condiţional se deschide la . - 
împlinirea condițiunei,. „prin urmate atunci se ştie cine 

* are să fie debitor, cine are să fie: creditorii, şi piin * 
"urmare dacă-la acea epocă legatarul nu maj este subt ._ 
“puterea. heredelul, heredele îl va a putea frte tine da- La 
- tori legatul. . . . . p ă i 

y 

„Opiniunea care a pr ovajut es este opiniuncă lui Sabinus 
| şi a lui Cassius, după cum acâsta se constată din pa- 
ragraful 32 ali "Cărţii a 1 a Instituţiunelor lui -Ju- 

- Stinian care se exprimă ast- fel : :. „Jiste guestiune daca '* 
„putemii lega. servului heredelui: Și este constant că 

întrun Mod! purii. nu se pote legă : în mod! valabil, ȘI, 
„nu va-fi de nică un folosii daca. legatarul va eşi'de'. 
sub puterea testatorului în timpul vieţii sale, căci'le- 
gatul care ax f fost. nulii, daca testatorul'ar îi murit : 

" îndată după facerea testamentului, „ni trebue să devie 
validă, pentru că testatorul a trăit mai mult timp” după . 
facerea testamentului. Iar legarul făcut subt condiţiune. 
este valabil, şi el :îşi va: produde „efectul, daca lega- 
tavul nu va mai fi subt puterea heredelvi, in mo-. 
mentul “deschiderii dreptului la legat.“ Este de ob-. 

. 

a 

servat; că Juştinian “după ce. Alice, este Questiune, apoi. - - 
dice este constant. Acâsta provine din causă că partea 
primă a par agrafului; şi expresiunea guaeșitur a îm- 
prumutat'o din. Gaius, iar vorba constant o spune, de - 

„la sine, - exprimând opinitinea ce „prevalusse, « ce; era 
- constantă în timpul. să Ă 

"18. Acelaşi, Car lea. 37 a! Dig gestolor. 
„a mAcela căruia s'a legat subt- condiţiunea” când. + va. 
avea copii, daca va muri lăsândii: pe: soţia sa însăr- 

_cinată, este considerat că a murit cu condiţiunea îm- 
plinită, şi legatul va, fi valabil: daca bine înţeles, se. 
Va naște în urmă unii  postumii.“ 

.
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Paraphrase. Primus institue moştenitor pe Seâun-” ă 
dus şi l6gă lui Tertius “dece | mii “sub condiţiunea că 
va avea. copii, Legatul condiţional se stinge, daca. le- 
gatarul more, inăinte de îndeplinirea: condiţiunej. Le- 
gatarul 'Pertius mâre “fără. să” aibă copii născuţi până 
la mârtea, sa, dar lăsând: pe: soţia însărcinată, S'ar pu-. 
tea decide, stricto sensu, că a murit fără să. îndepli-. .. 
n6scă condiţiunea. Dar din partea lui a făcut tot ce 

“a putut spre îndeplinire a -condiţiunei.: De la elă ca 
tată nu depinde de cât coneepţiunea. Ela conceput - 
şi apoi-a murit. Restul nu mai atârnă de sine. Prin 
urmare din partea lui 'se pote dice că-a 'murit înde- 

/plinind condiţiunea. Deci daca după mortea. lui soția: 
lui va naşte un copil viii, dreptul la” legat se des- - 
chide în. favorea heredelui” lui. Tertius, -adică a pos- | 
tumului, iâr daca. acesta va fi exheredat” în. favârea 
heredelui. instituit de Tertius. - A aa 
19. Același, Cartea: 70. a Digestelor. 

2 „Daca:s'a „legat fără” termenii ast-fel : Moştenito- 
„rule al mei, să daă soției: mele penum. (adică de mân-. 
cae şi de: băut) dar. daca nui vei da, săi dai o 
sul. In: specie. e un singur legaţ, legâtul de o.sută, -- | 
care se pote cere îndată. Atâta numai că daca, heredele 
dă înaiite: de litiscontestațiune penus, e liberat de: 

obligaţia de a da o sută.“: în specie nu sunt “două 

legate, 'ci unul, legâtul deo sută. In.cât acţiunea nu - 

se pote face - de cât. “pentru o sută.. Nu se pâte cere” 

prin: acţiune. penus. Se pote: "face: însă somaţiune de 

a se da penus, şi daca nu se va da, .atunci..se pote. 

cere prin, acţiune: 0. sută şi numai o sută, nu în mod 

“alternativ penus saii-o “sută Dar heredele e liber: până 

la litiscontestatio chiar după punerea în" “întârdiere 

să dea penus, şi atunci e lib&rat, magistratul iu va 

mai. acorda, legatarului: acţiune pentru -o sută. a 

- $ 1. :aDar daca sa scrisă ast-fel, daca mu. vei da. 

Penus până la: calendele. lunei cutăriă, -s să dai o sută, 

iarăși, avemil: unii singur “legat, dar condiţional. In.ea- 
+ . ţ
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"sul: acesta penus nu mai pâte. fi cerut nici măcar prin 

somaţiune. Ci trebue ca legatarul să aştepte, termenul 

“Și daca până la împlinirea lui heredele nu'i-va. da bene: 

vol penus, atunci fără punere în întârdiere de ai da pe- 

"us, legatarul are dreptul a cere-prin acţiune o sută, şi 
heredele nu “se maj pote libera până la litiscontesta- 
ţiune dând peniis; de îndată ce la împlinirea terme- 
nului penis nu a, fost dat, acţiunea naşte pentru o sută, 
şi daca la împlinirea termenului soţia legatară e mârtă, 

“legatul se stinge, el.nu trece: la moştenitorul că, căci 

„ eondiţiunei legatului în. ceasul . întâiă, daca legatarul a 
more înaintea îndeplinirer condiţiunei instituțiunei în 

in ceasul acesta legatul -e condiţional, şi legatul con- 
diţional se. stinge. “daca, la împlinire a condiţiunei. când 
se. deschide dreptul la - legat, -legatarul e mort. În ca. . 

- sul “precedent legatul e purii, prin urmare dreptul Că 
“legat se deschide: la mortăa. testatorului. Şi prin urc. 
„mare daca soţia după ce va fi pusti în întârdiere pe 
““herede de ai da penus, va.muri, moștenitorul ei va. 

putea intenta acţiunea pentru o sută. . 
Ş 2. „Când s'a pusti în sarcina unui leg: ata condiiţio- NE 

mal un fideicomisti, este cacând sar îi pusi uni legat 
pură în sareina unui herede instituit: sub condiţiune.“ 
Adică legatul condiţional în casul” întâi nu face ca 
 Bdeicomisul să nu fie: pură, precum instituțiunea con- 
„diţională în easul al duoilea nu face ca legatul să nu 

fie puri. Prin urmare și fideicomisul în. ceasul înteiii 
“şi legațul în casul al. duoilea este . transmisibil here-" . 
delui daca fideicomisarul m6re înaintea: îndeplinirei 

casul.al duoilea. Cu drept. cuvent vorbeşte juriscon- - 
sultul în ceasul întâi de un fideicomisi, iar nu :de. 
un legat purii în sarcina legatarului condiţional,. căcă 
legat nu se pote pune în sarcina unui jegatari (Ga- 
ius, Instituţiuni, Com. II $.272). 

S$ 3 şi 4. „Data s'a legat debitorului - ceia ce elii.. 
datorește sul condiţiune, legatul :este puri : prin.ur- 
mare se va putea. intenta imediat aţiune contra he-
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redelui ca să procure” liberaţiune, și daca logatarul 
m6re înainte de îndeplinirea condiţiunei dar după mor- 
tea testatorului; el transmite acţiunea sa snoștenito- a 
rului săi —'Tot aşa trebue să decidemii daca ceia ce 
debitorul meii îmi datoreşte sub condiţiune voii lega 
“unei alte persâne, adică altuia 'de cât. însuși debito- 
vului met“. 

Primus. face testament. la l Ianuarie, institue! moş- 
“tenitorii p6 Secundus și l6gă lui: Tertius ceia ce Ter- 
tius îi datoreşte sub condiţiune. Primus mâre la 1 Fe- 

„ bruarie. "Condiţiunea se îndeplineşte lu 1 Iulie, Aci. -. 
avemii unii legat de liberaţiune. ] Măcar. că daţoria lui - 
Tertius e condiţională, legatul de liberaţiune este puri i. 

- Prin: urmare 'Tertius va putea îndată ce va muri Pri- 
mus. şi va face Secundus adiţiune! să intente în contra -. 
lui condictio ex testamento şi săi câră săi facă ac-. 
ceptilațiune, şi daca 'sc va întâmpla să nidră înainte de 
1. Lulie,- diua împlinirei condiţiunei-, dateriei. sale, va - 
transmite heredelui său dreptul de a cere lui Secundus -. 

“săi facă aeceptilaţiune. Căci de şi dâtoria a căria li-.- 
. beraţiune i sa legat; este condiţionali, legatul de li- 

beraţiune este purii și prin “urmare, dreptul la dân- 
-sul:se deschide la mârtea: testatorului. înainte de le- 

”gile ceducars şi în legislaţia .lui Justinian, iar în sys- 
temul legilor cadueare în ori care din dilele terme: . 

nului. de o sută. de dile de la apertura tabulelor testa- 

- mentailui îi convine legatarului să se deschidă. 

- Tot aşa se va întâmpia daca Primus l6gă lui Quar tus 

„ceia, ce 'Tertius îi datorește condiţional. Dreptul la le- 

> 

gat; se va, deschide iar la mârtea testatorului căci legatul - 

„este purii. de şi datoria este condiţională.. Prin “ur- 

-maâre. Quartus va putea îndată co va face  Secundus: 

adiţiune: să ceră, lui Secundus sălii constitue procu- 

rator în Ten suam spre a putea intentă acţiunea ce 

a moştenit de la testator în contră lui Tertius, sait .. 

daca vrea să liberese pe: “Pertius, -să câră' de la.Se- 

cundus să facă aeceptilaţiune | lui. Tertius. Si daca uar- 

pă
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tus mire înainte de 1 Iulie; diua împlinirei condi-. - 
"țiunei' datoriei lui Tertius, elii transmite heredelui să - 
dreptul de a cere. de. la Secundus sati săli constitue: -- 

- procurator în vrem suam spre a intenta în contra lu 
Tertius acţiunea ce” a moştenit de la, testator sati daca .-. 
vrea să liberese pe Tertius să. câră de la Secunduş 
să faci, acceptilaţiune lui Tertius.. > 

'20. “Marciană, Cartea 6 a Instituţiunelor. 
„Daca cine-va afăcut unii legat cu fixaţiune de.unii 

numării de ani, de eseniplu: daca a disit: să dea he--: 
_- vedele meăt luă Titius câte dece pe anii în termen de 

= dece'ană : Julian în Cartea: 30 a Digestelorii. serie că 
este interest a. distinge daca legatul este făcut cu. tit-. | 
lul de” alimente, căieh atunci - “sunt mai multe legate : : 

şi “legatarul. mortii în: intervalul - celor dece ani nu 
transmite. heredelui: săii legatele pe. anii - fiitori ; sau 
dacă testatorul'a voit pură şi simplu să lege o'sumă. 

„» deo.sută pe; care. să o 'dividă pentru ușurința he- 
redelui în dece prestaţiuni de câte „dece pe fie-care - 

“ an în termenii de dece ani ;-căci atunci legatul este 
„unicii, şi daca legatarul more în intervalul celor dece - 
ani, elii transmite heredelui săi dreptul la prestaţiă- 

„ nile anilor fiitoră.. „Si acestă părere. a ui. Julian - este... 
„dreptă.i - . 

: Primus testesă la 1. lanuări6 anul 1 de la Christos, 
institue moștenitor - pe Secundus : şi/lă  osândeșşte să : 
dea câte dece aurei pe anii în termenii. de qlece ani, E 
lui Testius. Primus more la 1: Februarie. Secundus.: 

„ face adiţiune de hereditate la 1 Martie. Tertius. cere 
i obţine de. la: Sacundus cinci ani d'a rându câte 10 - 

aureă. EL. indre la 1 Martie anul: ali VI- lea: de la - 
"Christos. Transmite elă 'saii nu: heredelui să ă Quartus” - 
dreptul de a cere pe cei cinci. ani -fiitori câte dece 
aurei de la Secundus? Julianii ŞI Marcianii „decidii cu - 
dreptii cuvântii că trebue să distingemi 'între casul 
în eare legatul este: de alimente sai nu. Daca legatul 
este de. alimente, . “adică daca „constă într'o pensiune ă 
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alimentară pe. dete ani, atuniel 'avemii . atâtea; leg ate . 
fie-care de câte dece , câţi ani sunt şi prin tu. 
miare vomit aplica fie-cărui legat unii dies cedens - 
special. Deci fiind că legatarul nu mai trăeşte când - 
se deschide dreptul la legatul de :dece aurei pe anul 

"ală şeselea, legatul de dece aurei pe anul al sâselea 
„se stinge, şi tot așa şi legatul de dece âurei pe anul 
“ali şeptelea, ȘI cel pe alt optulea, şi. cel pe al nou- 
lea, şi cel pe al decelea.. Daca însă nu resultă expresă: 

„din testamentii că voinţa testatorului ă fost de a face 
unii legat de alimente, atunci seva considera:legatul ca 

"unic, se va considera ca cum Sar fi legat. expresă o 
„sută, de “aureă „plătibili în dece rate de cate dlece aurej 
pe fie-care anti. Atunci legatul fiind. unică,. și deschi- 
dendu-se la mârtea testatorului, puţin importă că le- 
gatarul 'Tertius a murit înainte de exigibilitatea, ultimei . 

--- 

y 

rate, ratele “fiitâre: nu vor fi mai puţin datorite here-" a 
delui. legatarului, în specie. “hui Quartus. -. 7 

21. Pauli, Cartea 2. asupra luă Vitelliă. 
„Daca riu s'a apusti nică un, termenii la legatii, le- 

gatul: aparţine imediat legatarului, şi țelii -pâte fi ce: 
rut imediat. Daca sa adăogat unii termeni | câtă -de.. 
lungii, daca termenul este certi, . de exemplu la că-, 

"lendele luă Ianuarie a anului o sută, dreptul la legat . 
"se deschide imâdiat, dar legatul nu pste fi cerut înainte - 
. de împlinirea. termenului. Daca s'a adăogat unii ter-, 
"menii incertă (de exeinplu! când va fi puberii,. când 

se va “însura, când va întra îm magistratură, atică | 

nuuaă când va face cutare lucru, lueru comodii. de! 
„adăogat, de coprins în testamentii) : “câtii- timpi: nu -. 

"va sosi termenul. saii nu seva împlini condiţiunea, 

_- dreptul la legatul nici nu se deschide, nici devine le- 
„gatul exigibilii. m , 

„$ 1. Daca ami legat lut 'Titius sub. aceiaşi : condi- | 

țiune sub care te-ani instituit pe tine moştenitor, Pom- 

„„ponius“este de părere că dreptul la -uniă “asemenea le- 

"gât s se. deschide- ca si când legatul, ar fi purii;, căi „a 
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oste certi, că, când va există unii nerede, legatul este. 

Qatorit: şi că legatele nu devinii incerte din causa con- 

dițiunilor apuse. instituţiunelor de herede : şi că.nu' 

"se deosebeşte mult ună asemenea legatii de. legatul 

următorii : Daca va [i hevede, să dea. ..  „- m 

- Legatul pâte să fie ' purii şi simplu, adică fără ter- 

pâte. fi cerut îndată ce se va fi făcut adiţiune de he- . 
reditate. Liegatul pâte să fie cu termenii certii. Atunci 
dreptul la legat se deschide la mârtea testatorului, ă 
dar elti nu pâte fi cerut. decât la împlinirea tere” 
nului, câre puţin importă de se împlinește înainte” sai - 

după mortea legatarului. Legatul pâte să fie cu ter- 
menii incertă, atunci legatul este considerat ca econ- 
diţional, şi dreptul la legat nu'se deschide, și elii nu 
devine oxigibil de cât la împlinirea termenului incertă, i 
care ca. leg atul să nu devie caducă, trebue să se îm- 

plin6scă înaintea "morţii legatarului.. Când legatul este” 
făcut sub condiţiune, ca să fie adevărat considerat ca. 
condiţional, trebue ca condiţiunea să, fie alta -de cât" 
aceia: impusă „instituţiunei. Căci de va fi aceiaşi, le-. 

„gatul este considerat ca purii.: Căci evident chiar când . 
legatul e pură, daca nu e herede, nu: e nică legati, 

“căci de instituţia de herede depindii tote cele-alte 
„ «lisposiţiuni .testamentare. Dar. de îndată ce 'este he-: 
rede, puţin importă că instituţia este condiţională, 

„daca condiţia se împlineşte, avemii herede şi prin . 
urmare av &na herede avemiă imediat şi legatari: De. 
aceia 'oposiţia unei asemenea - condițiuni. “nu. face. le 
gatul condiţional, ci eli e considerat ca purii; deci 

Ş dreptul la elii se deschide la mortea 'testatorului, 
prin urmare daca legatarul more înainte de împlini: 
rea .condiţiunei, elii transmite heredelui săti dreptul 
la legat. Atât numai că heredele. legatarului. nu. va 
putea cere legatul heredelui testamentăr. de cât daca 
se va implini” condiţiunea instituţiunei sale, Și numai 

N 

N 

mentii şi fără, condiţiune. Atunci dreptul la unii ase- + 
-menea legat se deschide la mârtea testatorului şi elă 

a
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după împlinirea acestei condițiuni. Este aprâpe ca 
cum testatorul -a disii : Gaius herede al mei să dai 

* dece lui Seius, daca vei fi herede. Aprâpe nu întoe- 
mai. Căci, în ceasul acesta din urmă, nefiind nici o 
condiţiă la instituţii, daca heredele are jus capiendi . 
la mortea testatorului, şi vrea să facă adiţiune, şi face 
în realitate, legatul este datorit., Pe când daca testa: 
torul a pusti o condiţiă 6re-care- instituţiuncă, atunci 
„măcar că heredele are jus capiendi la: mârtea tes- 

.* 

tatorului, măcar că vrea să facă adiţiune de heredi-.: 
„tate, daca condiţia cade în: apă el nu pote fi herede, “ 

şi prin urmare nică legatul nu este datorit: Dar nu: 
e mai puţin. adevărat că tot aşă se--întâmplă când - 

y 

apusă și legatului.  -. - 

anus | aa opri as 
condiţia a fost âpusă numai instituţiunei,! fără să fie - 

22. Pomponiii, Cartea 5, asupra luă. Quintus .. - 
Mucius. - i ; Da 

împlini patru-spre-dece ani, şi elii va muri înainte de 
împlinirea “acestei -verste, este adevărat că legatul nu 
trece la heredele săii ; etic! acest legat conţine în-sine 
nu numai un termenii, ci şi o econdiţiune, condiţiunea 
daca: legatarul se va. face de patru-spre-dece ani : acela - 

“însă care:nu mai există în viaţă, nu sar înțelege cum 
pote să mai” ajungă la patvu-spre-dece ani. Şi puţin 

importă -că. sa seristi daca za ajunge la patru-spre- + 

dece ani, saii daca s'a serisii când va ajunge: la pa- 
„tru-spre-dece ani: de re-ce în casul WVântâiii: prin 

... AA . - „e gi - 3.1 „e. pa . 

condiţiă se arată timpul, iar în casul d'alii -duoilea 

„prin timpii se arată conditia : în amândouă ceasurile 

însă este aceiaşi condiţiă.* a 
„Puțin -importă că condiţiunea este exprimată prin 

conjuncţia și sati cam, căci termenul incertii în ma- 

terie de legate ţine locii de condiţiă. Şi de aceia când 

testatorul a legat cui-va ceva daca va.ajunge sau când 

„va ajunge la patru-spre-dece ani este acelaşii lucru: 

“ 

Daca sa legat-lui Titius pentru epoca când va. 

a 

1
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în ambele căsuri: . daca- legatarul more înainte de'a î-.. 
plini patru-spre-dece ani, legatul devine caducii:_ 
SL „Unele condițiuni sunt chiar supervacue “(de 
- prisosii). De exemplu daca un testator a serisii :: Ti- 
-tius „fie moștenitor ; daca Titius. va priimi' heredi- 

tatea mea, să dea hi Mevius dece. Căci acea_con- 

ori-ce asi 'să trâeii la moștenitorul lui Mevius, chiar 

“Toti așa trebue să decidemi şi daca testator ul a dist: 
“daca Titius va priimi hereditatea miea, să dea î în 
termen de o sută de dile luă Meviirs dece. Căci acest 

„legat este -cu' termenă i iar. nu sub condiţiune : în -ade-:. 
„ării trebud -să aprobămil decisiunea,, lui Labeon. care. 

gice că acel legat, trece.la moștenitor care este sigur. - 
“că este datorită în casti .do adiţiune de. hereditate. So 

- Unele - condiţiini ati numar. aparenţa unor. condi- .. 
"țiuni „fără să fie în realitate condițiuni. “Cum” este le-:. 
gatul” următor: Gaius. fi” moştenitori, şi daca vei face i 
adiţiune | de her editate să dai. qlece lui -Mevius. Legatul 
în. casul acesta este puri, căci. e evident că daca nu 

“avem moştenitor, nu avem nică legatar, iar pe de altă - 
Ă parte. este sigurii că daca avem moştenitorii, avemii . 

„de sigur și leg gatarii. Prin, urmâreschiar daca legatarul .. : 
va muri înaintea adiţitinei hesedităţă, el'va transmite E 

7 legatul heredelui său... . 
“Si tot aşa trebue să decidem cliiar daca : Sa dat 

unii termenii heredelui de la adiţiuine pentru a presta. . 
lsgatul. - Condiţiunea este. considerată ca nescrisă, și. - 

„ legatul e: numai cu termen, prin urniare dreptăl la... 
- legat se deschide la mârtea.- testator ului; şi chiat daca. =: 
! legatarul m6re înaintea adiţiunei heredităţii sai îm- ie 
„ plinirei termenului, elii totuși transmite, her edelui săi Si 
dreptul la' legat... . - Dr 

î $ 2. „Cu tâte' acestea daca instituosou duo heredi, pi 
şi faci unti legat cui-va în sareina, ambilor heredi sub. 
condiţiuinea ca unul din ei măcar să facă adiţiuno « de. 

A) 
9 

” diţiune este considerată ea nes serisă, în cât legatul în - - 

>
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„hereditate ;  condițiunea. nu va fi de prisosti, ci va pro-.. - 
- duce” efect pentru porţiunea -coheredelui ; iar pentru | 
„el: aceeptaritul va fi de prisosti : şi lucrurile se, petreciă: - 
ca cum ar: fi fost sing instituit și legatul Sar fi i pusi 
în sareina lui.“ 

Primius” inătitue. moştenitori: pe Sccundus gi: pe Ter- 
tius şi l6gă în sâreina ambilor heredi lut Quartus dece. : 
sub condiţiunea ca unul din ei să facă adiţiune de he- 
reditate. Eli. dice: : Sectinduis et Tertius heredes 'sunto --  - 

_&t'dent . „Quarto decem şi alter ex'eis adeat heredi- - 
".tatem meam: 'Condiţiuinea este valabilă: pentru jumă-. 

" tate.: Căci daca unul din heredi de exemplu. Secundus -- 
face 'adiţiune, de şi celii-Palt repudiasă, totuși Secundus. 

„vă da dece lui, Quartus, ca cum ar fi singur instituit 
„şi: legatul pur” în sarcina sa. In adevăr daca n'ar exista “ 
"condiţia, fiind că damnatio partes facil, şi: accrescă- 
mântul are locii sine onere, Secundus n ar datori de - 

„cât cisci lui: Quartus; în cat: condiţia e eficace, căci." 
din: causa. 'condiţică 'Lertiu va fi 'dator a da suma în- 
tr6gă, adică dece lui Quartus, Aşa dar pentru cinci 

„legatul e condițional- şi prin urmare legataiul: trebue - 
să fie viii în momentul, adiţiunei, altmintrelea pentru... 

„cinci legatul” se ..va a sținge și. nu va. trece la heredele A 
legatar ului. 

Sa 8 Dlpiană, Cariea 4, asupra. dag Julia * şi E 
Puia. E 

„Dada. sa. lectii cate atâta pe î ăn în. “ascunsi do 
mai! mulţi ani, " Părăr îndoială şe.va examina condiţiunea' 

4 

legatarului în fie- -care anii, ca să se. vâlă daez” are în -- 

„7 fie-care. anii *jus: capieudi. Şi d aca. legatul: s'a.ficut- 

"la servul mai ;mul:or stăpâni, se va examina în pri- 

. vinţa lui jus: capiendă. pers6nă. fie-căruia.- stăpânii * 

5 : Când. se: lega” o.sumă '6re-care că titlul-de alimente 

: pe 'fie-căre' anti; de- exemplu. când. testatorul a isi: 

E Herede. al: meii- fii: condamiiăt. a..da cu: titlul derali: | - 

'Thente- cate dece: aură pe. ans în timpii. de „dece ani, „ 

o avemii atâtea legate câţi. ani sunt, Prin, „urmare. jus. 

- - - *. ani 
e! 
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“capiendi al legatarului trebue examinat în fie-care. 
ană, în cât daca va muri, saii va deveni peregrin în: 
decursul, celor- dece ani, legatul pe anii fiitori devine - 
caducii. Tot acesta o decide şi: Pauli în legea 11-De 
annuis legatis. vel. fideicommissis (XXXIII, 1), şi 
tot acâsta am v&dut că a decis'o şi Marcian în legea | 

„20 a titlului nostru. Şi acâsta trebue: decisii cu tem- 
peramentul admisă în aceiași lege 20, adică trebue 
să vedemii daca intenţia testatorului n'a fost să lege o 

-- sumă plătibilă în rate în mai mulţi ani spre facilitatea. 
heredelui, căci atuncă avemii uni singurii legat, după 
cum decide icelaşi Ulpian în legea 12 $ 4 tot a : 

“titlului nostru.: Asemenea când. sa făcut unii legati 
servului a mai râulţi stăpâni, trebue examinate factio - 
testamenti şi jus capiendi faţă cu fie-care stăpânii. 
Cu alte cuvinte legatul se împarte în atâtea legate 
câţi stăpâni avemiă. - i 

24. Paulă, Cartea 6, asupra legii Julia și Papica. 
„Daca heredele este condamnat să dea penus sati 

„fondul cutare, şi de .nu va da să dea dece: ei ami. 
învăţat că trebue: să: decideinii că penus este legat 

„şi că legatul de penus este transferit în legat de dece, 
„ daca heredele nu vrea să dea penus : şi că banii atuncă 
începii să fio datorii, când somat,fiind heredele să dea 
penus seii fondul, nu va da nică pe unul: şi că daca . 

„ în interval .va muri legatarul, heredelii legatarului nu. 
se Qatoreşte de cât fondul. Căci când a disii testatorul : - 
Publicius să dea cutare fondii, legatul este perfect. -.. 
Și când a gis: Şi de nul va da să dea o sută, lega- 
tul fondului este considerât revocat; sub condiţiune în - 

„acel casii, în care casti începe să fie darorită o sută 
a cărui legatii de o sută condiţiunea neîndeplinin- 
du-se în viaţa legatarului, fiind că pote legatarul nu a 

„_Somat pe herede. să dea fondul, se întâmplă că re- . pa 
„„Yocarea nu a, avut loci, şi că prin urmare legatul fon- 
| dului dură. —$ 1. Este evident că daca s'a legat ast- - - 

a “a 7 Ei A . -



- 3855 e 

: Daca nu va da penus să dea dece: trebue să 
diocia că penus nu face obiectul logatului. « 

Primus testâsă la 1 Ianuarie, în modul urmiitor : CI 
Secundus Țiă moștenitor și dă soţiei mele penus sat 
fondul Cornelian, iar de nri vei da, dă dece auwreă. 
„Penus sai fondul fasii parte 'din legat, dar nu sunt: 
„decât în praestatione iar nu şi in petitione, adică he- 
redele are facultatea de a da penus.saă fondul; dar 

„legatarul nu pâte cere, nu pâte intenta, acţiune de cât - 
pentru dece. Eli tot ce pote face este să somese pe 
herede să dea penus saii fondul ca sl. pâtă pune 
în întârdiere şi daca nu va da, să intente acţiune pentru 
dece. Şi daca legatarul mâre înainte de a fi intentat 
acţiune, dar după ce a făcut, somaţiune, heredele in- 

- stituit nu mai pâte da heredelui legatarului de. cât 
ondul, „Căci penus nu se pâte -da de cât soţiei. Daca 
vrea sii dea fondul îi dă, daca nu, heredele legata: 
mutu va avea dreptul săi câră prin acţiune dece.. 
Asemenea, şi daca testatorul a lisă : Herede al mei, 

dă fondul Cornelian lui 'Titius, iar de-nu il vei da, - 
dă o sută, legatarul are dreptul a soma pe herede 
săi dea fondul, dar nu il pote. cere prin acţiune, şi . 
de nu il va da pote cere prin acţiune o sută. Şi 
find că'legatul pare de Obiect de cât o sută, căcă nu- - 
mai o sută sunt în petitione, chiar daca legatarul more 

înainte de a“ fi dat heredele fondul sai de a fi'ce-.... 

rut el o sută, legatul este transmisă  heredelui lega-. - 

tarului care pâte soma pe. heredele. instituit săi dea 

fondul, şi de nu il va da, pâte cere, prin acţiune o 

-sută.-— Daca ţestatorul a disii numai atât: Herede daca 

:nu vei da soţiei mele penus, dă'i dece, în casul a- 

cesta, legatarul n'are dreptul nici măcar să somese 

„pe herede săi dea penus, ei pâte; fără nică o punere 

în iintârdiere să ceră prin acţiune dece de la herede. 

De acâstă lege. trebu6 să apropiămi ceia. ce ami _ 

| disi asupra legii -20 din titlu nostru, 

„25. Papinianiă,: Cartea 18 a Questiunilor, 

„o . aa -
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"Când se l6gă cutare saii cutare lucru, enumerarea. 
“a mai multor lucrură în mod disjunetivii (alternativii.. 
cum die modernii), nu face ca să fie mai multe 'le-.. 
pate. Şi nu se pâte decide altmintrelea, chiar dacă . 

„din cele două lucruri, unul'a fost legat puriă, jar 
“celii-Valt subt condiţiune;, de exemplu daca sa disii:: 
-“Herede al” mei fi osândit să dai luă Gaius fondul : 
“Covnelian pură saă fondul Sempronian de se va în- 
torce corabia din Asia. Căci în timpul pendenţii . con- 
diţiunei,. nu e locii la elecţiune şi, daca legatarul more. 

. înainte de îndeplinirea condiţiunei, nu trece legatul. 
la moștenitorul săi. 

- Când două lucruri ai -tost legate în mod conjune- 
tiv sai cumulătivii aven două, legate fie-care con- 

- siderat ea conţinând uni lucru drept obiceţ. De exem- 
plu când testatorul a dis + Herede al „mei -dă lui. 

"Gaius. servul. Stichus și servul' Pamphilus. Piin ur- 
mare daca servul Stichus a fost «legat purii şi Pam: 
philus condițional, şi mâre. legatarul pendente CON- - 

| ditione, fiind că din cele două legate fie-care are dies: 
cedens. al. săi propriii, legatarul vă transmite: “here-. 

- dolui săi legatul. pentru Stiehusy și. nu -se va stinge. 
„de cât legatul pentru. Pamphilus. -. = 
“ Nu este toi așa când două: obiecte sunt late în. 
mod alternativ, de. exemplu când testatorul a: disu: 
Daii. legii - servul Stichus sati dese va intârce corabia. 

- din: Asia pe. Painphilus.. In” casul -acesta - avem ună -. 
Bingurii legat. Elecţiune nu este: posibilă până nuse 

„va îndeplini condiţiunea, este întârdiat și clies cedeiis, 
relativ la Stichus, - dies'cedens Şi pentru Stichus şi:. 
pentru. Pamphilus nu va: avea loci. de cât la împli::. 

„Dir6a condiţiunei, şi, prin urmare, de va'muri legatarul. . 
înainte, se stinge: cu "desăvârșire. legatul, căci legatul. 

_€ia unicii, avea de obiect pe; Stichus sati pe Pamphilus, 
penunul din ei pe care! îli "va alege'heredele, Şi elii nu 

putea alege de: cât: când şi Pamphilus începea șă fie. 
„datorii alternatiyii „- adică la implinirea „condițitinei. 

N Pa -
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Toti aşa se întâmplă şi când sa legat, ast-fel: legii : 
pe Stichus sai ce va naşte Arethusa. Până la naş- . 
terea Arethusci. nu e loc la elecţiune. Şi daca lega- 
tarul m6re înainte de naşterea Arethusei, Arethusa 
fiind însă în viaţă, se stinge legatul cu desăvârşire. 
„Dacă însă Arethusa more fără a naşte înainte de le-: 
gatarii,, atuncă legatul s'a redus numai la Stichus, şi 
Stichus fiind datorit puri, şi dies cedens al lui fiind. - 
deja: trecut, ciici elii a avut loc la mârtea testatorului, 

pâte legatarul muri în. pace, el va transmite dreptul. 
la legati pentru Stichus heredelui săiă.- e 

Este contradieţiă între acest casă şi celii prevădut 
de Ulpian în prinăipiul şi paragraful 1 al legii 14 al * 
titlului nostim, pe-care am explicat'o deja, în care ju- 
risconsultul dice că daca s'a legat usufructul saii dece 
la alegerea, legatarului, şi more usufruetuarul înainte - 
de adiţiunea heredităţii, adică înainte de dies cedens 
al legatului de usufruct, legatul de dece -subsistă şi 
trece la heredele legatarului, căci usufruetul, stingân- . 
du-se cu mârtea usufruetuarului, eli sa stins inainte - 
de-a începe, şi prin urmare se verifică că asupra unuia 

"din obiecte legatul nici nu a putut să începă, prin 
urmare legatul nu a avut de cât. unii obiect, dece, şi 

dies cedens 'se' urcă în mod retroactivii la mortea tes-- 
" tatorului, când sar fi deschis legatul de dece daca nu 

"ar fost alternativă, daca nu sar fi legat “ab tnitio 

de cât qece (Vedi Cujas, Com. acestei legi in. Com; ... 

asupra Cărţii XVIII a Questiunelor lui Papinian, ediţia 

citată, 'T. IV, colânele 1310—1316). Cum am arătat 

comentând principiul şi paragrăful 1 al legii 14, Cujas 

caută, să conciliese p6 Papinian în legea 25 cu Ulpian 

în legea 14, dar conciliarea e.mai mult” subtilă de 

cât seridsă. E de preferat a decide că Papinian şi UlL- 

pian eraii de păreri contrarii, şi că, cum am arătat 

deja, comentândii legea 14, opiniunea lui Ulpian este 

preferabilă opiniunei lui Papiniani. 

8 1. „Herede al: meă fiă condamnat să daă hă 

/
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_Titius ceia cemă datorește Seius: daca Seius a fost 
ună pupilă care s'a împrumutat şi a primit banii fără 
autorisaţia tutorelui săii şi a profitat de acâstă sumă, 

E „după. Florentina, şi n'a profitat de acâstă sumă după 
"Vulgata (Florentina dice .locupletior factus est, Vul-: 

“gata mec locuplitror factus est), daca testatorul s'a re-. 
ferit la present, fiind că Seius nu datoreşte nimic, 
“legatul este _nulii; dar daca prin vorba debitum a 

. înţelesti obligaţiunea naturală (a pupilului) şi fiitorea 
plată (ce benevolii pâte va face pupilul), iar nu la. 
dreptul lui 'Titius de a cere de o cam dată, ca cum. - 

- „ar fi inserată în: legatii o condiţiune tacită, ca cum 
testatorul ar fi disii: herede al meă dă luă Titius ceia 
ce 'ți va-plăti Seius, (atuncă legatul este-valabil) ; este 
ca şi când testatorul a legat ceia ce se va naște din 
Arethusa, saii fructele ce va produce cutare fondii. - 
Şi nu va fi nimic. contrarii, adică nu se va stinge . 
legatul, daca legatarul ar muri înainte ca Arethusa.. : 

"să nască, ca fructele să se fi-produs, ca ex pupilul 
să fi plătit banii împrumutaţă:: căci heredele legata- 
rului va avea acţiune pentru a cere bani: căcă drep- 
tul la legatul căruia nu i.se aserie expresii o condi- 
țiune, cu tâte că eli e supusii la o condiţiă tacită 

" (extrinsecă de testament), s'a deschişă,“: -- E 
__Primus testâsă la'1 Ianuarie, institue moştenitor pe - 

“Secundus şi legă lui Titius ceia ce'i datoreşte Seius. 
„ Beius este unii pupilii care sa împrumutat de la Pri- 
mus fără autorisaţia .tutorului săti, obligaţia sa dare 
nulă civiliter. Ea este însă valabilă naturaliter, după 
Cujas daca împrumutul a profitat pupilului, după cea 

„mai mare parte din interpreţi chiar daca nu i a pro- 
fitat. După Cujas atât înainte .de Antonin cel Pi, 
cât şi după elă, obligaţia resultândii din împrumut a 
pupilului neautorisat, care n'a profitat din împrumut, 
e nulă chiar naturaliter, daca a profitat; e valabilă na- 

- turalier, de la Antonin cel Piii e valabilă civiliter, Şi 
de aceia Cujas şterge pe nec, şi gice că Papinian vor-



  

„beşte de legislaţia anteridră lui Antonin cel Pi. Dar 
e curios ca Papinian care trăeşte după Antonin cel 
"Pi, să vorbescă de o legislaţiă ce nu mai era în vi- 
„gore în timpul săi. Şi de aceia oblig: aia din împru- . 
mut trebue considerată ea naturală şi, daca a resul- 

_tat profit, ca civile; ca să fie naturale, trebue dar - 
„să nu fi resultat profit, prin. urmare mec-e lailocul | 
săi şi trebue preferată -lecțiunea vulg gată lecțiuneă 

florenitine. Este dar mai raţional a decide că cel-puţin 
în timpul. lui Papinian obligaţia pupilului neautorisat, 
care n'a profitat din împrumut, e valabilă naturaliter, 
Şi prin urmăre ori-ce obligaţii, chiar resultândă- din 

„stipulaţiune, a pupilului neautorisat e valabilă natu- 
„ xaliter independent de ori-ce profit.- Ori cum ar fi 
cacă specia. Pupilul în questiă e obligat numai na- 
tuialiter.. Şi. testatorul a legat lui Titius ceia ce Seius 
pupilul îi "datorește Daca  testatorul. a înelesti căi 

„l&gă o obligatii civilă, dreptul adică de a cere prin 
„condictio ex testamento de la heredele săii săli con-" 
stitue procurator în rem.suam spre a cere de la Seius 
banii luaţi de el-imprumut de la testator, legatul. e 
nulă, căci n'are obiect. Dar daca, Și aceusta se-va pre- 
suma până la probă contrariă (de şi textul nu o spune, 
dar trebue subinţelesti), testatorul s'a gândit la obli- - 
gaţia naturală şi a voit să dică că legă lui Titius ceia 
ce Seius va plăti benevol heredelui săi, legatul este 

„valabil. Elă conţine o condiţiă tacită, condiţia că Seius 
va plăti. E -ca legatul a ceia ce so va naşte din Are- 
thusa, a fructelor: ce va: produce. fondul. Cornelian, 

tâte legate . care în. dreptul clasic se puteaii face per 

damnationem. 'T6te aceste legate, măcar că ati o con- 

ditid.- intrinsecă, nu sunt .considerate ca condiţionale, . 

“căci numai condiţiile exprese, apuse de testatoi, faciă: 

“ca legatele să fie condiţionale -Prin urmare chiar daca 
Vitius va muri înainte de a plăti Seius, şi Scius va 
plăti în urmă heredelui, heredele legatarului va avea 

acţiune contra heredelui instituit, spre ai cere ceia ce
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a primit:de la Seius. Tot aşa şi daca Arethusa va; 
“ naşte. după mârtea legatarului, daca fructele fondului 
Cornelian .se vor "percepe după mortea legatarului, 

heredele legatarilui va putea cere. prin condictio ex, 
„testamento “de, la heredele testatorului. partul „Are: - 
thusei, fructele fondului Cornelian. î3 

26. Acelaşii, Cartea 9 a Respunusurilor, RE 
» Vreau să se dea fratelui meă Pirmii Heliodoră 

cindeci din venitul moșielor mele pe anul fiitor: 
din causa acâstor vorbe!) nu se.socoteşte că sa a-. 

"dăogat vre-o condiţiune; ci-unti timpii pentru plata 
banilor : am răspunsii că daca la termenul plăţii banilor, 

nu se vor percepe fructe, se va aştepta fertilitatea, 
anului ală duoilea.“ | N 

Papinian este consultat asupia speţei următâre. Un 
testatorii a dispusii prin testamentul săi ast-fel : Vrea 
ca heredele mei. să dea cindeci din venitul moșie- 
lov mele pe anul fiitor. Papinian răspunde mai în- 
tâiii că -aci avemii ună. fideicomisti,-iar nu. un legat, 
expresiunea ol0 fiind una din acele cu care-se obi- 
cinuea. a se servi. testatorii în facerea fideicomisâlor; | 

- Şi nefiind întrebuințate de testator nici una din for- 
mulele legatului per damiiationem.! Fiind dar vorba 
-de ună fideicomisti, iar nu de unii legat per dum- 
„Ratioiem, el se va interpreta conform equităţii. De 
unde consequenţa, şi acesta este al duoilea ră&spunsti - 
al lui Papinian, că daca anul înteiti vă fi sterilii, fiind 
că din venitul anului a gisii testatorul să plătâscă he- 

„redele, se va amâna plata la perceperea fructelor din 
anul, următor. Al treilea răspunsii este că aci avenati. 
un legat cu termen certi, iar nu cu -condiţiune,. nu 
e ca. cum testatorul ar fi disii: Vreaii ca heredele.: 

iN . - „ 
e 

1) Cu drept cuvânt Cujas în loc de postea 'corege şi citeşte propterea ! (subinteles verba), căci altmintrelea textul nu ar_avea, nici un sens. Cujas este autorisat a o fave din causă că jurisconsultul în paragraful 1 se ex- primă în acelaşii modii, dqicând: propter haec verba, (Cugas, edit, cit. tom..! - IV, col. 2430). x .



  

„7 861 

meii să dea cindeci dâca moşiile mele vor da veniti 
„anul fiitorii, vor produce fructe anul fiitor. De aceia, 

"vor: produce, nu vor produce, obligaţia de a “da sub- 
sistă, e amânată numai pe anul roditor fiitor, daca anul 
întâiii nu va fi roditor. De unde asemenea conse-: 
.quența: că daca legatarul va muri înaintea; pereeperii 
fructelor, elii transmite dreptul săă la fideicomisii he- 
„redelui săi, căci dreptul la fideicomisul cu termeni 
certi, ca și dreptul, la legatul cu termen certi, se 
deschide la mortea testatorului. - e - 
-Ş 1: „Când testatorul a voit ca heredii s săi să dea 

unui copil crescut de elii o sută, care bani să fie puși 
cu “dobândă la a nume persână, pentru care să pri- - 

_1Nescă alunul dobânda . de o treime la sută pe 
“lună, (ceia. ce face patiu la sută pe ani), până la 
elutea . de” dou: ecă și cinci. de ani, și lu acestă 

etate şi capitalul : ŞI copilul a murit înainte de două- 
deci şi cinci de ani. Ei am răspunsii că fideicomisul 
„este trănsmisti heredelui copilului : căcă ceia ce apare 
-că a voit testatorul este 'a- fixa o, certă etate pentru." 
plătirea capitalului, iar nu a însera,o condiţiune în 

„ fideicomisti: ȘI că de 6re-ce heredele fideicomisarului 
„nu pâte cere însuşi banii de la acela la care ai fost | 
daţi cu dobândă, din causa expresianilor următore, 
coprinse în fi deicomisă, și acel capital va; îngriji. 
împrumutătorul . ca să se dea, copilului, după îm-: 

"- phimirea,: etății sus menţionată, ci heredele fideico- 

-misarului va cere fideicomisul de la, heredii testato- 
rului, care: ai trebuit să stipulese de la dânsul că vor 
da banii, fără însă săi câră şi, fidejusori, de Gre-ce 
testatorul, s'a 'îneredut în eli.* a 

Primus testâsă ast-fel :” Voi ca heredii mnei Sc: , 

| cundus. și Tertius. să dea alumiunuluă mei o sută 

de aurei, pe care săi puie cu dobândă la Titius 

„-de patru la sută pe: ană, pe care dobândă s'o dea 

-- pe [ie-căre ană alumnului până la etatea de două 

deci și cinci de. „ai, la care etate săi dea și ca- 
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pitalul, - pentru care va îngriji Titius ca să î se 
dea după împlimirea acesiei etăți. Consultat asupra. 
acestei specie Papinian, a răspunsii că în specie, din 
causa expresiunei voluisset, este un fideicomisii, iar: 
nu un legat per dammationem, că fideicomisul este. 
cu termenii cert, iar nu cu condiţiune, căci testato-. 
rul_a declarat că se va da dobândă pentru o sută do 
aurei înainte de dou&-deci şi cinci de ani pe fie-care - 
anii alumnului, apoi obiectul unei sume datorite sub. 
condiţiune nu produce. dobândă, că prin urmare drep- 

"tul la capital a trecut la moștenitorul alumnului, că 

acest moştenitor nu va putea cere elii însuşi: capitalul 
de la Titius, ci de la Secundus şi 'Tertius, că Se- 
cundus şi Tertius ati trebuit să dea cu dobândă de, 
49] pe an acesti capital de 'o sută de aurci la Titius,. 
de la care ei ati trebuit să stipulese restituţiunea la 
etatea de dou&-decă şi cinci de ani sati la mârtea alu- 
mnului, fără însă săi. câră şi fidejusori, căci testato- 
rul nu a cerut'o şi, de dre-ce Pa alesii însuși elii, re-. 
sultă că a avut încredere în elii, că în adevăr Titius: 
nu e obligat a da capitalul heredelui alumnului, căci. 
testatorul n'a dis acesta în fideicomisă, ci numai că. 
Titius va îngriji ca să se dea capitahul alumnu- 
lui după ce va âmplini două-deci şi cinci de ani.. 
Apoi a îngriji să se dea nu va să dică a da. Eli, cum 
obrervă Cujas asupra acestei legi, nu e ţinut de fi- 

„ deicomisă faţă cu alumnul. Nu sunt ţinuţi de fidei-. 
commist faţă cu alumnul de cât heredii testatorulur. 
Secundus şi 'Tertius la care numai are dreptul alum-. . 
nul și moștenitoaul săii să se adresese spre a cere exe- 
cuţiunea fideicomisului, (Vedi Cujas, edit. cit., IV, co-. 
I6nele 2452 şi 2453). . | 

$ 2. „Tatăl a voit ca din fructele bunurilor pe care le- 
a logat soţiei sale să dea soţia pe lângă patrimoniul ce'i a 
lăsat copilului săii (instituindu!l herede) câte atât pe fie- 
care anti, pe lângă întreţinerea copilului pe care a. pus'o tot, în sarcina soţiei sale, şi acesta până când. 
copilulva împlini etatea de două-deci și cinci de ani : - 

Li
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apare din testamentii că în casul de faţă nu' sunt mai: 

multe fideicomise, ci numai unul împărțit în mai multe 
rate, şi de aceia daca fiul va muri înainte de două-decă 
şi cinci de ani, eli transmite heredelui săii fideico- 
misul pentru restul timpului: însă banii nu vor pu- 
tea fi ceruţi la începutul fie-căruia-anti de 6re-ce. tes-- 
tatorul a voit ca soţia să'i plătescă pe fie-care anii din 
fructele bunurilor legate: ei: de altmintrelea daca tes- 
tatorul ar fi destinat prestaţiunile anuale pentru -ali- 
mente, lipsind pers6na pentru care s'ati destinat ali-- 
mentele, causa prestaţiunei este considerată ca stinsă.“ 

__ Primus a testat ast-fel: Justituesciv moștenitor: pe 
fiul mei Gaius: Dar legi soției mele Prim fou- 
dul Cornelian şi fondul Sempronian din ale căror: 
venihuri voit 'ca soția mea pe lângă Antreţinerea:. 
fiului meă pe care o puiă în sarcina sa, să maă 
dea pe fie-care ani până la împlinirea. etăţei sale . 

"de dou&-decă .și cinci ani câte dece aurei. Gaius 
more înainte de etatea, de -dou&-deci şi cinci de-ani. 
Papinian consultat asupra acestei specie răspunde : În 
specie este uni fideicomisii din causa “expresiunilor- 
voluit şi mandavit. Sunt două fideicomise unui de 
întreținere care se stinge. cu viaţa lui Gaius. Celii- 

-Palt unică împărţit în mai multe rate anuale pentru 
facilitatea soţiei fiduciare. Prin urmare dreptul la acel 

fideicoristi s'a deschis la mârtea fideicomisarului Gaius. 

care a putut să moră în urmă, fără.ca restul pres- 

tațiunilor pe anii fiitori până la epoca în care ar fi 

împlinit Gaius două-deci şi cinci de ani să se stingă. 

" Dovadă că este un singur fideicomisi, iar nu mui multe 

este că suma de- dece aurei pe anii e obligată soţia 

"săi dea lui Gaius .peste întreţinerea lui Gaius, a--- 

dică nn e vorba aci -de' 10 aurei pentru alimente, 

căici soţia e datâre pe Wasupra să întreție adică să 

procure alimente lui Gaius. Este unii fideiconuisi frac-. 

ţionat în atâtea rate de câte 1U aurei, câţi ani sunt. 

de la mârtea testatorului până la împlinirea de două-- 

a
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-decă şi cinci ani de cătie Gaius: Și fiind că pre- 
“staţiunile anuale trebuescii date din fructele fonduri- 
lor legate soţiei, resultă că soţia. e datâre a număra: 
dece aurei, nu la începutul fie-cărui ani, ci după per- - 

„cepţiunea . fructelor. Trebue să: apropiăm, ceia ce di- 
-cemii asupra. acestui paragraf. alui legii 26 de ceia 
“ce ami disii asupra legii 20 din titlul nostru. 

27. Scevola, Cartea 3 a Respunsurilor. . 
Primus institue pe Titius, care se află subt puterea 

„ “paternă a lui Seius, pentru jumătate din heieditate sub 
-condiţiunea, ca -să facă adiţiune de hereditate când va 
fi Jiberat de sub puterei paternă a lui Seius. institue 
pe Gaius pentru altă jumătate din hereditate şi "li 
rogă să lase pe 'Titius să preleve eu titlu “de prelegat 

„sati de prefideicomisti fondul Cornelian. Gaius face a- 
„-diţiune de. hereditate. Titius nu, căci nu s'a liberat de 
Sub puterea păternă. Questiune daca Seius, tatăl lui 
Titius, pâte cere de la Gaius jumătate din fondul Cor- 
nelian, adică partea cei încumbă lui a da din objec- 
tul lăsat prin fideicomisti, partea ce apasă asupra părţii 
“sale hereditare, se într6bă, adică juriseonsultul daca 
dreptul la fideicomisii s'a deschisi,” Şi răspunde Pa- 
pinian că fiind că fideicomisul a fost lăsat puri lui 
Titius, de şi instituţiunea sa este condiţională, va pu- 
tea tatăl să ceră de la Gaius juniătate din fondul Cor- 
„nelian.* e i a 

„Dificultatea provine din acâsta că instituţia este con- 
-dițională, adică Titius mare dreptul să facă adiţiune  . 
«de hereditate, de. cât când şi daca s'a liberat de subt 
puterea, paternă. Şi sar putea crede 'că testatorul ar 
fi voit ca 'şi legatul săi aparţie tot fiului Şi să pro- 
„fite lui ca şi hereditatea, că prin urmare ca şi fidei- 
«comisul e afeciat implicit: de condiţiune. Şi juriscon- 
-sultul răspunde nu, daca (ceia ce e în specie) -condi- 
ţiunea de a fi liberat n'a fost apusă, expresii şi la fi- 
deicomisii, ea nu va fi subinţel6să, prin urmare dreptul 
la tideicomisti s'a deschisi la mârtea testatorului, şi



de indati ce vomii avea un herede,- pe Gaius, nimic: 
nu împedecă pe tatăl- lui Titius, pe Seius. să câră ja- 

mâind că, daca Titius va fi în urmă liberat de subt. 
puterea paternă, să facă. adiţiune de hereditate şi să. 
ia în. partea sa -hereditariă şi cea-laltă jumătăte din 
obiectul fideicomisului, în specie din fondul Corneliain. 
Dar ceia ce nu se. întrâbă jurisconsultul, este -ce se: 
va face cu jumătatea din foudul Cornelian ce va presta. 
Gaius lui Seius, în casul în care în urmă Titius fiind 
liberat de subt puterea paternă prin emancipaţiă, va 

„face udiţiune de hereditate, va trebui tatăl s'o resti- 
-tue lui ? Răspundii eii că nu, căci de 6re-ce, în momen- 

tul deschiderei dreptului, la acea jumătate, Titius era - 
alieui juuris; pers6na care beneficiasă de fideicomisiă. 

„este acela subt a cui putere paternă era atunci. A- 
cesta este unul din. efectele lui «lies cedens. 

ŞI. .„A legat dece denari pe lună (eu titlu de a-- 
imeute) servilor săi manuwmiși : este întrebare, de 6re- 
ce servii, din causa absenţii “heredilor,. ati obținut/ l- 
bertatea. în virtutea . senatusconsultului, . „din ce mo-: 
mentii li se datorescii alimentele"? -A- răspunsii; după 
cele expuse, alimentele 16 sunt datorite din momentul ” 
în care ai început să fie libefi.2 i 

Primus însărcinesă . prin „fidgicomisti pe hexegii să, 
să manumită pe servii să Sțichus şi Pamphilus şi s 

le den câte dece: denari pe lună pensiune  limentară 

“Heredii saii se ascundă 'ca'să'nu manumită sati sunt. 

“absenţi::-Dou&- senatusconsulte . unul. Rabirianii şi al- 

tul Dasumiani sai ocupat de aceste casuri, sonatus-. 

consultul Rabirian decide că că vor fi liberă .de dreptii 

în: casul în care “heredii. se: ascuncă: ca să nui ma- 

nimită,, Senatuseonsultul. Dasumiană decide că ci vor 

fi liberă: de drepti în casul în care heredlii sunt ab- 

"senţi în virtutea unei juste cause. Nici-unul din aceste 

senatusconsulte nu "vrea ca sai din rez voinţă sati din 

causă:-de forţă majoră, -cum e absenţa pentru justă. 
% - - 

= . . „o. , a -. Le - : 7 Da e 

“mătate din fideicomisiă, eare incumbă lui Gaius, 'r&- -': 

. 

7 

-2 
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-causă, liber tatea servilor să sufere întâr diere, şi de aceia 
de îndată ce servi vor: constata sati ascunderea sati 

_.. absenţa pentru justă causă a heredilor; ci vor putea 

să facă să fie declaraţi liberi prin decretii ală: magi- 
„stratului. Ei bine,. e natural. ea din. acest: momentiă 

ei să aibă. dreptul a cere să li se-plătâscă şi pensiunea 
alimentară lunară. Cum vor ajunge ei la acestă plată? 
Prin midlocul. de drept - coinunii al misiuni în po- 
sesiunea. bunurilor testatorului. Ei vor cere de la ma- 
gistratii săi puie în posesiunea-unei porţiuni de bu- 

nuri suficiente a căror valdre. să le garantese capita- 
lul tutulor prestaţiunilor alimentare. “D5 siguri că a- 
cesta va face pe .heredii care se ascundă să iasă la, 

“lumină şi să'şi execute. obligaţiunile. Cât pentru he- . 
„redii absenţă pentru justă causă, -ei la -întorcere vor 
putea să facă a se. revoca acâstă -missio în posses- 
-sionem bonorum hereduin; daca ea nu a apucat să fie - 
transformată în dominium de. către magistrat. 
„28. Același, Cartea d a Respunsiuu ilor. 
„Sa legat uni fundus înstructus: Se întrâba cum 

"4rebue să fie. eli prestat legatarului de către herede ? 
Cum era la mârtea. teștatorului, cum “era în diua fa- 
-cerii, codicilelor "prin care a fost legat, sait cum era 
în momentul intentării” scţiunei ? A răspunsti: cum era 
în momentul lui dies legati cedens, în momentui des 
-ehiderii dreptului. la legat. 

Prin fundus iustructus se înţelege i unii fond. gar- | 
nisitii cu tâte instrumentele „aratorii, cu tâte vitele: 
necesarii exploatării lui şi cu toți servi rustică pre-. 
puşi pentru aceasta de către stăpânul fondului. 

Unii fond ast-fel garnisitii ă fost legat, de la con- 
fecţia testamentului sai a codicilelor prin care a fost 
făcut legatul , fondul a putut să fie: garnisit şi mai 

„mult, sai mai desgarnisit de către testator. Tâte aceste 
-augmentări sati scăderi privesc: pe legatarii, care .va: 
lua “fondul în starea în care se găsea în: momentul: 
-morţii testatorului, care este momentul obienuit:i în care -



367 

dies legati. cedit. Dar daca legatul a fost făcut: sub 
condiţiune, care s'a îndeplinit după mortea testatorului, 

-gi în- acest interval heredele în: deplină cunoştinţă a 
legatului a făcut adăogiri sa scăderi nu cu:dol, ci 
de bună credinţă, după principiul de mai susii, căcă 
Scevola nu distinge. aceste adăogiri sati scăderi -pri- 
vescii pe legatarii ; Scevola în adevăr nu distinge în- 

„tre, adăogirile şi scăderile făcute de testator şi cele tă- 
cute de herede, între dies-cedens al legatului purii 
şi dies cedeus al legatului condiţional, ci decide în 
mod general şi absolut că va fi datorit fondul cum 
era înstructus în diua lui. dies cedens. 

29> Valens, Cartea 1 a Fideicomiselor. 
„Te rogi herede al mei, să dai o dată (quani- 

doque) luă Titius dece : Heredele va datori în ori-ce 

„casti dece, dar când, este îndoială: âre în momentul 
“în care va putea şi se va fi deschisi dreptul la legat 

gi i se va fi cerut.“ | Ia 

„ "Testatorul a gis: herede -al. mei, te rog să dai 

o dată dece lui Tilius. -Se într6bă când devine le- 
gatul exigibil. Şi juriscensultul răspunde că e îndo-. 
ială, fără 'să spue cândii. Să răspundemii noi : De si- 

gur nu înainte de dies cedeus, nică înainte de a i se - 

cere ? Dar putea- -va fideicomisarul să esră îndată cu. dies 

cedeus ? Nu, ci la cea dântâiii înlesnire a heredelui, 

și înlesnirea “6 o questiune: de fapt lăsată la aprecie- 

rea inagistratului: judecător al fideicomisului al cărui 

„oficii e largii 'ca şi al judecătorului ordinar în acţiu- 

nele bonăe fidei saii în factum. 

30. Labeon, Carlea a 8-a a Operelor, postume, 

prescurtate. de Javolenus. 

„Ceia 'ce s'a legat pupilei pentru momentul când 

se va mărita: daca ea s'a măritat mai nainte dea . 

fi nubilă, legatul nu i se va datori de cât din mo- - 

mentul în care va deveni nubilă :- căci înainte de nubi- 

litate mu e căsătorie valabilă.“ | 

„In adovării este raţional a decide - că testatoral a .



    

   
înţelesti o căsiitorie. valabilă; iar: nu £ o uniune de: fapt, îi 

'şi-să ştie că în. dreptul : romani: “enubilea” e conside: :. 

„rată că trăeşte în concubinat; până la :nubilitate, din: 

* care moment . numai! concubinatul se. transformă: în 

îustae mutptiae.. 

hereditate i Sa substituit - şi” s'a “pusti. în sarcina he-., . - 

"-redilor. săi dea dote şi alte „câte-va lucruiă. eu “titlul. - - 

  

81. Scevola,; Car tea 14 a. “Digestelor a 

„Soţiei instituite: hexede” „pentru a Șese “parte din 

de: fideicomisiă pentru 'căsul :şi sub condiţiunea că ea. 
su va fi herede.: după mârtea. Dărbatului ei, şi îna-. 

“inte 'de îndeplinirea condiţiunei: şi do'a face adiţiune de ... 

"a face adiţiune, ea nu mai “pâte. face: adiţiune; prin. 
“urmare:-nu mai pore fi: moştenitre,. prin urmare con-.. 
“diţiunea” substituţiunei s'a” implinit, prin urmare ŞI o 

tul: a transmite! heredilor. săi! dreptul la: -fideicoimisti. 

hereditate, soţia: more. S6 într 6bă: daca. dreptul la fidei- 
comisti s'a desehisii, de Gre-ce a murit; „şi daca” fideico- 

“misul e datorit heredilor că ? Am .răspunsti că dă; “daca 7 
soția a murit înainte do afuce „adiţiune: de her editate. - 

Indoiala este, din causă 'că-se pote dice că femeia : 
„muuind.. înainte de a se „pronunţa, a: murit înaintea -- - 
condiţiunci fideicomisului, ŞI. prin ur mare a: murit ina: . 
inte. de dies crde 185, şi deci nu. măi pete tra ansmite 
fideicomisul her edilor 56.2-S'a :decişii cu “drept cuvent.- 
că .de 6re-ee .ca a. murit - după. testatoriă, şi înainte:de.. : 

    
   

condiţiuneă -fdeicomisului, prin. "uimaăr6 că ea are drep-.. Sa 

« După ce am: expusii theoria lui dies cedeus . şi. lui 
dies veniens să “explicăm” acum: paragrafele- 17, 18; ă Ma 
19 şi 20 din Iastituţiunile lui Jistinian: a i 

$ 17. „Daca „cine- vata, legat: serve: cu. copii” “Lori a 

   

chiar daca 'servele, vorii f murită, copii loră continuă. * . 
de-a face: parte. din- legati (adică: legatul nu's'a stinsii | - 
în: privinţa lortii), "Toti. așa“'eşte daca, Sai legătii servi :* -- 

. “0P dinari. cu vicaril. lori : -pâte:. să moră: dinari, , 

- şi. totuşi. vicari continuă. de” a: face: :parte- “din legată... | 

Din contră, daca: sa. legati, unii: sorvii inpreubă” e eu ti 
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peculiul săi, murindii servul, sati măanumiţându. se,-s sată 
alienându:se, se stinge şi legatul în privinţa  pecu-: 
liului. . Asemenea este. si daca s'a legatii unii, fondiă 
iiistructus sati cum just uimento : căci alienându-se 
fondul, şi legatul relativă la, înstrumentun se stinge.“ 

$ 18. „Daca s'a legati o turmă şi după acesta ea sa 
redusii la o singură Gie, ceia ce a rămasii din. turmă 

“(prin urmare şi Gia singură) pste fi vindicată. Legân-. 
” du-se' însă o turmă, şi oile care se adaugă la turmă 
după facerea testamentului, dice Julian că sunt co. 

“prinse în legatii. Cici .turmă este unii corpii formată - 
de mai multe capete distinete şi distante, precum o 

„.casă este unii corpii Compusii din mai multe piotre 
“coher ente.* 

$ 19. _„Legându-se o casă, şi col6nele şi marmo- 
rele care se adaugă la dânsa după - facerea testa- 
mentului, dicemiă că sunt coprinse în legati. 
„S. 20. „Daca Sa. legati uni peculiii, fără îndoială 
ori-ce se “adaugă sati se seade din peculiii. în timpul. 

vieţii testatorului, este spre câştigul sai spre paguba 
legatarului. Daca însă servul va fi câştigatii ceva după 
mârtea testatorului, dar înaintea 'adiţiunei heredităţiă, 

- Julian dice că daca! peculiul a fost legatii chiar ser- 
vului manumisii; totii ce-sa câştigată înaintea. adi- 
ţiunei heredit: ătii, aparţine legatarului, e căcă legatul. pe- 
culiului făcuţ” servului manumisii se deschide în mo: 
mentul, adiţiunii heredităţii ; darii daca. peculiul a fostii 
legată, unui 'streinii,. aequisiţiunele, dintre mârtea, tes- 
“tatorului Şi adiţiunea heredităţii nu faci „parte din le: - 
gat afară numai daca ele. nu, sunt de-câtii „produsul 
lucrurilor „chiar coprinse în peculiiă..; - Peculiul. însă 
“daca “nu „este „legati: expresă - servului: manumisă mu 
e datorită lui : cu tâte că daca. stăpânul săi îlă va, 
î manumisii între. vii, .e destul că stăpânul să . nu 
il ia. (adică să li lase. să “plece, cu . elii), ca să: fie 
“al - servului mânumișiă,. şi aşa: au, decisti. printr'uniă 
reseriptia. Impăraţii Septimii Severii ŞI Antoninii Ca- ă 

E . a . | ” a 4



Na “370 

racalla. Aceiașă Impărați: ati decis prin reseripti, că 
peculiul fiind legatii servului manumisi, nu este con- 
sideratii. testatorul că i a lăsatii şi dreptul de a cere 
banii ce a cheltuit servul în socoteala stăpânului. A- _ 
ceiași Impăraţii ati mai decisii prin reseriptii că tre- 
bue consideratii peculiul ca legatii servului manumi- 
sului, cândii testatorul a ordonatii. ca servul să fie li- 
berii după ce va fi datii socotâlă de administraţiunea 
sa. şi va plăti ce va mai fi rămasii datori din valo- . 
rile: coprinse în peculii.“ | . 

Ce se întâmplă daca s'a legatii mai multe lucruri 
. împreună, din care unele depindii până la unii gradiă 
“mai mică sai mai-mare de altele, de exemplu o servă 

cu partul din pântece, sati chiar.cu copiii săi deja 
născuţi, cum suis natis, unii servii cu servii coprinși 
în peculiul săi, adică uni servit ordinarius-cu servii 
vicarii coprinși în peculiul săi, o moşie cu totii ce 

„servă spre exploatarea -ei, cu boii, caii, instrumentele 
aratorii aflate pe densa şi care servea proprietarului mo- 

-şică spre exploatarea ei, ceia ce la Romani 'se numea în- 
strumentum, adică ceia ce servea ca, instrumentii pen- 

7 

tru exploatare, unii. servii cu peculiul 'săiă, adică cu 
parte din averea 'stăpânului săi încredinţată, de către 
stăpâni servului sprea o administră şi face să prospere... 
Dacă raţionesă cine-va fără prevenţiă, în servă.şi copii 
că din pântece sai deja născuţi, în 'servul ordinărită 
Şi în servii săi vicarii, în moşia și în instrumentele. - 
ataşate spre exploatarea ei, vicţuitâre săi nu, în servi - 
şi peculiul ce administră, ori trebue să vadă ună prin= - 
cipali şi uni 'accesoriii, ori obiecte. distinete ale le- 
gatului, serva obiectii .distinetii de copii ei, servul 
ordinariii distinctă de! servii vicarii, “moşia distinctă, : Să 
de instrumentele alipite spre exploatare, servul dis- 
tinctii de peculiul încredinţat lui.. Prin urmare după 
cum Sar fi vădut unt principal şi unii accesorii, sati 
obiecte distincte de Şi în 'Gre-care relaţiă de depen- | 
dinţă, ar fi trebuit să se decidă că 
| Da Ă ÎN ÎN ” , 

sortea, principa=
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lului influe asupru sorții accesoriului, saii: că, obiec- 
tele fiind distincte, sortea unora nu influe asupra ce- 

lor-Palte cu tâtă dependenţa până la Gre-care puneti 

c& ar exista între unele şi altele. Aşa ar fi-fost ra- 

ţiunal, daca sar fi raţionatii fără prevenţiă. Cu tote 

acestea jurisconsulţii romani în acestă privinţă s'a as- 

vârlit în distineţiuni subtile. Şi aii decisă că în unele . 

casuri trebue să considerămii unele obiecte ca acce- 

sorii ale altora principate, iar în alte casură obiectele 

tote distincte, de şi „Gre-cum dependente unele de al- 

tele. Şi: aşa aii decisti că în casul. legatului servei cu .. - 

partul saii-cu copii, şerva şi partul saii copii formâsă 

obiecte distincte, asemenea în ceasul. legatului servului 

ordinariii cu servii vicarii din peculiul să, servii vicarii 

formesă obiecte distincte de servul ordinară, pe cândi 

în casul legatului fondului cu instrumentele, fondul for- 

mâ6să principalul şi instrumentele accesoriul fatal al fon- 

_ ului, în casul legatului servului cu peculiul săii, aseme-. 

„nea peculiul formâsă accesoriul fatal ali servului..Măr- 

turiseseii că distineţiunea este subtilă, şi de aceia ea nu 

a fost urmată. de toţi jurisconsulţii. Aşa de exemplu, 

Celsus, în legea 61 D., De legatisI (XXX), spune că în 

casul legatului unei .serve cu ce se va naşte din ea, de 

va muri seva, nu.se va datori legatarului partul ci, 

ceia ce Sa născut din ea. Colsus combate acestă pă- 

“rere şi Pauli în legea 62 este de părerei lui Celsus,. 

adică că legatul subsistă asupra partului. Servius încă 

-- asimila acesti - casti eu casul legatului servului şi al 

“peculiului,. cu casul legatului fondului cu instrumen- E 

* tele sale, şi probabil el decidea toti aşa şi în casul 

”__ legatului servuluă ordinariii, cu. vicarii săi, adică con 

“ sidâra în tâte- aceste patru casuri obiectele depen- -: 

dente ca accesorii şi ca” stingându-se legatul asupra - 

lorii, daca obiectul de care. depindea s'a stinsii. Deci- 

siunea putea să nu fie raţională dar era logică. Pe do 

"altă “parte Paulii care admite că sunt legate obiecte 

 distinete în ceasul legatului servei cu partul ei şa cu 

” „o E . .-
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copii ei deja născută, ordinariului cu. vicariă, iar că în. - 
casul legatului servului cu peculiul, peculiul trebue: 
considerâti ca accesoriii alii servului care dispare din 
legatii măcar că subsistă în natură dăca servul mâre, 

este manumisii sati alienâtii, adică este stinsi sai .re-: 
vocat ca obiectii legatii, subtilis6să însă în casul le- 

“gatului fondului şi al instrumentelor, decidând că daca 
testatorul a disii că legă fondul cu instrumentele, i in- 
strumentele sunt accesoriul fondului; :dar când a disti 
că legă fondul și îustrumentele 'saă fundus înstruc- - 
tus adică fondul învestitii cu instrumentele, fon- 
dul instrumentatii, în ceasul acesta instrumentele ant - 

distinetă legate de fondi, şi prin urmare nu depinde 
sorteă lorii de sortea fondului. In adevăr. Pauli în 
legea 5 D., De înstructo vel instrumento legato (Car- 
tou XXX 1, titlu 6), corege opiniunea lui Labeon - 
car6 pune pe aceiaşi linie Tegatul fondului. cun în- 
strumento, fondului et iustrumentaun şi fondului în- 
stiuctus, 'şi decide că în casul.c 'ântâiii instrumentul 
este âecesoriul fondului, iar în ultimele casuri nu. Măr- 

- turiseseii eii Paul subtiliseasă, căci nu vădi i nică o deo- 
sebire posibilă în intenţiunea presumată: a testatorului 
între fundus cuin îustrumento şi fumdus et'îustru- 

„"mMentatm, încă mai puţin între fundus cum iustru- 
mento. şi fundus îustructus, în care epitetul de în-- 
structus mi se pare mai alipit de fundus, pentru că 
instrumentul _ast-feluă exprimat să fie considerat ea, 
accesorii ală fundului Do aceia încă o dată declari 
că e substilitate in aceste distinețiuni. Și că. după mine 
în câte patru hy pothese trebuia să se decidă totii în- 
truni felii, şi daca aşi fi cui să decidii, ași deride. 

7 

că în câte patru intenţiunea _ presumată a testatorului 
trebue interpretată că a fostă ea deosebitele lucruri 
să fie considerate ca distincte, şi că sârtea unora să nu . 
depindă de sor tea celor-Palte Cu tâte acestea opiniunea 
care a prâvalut a fostii a lui Labeon şi Celsus, care . N 
distingeati şi decideaii -în e casul . legatilui ancijeă cu. 

. : . d



partul sati cu copii născuţi și în casul legatului ser- 
_vului ordinariă cu vicarii,. că obioetele sunt distincte, 

gi că prin urmare mâră âncila, partul saii copii sunt 
valabil reclamaţi de. legatarii, mâră ordinariuliă, vicariă 

- nu sunt mai puţinii ai legatarului, i ia. în 'casul legă 
tului servului cu peculiul decidea. că murind servul - 
sai fiind elii manumisă sai “alienată, se stinge. lega: 
tul şi “asupra peculiului;: asemenea în casul legatului: 
fondului can iustrumenato, săi al fondului “a În 
strumentum sau al fondului instructus, alienându-se 

fondul, se stinge, în: câte - tuci formele de legati, şi 

i legatul asupra instrumentelor. Şi acestă opiniune este 

consacrată şi. de Justinianti. Bine înţelesii. este..aşa 

în aceste două din urmă ceasuri : daca -obiestul care 

este considerat! ca principal se 'stinge între confec-” . 

țiunea testamentului : şi mortea testator ului, adică, dacă 

- more servul înaintea morţii testatorului sati este ma- 

_pumisii saii alienat de testator,. daca” fondul: este a- 

lienat de testatoriă, daca adică. obiectul ce este . consi- .: 

deratii ca principală se stinge ante diem legati ce-. 

dentem, care, în hypothesele: două! ultime, ca. şi: în. 

cele două dWântăiti, este în systemul vechiului drepti 

- anterior legilor caducare şi în systemul lui Justinian 

momentul morţii testatorului.: Căci daca obiectul con- - 

siderat ca principal se stinge în “urmă, atunci şi în 

cele” două din urmă. hypothese ca şi în cele două dân-. 

tai, obiectele dependente sunt ale Jegatarului, căcă... 

prin deschiderea dreptului - la legatii sa detorininat 

substanţa legatului, obiectele coprinse în. legati, din 

car6 de aci înainte numai e accesorii nică principală, 

„că tite sunt totii d'unii felă, tote sunt ale: legatarului, 

şi daca unele pierii, iar cele-Palte rămânii, cele ce r&- 

mâni r&mânti ale lu căcă s'aii fixati, ai intratii în 

patrimoniul lui... 

Ce se va întâmpla în ceasul legatului 1 unei turme, 

în” casul legatului gregis: ovium? “Ce se va întâmpla 

- daca turma sa „redus la o die, Şi acesta înaintea lui
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"dies legati cedens, adică înaintea morţii testatorului, 

căci tâte. oile minus una din turmă ai murită ? Pom- 

poniii, în legea.71 (Cartea VII, titlu 4) Quibus 7mo- .. 

“dis usufructus vel usus amiltitur, presupunând că . 

s'a legat nu plina proprietate a unci turme, ci usu- 
fructul unei turme, decide că daca se va fi redusi tur- 

ma la uni numării forte mici. de câpete (între con- 

fecţiunea testamentului şi dies legati cedens), legatul 
- se stinge cu desăvârşire. Elii înșă decide contrariul 

- când e vorba de legatul -plinei proprietăţii a turmei. 
Atunci daca în intervalul facerii . testamentului şi a 

_ morţii testatorului -(dies legati cedens), turma se mic- 
şorâsă ast-felă în câtă nu rămâne chiar de cât ună 
capi de animal, totuşi animalul este dătoritii. Vin- 
nius îşi dă ostentla să explice diversitatea soluţi- 
unei. în cele două casuri, după Bachovius. Mărturi- - 

- sescii că explicaţiunea sa mi se pare trasă de pării.! 
Ori cum ar fi, în casul legatului proprietăţii turmii, 
Pomponius, şi opiniunea lui a fost admisă şi de cei- 
Valţi jurisconsulți, şi confirmâtă de Justinianti, lega- 
tul nu se stinge măcar că n'a r&masii de câtii o die, 
gi o die nu pâte constitui o turmă, căci dice Vinnius 
celii ce l6gă o turmă este consideratii că lâga tote 
capetele din acea turmă. Raţiunea nu mi se pare gro- . 
zavă. Căci dacă estetaşa, apoi şi când l6gă cine-va . 
„usufructul asupra unei turme, trebue consideratii că : 
--l6gă usufructul asupra fie-căruia din capetele de a- . 
nimale coprinse în turmă. Şi iarăşi daca este aşa, 
apoi daca testatorul mai adaugă oi la turmă, fiind 
că pe acestea nu le a legatii,. ele nu trebue 'coprinse 
în legatii, şi totuşi textele decidii că suntii coprinse. 
După mine opiniunea lui Pomponius este nerațională. 
O turmă nu e o ie, şi prin urmare turma fiind re- 
dusă la o die, trebue a se decide că legatul s'a stinsti: 
Dar, de 6re-ee opiniunca lui Pomponii, aprobată. de 
cek-lalţi Jurisconsulţi și de Justinianti, este neraţională, 
30 reducemii celii puţinii, cum se dice în matema- 

1
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tice, la cea mai simplă expresiune, şi să nu' o apli- 
cămii de cât strieții. Apoi şi Pomponiii și Justinianii 
vorbeseii de deminutuin gregem, de grex qui ad 
und 0vem perveneril. Aceste expresiuni proprii se 
referă la dispariţiunea, la reducerea prin casti fortuită - 
saii de forţă majoră prin morte. Deci daca reducerea 
la o 6ie va resulta din faptul testatorului, care a a- 
lienat tâte oile, ne mai păstrândi de câtă una sati 
forte puţine, în câtii să nu pâtă constitui o turmă, 
trebue să -vedemii în acestii faptii” alti lui o revo-... 
care a legatului, şi atunci nici ce a mai rămasi din. 

„turmă nu pâte fi reclamatii de legatarii. Bine înţeles 
că daca diminuţiunele ati avut loci după “lies legati 

„cedeus. şi turma s'a redus prin morte numai la una, 
nici îndoială nu pâte încăpea că raţional acea 6io” 
rămâne a legatarului. De alienaţiune nu pste fi vorba 
căci heredele nu pote după dies legati. cedens să facă 
prin faptul. săi să se stingă sai să reducă legatul 
(argument din $ 16 alti titlului nostru). Daca în loeii 
de diminuţiuni se va fi produsă: adăogiri la turmă, 
ele aparţinii, legatarului fie că ele provină din. pro-. 
dusul turmei, adică din miei sati mielele născute, fie - 

că. provinii din adăugirile făcute de testatorii, daca 
“adică aceste adăugiri ati avut loc înainte de dies le- 
gati cedens, adică înainte de mortea testatorului. Dacă 
însă adăugirile s'aii produsă după dies leg eqati i cedeus, 
de sâii pr -odus natural prin naștere de: miei saii miele, 
ele aparţinii totii, legatarului, daca însă saii produsii 
prin faptul heredelui care ignora de exemplu exis- 
“tenţa legatului, ele nu profită legatarului, ci rămânii 
proprietatea heredelui (argumentii a pari din paragraful 
20 ali titlui nostru). | 

Asemenea daca s'a legatii o casă, colânele sai alte 
adăugări făcute de testator aparţină legatarului, cele 
făcute de herede vorii putea fi luate de herede, 
afară daca nu vor fi încorporate cu casa, căcă atunci 
în virtutea principiului: omne quod înaedificitur solo
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cedit, vorii aparţine prin analogie Jegataruluă & care însă 

va datori despăgubire heredelui, după distineţiunile 
prevădute în privinţa acâsta de jurisconsulţii romani. 

Ce se va întâmpla în casul legatului unui peculiii,. 
nu a servului cu peculiul, ci a unui peculiii înere- 
dinţatii în viaţă de stăpânii Servului săi? In privinţa 
acestu trebue să facemii mai multe distincţiuni. - 

Peculiă se numeşte averea ce îneredințesă stăpâ- 
nul servului s&ă, saii pater familias fiului familias, care 
să fie consideratii ca unii patrimoniii distinetii de ave- 
rea cea-laltă a-stăpânului sati a "ascendentului. Aceștii 
peculii pote deveni creditoră sai debitori. Pote de 
exemplul servul să împrumute bani pentru exploa- 
tarea peeuliului, sai în operaţiunile ce face pentru 
exploatarea. peculiului să facă “ereditti . la persânele : 
cărora vinde lucruri. din acestii peculiii. In adevără 
în administraţiunea, acestui peculiii, servul are ca mai 

“largă putere, pote vinde şi cumpăra, numai daruri 
nu pote face. Acestii peculiii pâte să dovie debitori 
şi creditorii şi ali stăpânului. Servul pote să aibă tre- 
buinţă de bani în exploatarea acestui peculiii, şi în “- 
locii săi. împrumute de la 'streinii:să”ă imprumute: de . 
la stăpânul săi care. nu înţelege dândi acești bani. 
să augmentese peculiul., Pâte ssemenca stăpânul-să aibă... 
trebuinţăi de bani, şi în locii săi împrumute de uiu- 
rea săi împrumute de la servii care săi dea din pe- 
culiă, fără să înţelâgă cu acâsta să diminuese stăpânul . 

peculiul servului ; ; în casul acesta stăpânul devine de- 
bitoriă alti peeuliului, i iar peculiul creditor alii stăpânu- 
lui. Se pâte întâmpla ca servului căruia îi a constituit 

„stăpânul unii peculiii, stăpânul săi încredinţese şi ad- 
ministraţiunea restului averii sale, pe care so con- 
serve în proprii ca a lui, şi pe care să nu vrea să 
o amestece în peculiii. Stăpânul are dreptul de a re-:. ! 
trage ori .cândii peculiul. servului. Pote asemenea să 
retragă parte din valorile lu. Cândii il retrage de



totă, seivul e dator să dea socoteală de administra- 
ținea. lui Și dacă” Servul în interesul peculiului a: 
contractat obligaţiuni către, streini, stăpânul e ţinut, 
dar numai în limitele peculiului, către streini de aceste | 
obligaţiuni. Stăpânul pote dărui servului peculiul, ma- 
numiţându'l între vii, de exemplu vindicta saii-censu. 
P6te atunci să îi "li dăruiască expresii. sati tacitii, de 
„exemplu: lăsânduw'li să plece din casa lui, ridicând va. - 
lorile coprinse în peculiii. Pâte manumiţândi pe servii 
prin testamentii să'i lege peculiul, dart atunci lega- 
tul trebue să fie expresii, căci nu pote să. fie dedusii.. 
din simplu legatii de libertate şi stăpânul: e mortit 
când se deschide „dreptul la legatul de libertate, adică 
la adiţiunea de” hereditate, ca din purtarea lui să se 

„potă interpr eta. voinţa lui de a lăsa peculiul servului. 
Voința. însă a stăpânului! de a lăsa prin. testamenti 

- peculiul . servului, pâte să fie manifestată şi în modă 

- directii și în modii indirectă, -darii totii, expresii şi 
limpede. -In locii ca .stăpânul testatorii să dică: Sti: 
chus liber.esto, do-lego Sticho peculiuimn, pote să gică: | 
Stichus liber esto rationibus redditis el ex peculio re- 

“ligua îmfervat, adică Stichus să fie liberii, săi. dea, so-! 
cotslă de administraţiunea averii mele proprii. here- 

. delui îmeii,.. şi, de. va remânea. datorii ceva, de va re- . 
mânea vre unii reliquată de plătitii, săli plătescă 
cu din peculiul săii. Atunci se. subînţelege că ce mai 
rămâne din peeuliii este considerat ea legatii servului. 

“Căci. daca nu ar fi înţelesii săi lege peculiul, nu era 

y 

trebuinţă să dică că din peculiii să plătâscă reliquatul, 
căcă totii peculiul,. în casul în care au e legat altuia 
saii servului manumisii, este alii heredelui. Acestă 
din urmă formulă este aprobată în modii speciali 
printr unii rescriptii ali Impăraţilor. Septimiă Severii 
şi Antonin Caracalla. 

In privinţa legatului peculiului, trebue să distin- 

gemii “daca- eli a fostii. „legatii unui streinii, sati în- 

Buşi servului căruia i. sa legati Şi libertatea.



Daca a fost: legatii unui streinii, de exemplu daca 
testatorul a disii: Primus heres esto, do lego pecu- 
liuni Stichi Gaio, atunci adăogămintele saii scăderile 
operate la peculiii înainte. de mortea testatorului, fie 
că ele provinii din casă fortuitii, sati din produsul na- 

„tural al lucrurilor coprinse în peculiii, sati din opera 
testatorului, tâte- profită sati prejudiciasă pe legatară - 
căci este constant că consistenţa legatului se deter-. 
mină în momentul lui dies legati cedens, care în speciă 
este, conformii dreptului comunii, în momentul morţii 
testatorului şi prin urmare peculiul, aşa cum este re- 
dusii saii augmentatii, parvine . cum. e la mârtea tes- 
tatorului în patrimoniul legatarului, redus din întâm- 
plare saii augmentat ex rebus peculiaribus, augmentat 

„de către testatore saii restrânsă, revocatii în parte 
de testatorii.- Daca: însă reducerile sati atigmentările 
sunt posteridre morţii testatorului adică lui dies le- 
gati. cedens, trebue să distingem pentru reduceri daca 
sunt opera întâmplării saii a heredelui, reducerile care 
sunt opera întâmplării vatămă pe legatarii, căci ca - 
proprietară .ce a dovenitii în momentul morţii, pier- 
derile sunt pentru elă, res perit domino, reducerile 
care sunt opera heredelui care ignora pâte existența. 
legatului (eăcă peculiul a fost legatii printrună codi: 
cilii posteriorii, iar instituţiunea lui este cuprinsă în- 
tmunii testamentii anterior, descoperit înaintea codi-- 
cilului), nu'lii privesei pe legatarii, heredele care le-a 
operat chiar inconseientii trebue să restabilâscă pe- 
culiul cum era. la “mârtea testatorului, saă în natură 
sati prin cequivalentă val6re; asemenea augmentările- 
daca sunt resultatul sporului natural ali lucrurilor din 
peculiii, daca provinti ex rebus peculiaribus,. ca con-. 
sequență naturală aparţin legatarului, daca ele însă 
provinii aliunde, daca de exemplu, servul făcut, 
prin operaţiuni comerciale habile, să se îndoiască pe- 
culiul, atunci: totii acelii sporă provenitii din pura in-- 
dustrie, habilitate a servului administratorii ali pecu- 

N 
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iului, aparţinii heredelui, căci el nu a putut lucra, 
pentru legatară ală căruia nu era, nici pentru elă,. 

„căci peculiul nu'i a. fost legatii luj,. ci pentru herede.. - 
alii cui era elii servul, care nu.a fost legatii lui Gaius. 

“împreună cu peculiul. Daca- însă peculiul. a. fostii le- 
Gatii însuşi servului căruia i s'a legatii în acelașii timpi 

„ libertatea” prin. testamentii, atunci fiind că şi dies le- 
gati libertatis şi.dies legati peculi: mantmnisso re- 
licti, cedit în momentul. adițiunei. heredităţii, când 
prin urmare atunci se determină cunsistenţa legatulul 
peculiului, tâte sporurile provenite între mârtea, tes- 
tatorului şi adiţiunea. heredităţii atât ex rebas pecu- 
liaribus cât şi din industria, habilitatea” şi: speculaţiele 
servului în exploatarea peculiului profită servului. Cât 
pentru pierderi, daca; €le provinii prin casii fortuită, 
ele sunt suportate de legutară, căci: nu sunt faptul 
heredelui, cele resultânde din faptul heredelui, se pote 
discuta, daca vaţămă sati nu pe legatari, daca here- . 
dele este. datorii să restabilâscă, peculiul cum era la 

" mârtea testatorului, daca adică adiţiunea heredităţii | 
"avend. loci ea operă cu efectii retroactivii nu numai. 
pentru herede; ci şi pentru legatariă, efectii retroac- 

„tivii la mârtea testatorului,. ca: în casti de legatii con- 
diţionalii, când condiţiunea împlinindu-se se consideră 
ca împlinită cu efectii retroactivii la mortea testa- 
torului. sati “dacă. aceste scăderi sunt suportate de: 

“ legatării ali cărui legati se deschide la adiţiunea he 
redităţii, când atunci se. determină şi consistenţa le- 
gatului. '“Pexte nu cunoseii care să se pronunţe pentru 
acesti -casii. Eii sunt de părere că fiind că aceste scă- 
deri. nu poti “fi de cât: imputabile heredelui, nu potii 

fi de cât faptul viţiat de culpă al heredelui, el tre 
„bud să restabilâscă peculiul, căci ce dreptii avea eli 
-de a se “atinge de peculiii care 'făicea parte din he- . 
_reditate, până nu era încă moştenitor. prin adiţiune, . 
Sa amestecat în lueru streini, căci până la adiţiune: | 

elă nu are dreptii de a se atinge de moştenire, care:
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.este “destinată heredelui «ab îutestat în casii de repu- 
„diare, şi atunci s'a atiusii de lucru streini. Daca sa le- 
„gatii servul peculiului împreună cu libertatea, pote ser- . 
vul să câră heredelui stăpânului testator ceia ce eli a 
cheltuit în interesul stăpânului din banii peculiului ? 
S'ar fi putut crede că da, căci poculiul este creditor ali - 
stăpânului, şi astă di. servul este proprietarii ali pe- 
-culiului.: Dar s'a decisii cu dreptii cuvântii că nu, că 
“sorvul nu va avea. nici o petitio, nici o acţiune pentru a 
cere de la herede “continuator al persânei stăpânului 
restituirea acestor sume, că nu trebue să fie presu- 
pusii stăpânul că “i-a legatii şi acesti drepti, că el 
trebue considerati că îi a legatii peculiul în starea 
naturală, in care este faţă cu elii; a interpreta alt- 
miritrea, ar fi a lărgi fără probă quantul liberalităţii, 
şi destul că sorvul primeşte în darii şi libertatea. 
i peculiul, ar fi prea împovărător să i se mai res- 
tituiaseă ce a cheltuit din peculii pentru stăpânii, po-. 
“culiii care în definitiv era tot ali stăpânului. Este. 
aci o qusstiune de interpretare a voinţei testatorului: . 
Inter patroniun et libertum res non sunt:amare trac- 
tundae. Ac6stă, interpretare este anume sancționată 
printr'ună reseriptiă ali împăraţilor Septimiu Severii 
şi Antoninii Caracalla. Dari subsistă măcar o obli- - 
gaţiune naturală. a heredelui. continuator al persânei 

„juridice a stăpânului de a restitui servului acestă sumă ? 
Pellat o crede, după cum ne o spunea la cursul săii 
în anul 1858. Căci, dice elă, Impăraţii dică mon vi- 
detur relictum ut petitionem habeat, atâtii, dreprii de 
acțiune nu' există, atâti, deci atât lipseşte, apoi daca 
atât lipseşte, restul, adică obligaţia naturală, subsistă. 

$ 21. „Se poti lega atât lucrurile corporale cât 
şi cele incorporale: şi de aceia testaiorul pâte lega 
unei alte pers6ne ceia ce'i datorește cine-va şi atunci 
heredele va fi obligat să prestese acţiunile sale le- 
gatarului ; afară numai daca testatorul va fi cerut bani - 
în viaţă, căci într'acest casă legatul se “stinge. Ase-:
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menea este valabilii şi legatul făcut în termenii ur=- 
mători: Hevede al met “Fi condamnată, să recon-- 
struești casa cutăr uia, sai: Herede ali mei fi con-: 
damnat să plătești datoriile cutăruia.« 

Nu numai lucrurile corporale, dar şi. cele incor- 
| porale potii face obiectul unui legati, şi chiar fap- 
tele şi abstenţiunele, bine înţeles sub condiţiunea, 
naturală cu lucrurile corporale să fie în comereiii, 'ca 
faptele sati obstentiunile. să fie „morale şi conforme: 
ordinei publice. 
_ Romanii. şi de la denşii- terminologia întrebuințată. 
de ci a trecut şi la cele-lalte popâre, numea lucruri. 
corporale, lucrurile care cad subt. simţurile nâstre, 
şi special subit; simțul tactului, care aveai uni corpi, 
de exemplu moşiele, casele, animalele, servii, banii, 
şi altele. Numeai lucruri incorporale: acelea c6 nu. 
cadii subt simţuri, şi care nu se concipii de câtii cu. 
mintea, de exemplu 'usufructul, -usul, - habitatiunea, 
servituţile prediale, eveanţele, hereditatea.. In adevăr. 
nu se pâte”eoncipe dreptul de usufructii de cât cu 
mintea. Eli este dreptul de a_usa şi de a.percepe: 
fructele luerului,. şi de a dispune' de el. Asemenea. 
şi când suni creditori ali fondului Cornelian, fondul. 

„Cornelian- nu. potii dice. că e al mei, oste al debito-.. 
rului mei.. Şi acâsta' este, atât de adevărată, că /lă. 
pote. da altuia, în locii da milă da mic; şi “acesta 

“atunci va deveni pr oprietarii, alii lui, 3 ŞI va putea dice. 
că e alui lui, iar ei nu .voiii putea atunci -cere de la.. 
„elă de cât val6rea luerului, adică bani, nu lucrul. şi, 
daca va fi insolvabil, nu mă. voii alege : nică cu atât.” 
Alta ar fi daca. ar fi proprietate, căci de si lucrul ar: 
eşi din, întâmplare din mâna mea fără. voia mea, li. 
poti. lua de unde "li voii” „găsi, atât e adevărat că. 

e al meii și numai alii meii. E adevărat că daca de- 

bitorul execută obligaţia” şi "mi 'va da lucrul, atunci ” 

“ lucrul “este ali mei, dar atunci s'a stinsti dreptul mei. 

„de ereanță şi- s'a niiscut în: locii - unii dreptii de pro-:



-prietate, car6 norocire. că s'a născut, căcă putea să nu 
:8e nască. Dar în ori-ce cusă, chiar daca e probabil 
-că se va naşte, nu e siguri. şi pentru moment, până” | 

nu s'a născut, până nu sa stinstă ereanţa şi s'a născut .. 
dreptul de proprietate, eii nu sunt proprietarii, lucrul 

„nu este ală- mei, eii ami unii dreptii numai, dreptul . 
de a mă adresa la proprietarul lucrului” care s'a obli- 
gatii să milii dea, spre a ilă cere.. Care încă 6 dată: 
nu e totii una cu lucrul. Toti asemenea şi pentru he- 
reditate cum am 'arătat. mai susii. De aceia numai 
dreptul de proprietate se confundă cu lucru, şi de aceia - 
în loci să dică ami dreptul de proprietate asupra cută- 
rul lucru, dicii cutare lucru este alti mei, pomenescii nu- . - 

„mai de lucru, căci se subtinţelege că pomenindii nu- 
mai de lucru, nu pâte fi-voibă ca drepti asupra lui - 
„de cât de dreptul de proprietate, căcă numai elii ab-- 
s6rbe lucru. Şi de acecâ şi vice-versa se întrebuin- 

"46să dreptul în loci” de. lucru. Aşa în locă să dietă - 
-ami dreptul de: proprietate asupra unei case, poti 
dice nu numai amiă o casă, darii vice-versa amii 0.-:. 

„proprietate, luând proprietatea care este unii dreptii, 
- dreptii lucru care este obiectul proprietăţii. Adineorea . 
-designamii! dreptul prin lueru, acum designii lucru prin 

- drept. Şi de aceiu terminologia - romană: Servul Sti: 
-chus este ali meti, în locă de amii dreptul de pro-.: 
prietate. asupra “seivului Stichus.. 'Terminologiă caro. 

a trecut şi. în cele-l'alte legislaţiuni ale celor-l Pulte po- 
„pre, pentru. că este raţională, comodă! Și practică. Din” 
-contră.cându vre aii să exprimi că amii asupra unui lu-: 
-eru unii dreptii ce nu abs6rbe lueru, trebue să mă! "servi: 
cu expresiunea caie designă dr eptul, ca să nu fie : nein=", 

„ elegere. Cum poti de exemplu când n'ami: asupra unui: 
„lueru de cât dreptul de usufruztii, adică de a usa de el 
şi de a'i lua fructele, să dicti că lucrul este alti mei, căci 

--daca. este al meii nu e ală altuia, Şi deci altul nu are 
"amestec. asupra -lui, ci numai et; „apoi nu e aşa. căcl - 

Să -are Şi altul amestecă, este nudul proprietarii, e care are 

N



_ 38 
“e 

şi singur are, dreptul de a dispune de "Iueru şi „de: 
a lua productele extraordinare ale lui. Prin „urmare 
dreptul de usufructii nu -se concipe de cât: cu min- 
tea. E adevăratii că după ce am perceput fructele, 
aceste fructe sunt. lucruri corporale, dară atunci 
ele nu mai facii.parte din usufruct, prin faptul” per- - 
cepţiunei : lorii dreptul de usufructii, adică drep-. 
tul de a le percepe sa stinsi şi s'a transformati, 
după ce le amii perceput, în drept de- proprietate a- 
supra loră, care sunt lucruri ce aii. unii corpii ce se 
poti atinge. Asemenea este şi dreptul de trecere. 
Asemenea şi dreptul. de creanţă. Sunt creditor de 
exemplu. al fondului Cornelian datoritii de Titius. Nu: 
amii fondul, am dreptul de a cere fondul, pe cât sunt 
creditorii. Fondul pe cât sunt creditor este ală lui. 
Titius. Pentru el este unii lucru .corporăl; pentru 
mine dreptul de a cere să milă transfere în proprie- 
tatea mea, este unii lucru incorporalii, unii drepti care 

„nu se concipe decât cu mintea. Este adevărat că după 
ce mi lo da; “atunci eii amii unii :lucru corporal. 
Dar atuncă nu mai sunt creditor, am încâtat de a 

+ mai fi si ami devenit profrictarii ali unui lucru'ce -. 
cade subt. simţuri. Din executarea obligaţiunei - resultă, -- 
transformarea. dreptului meti de. creanţă în drepti de , 
proprietate asupra unui lucru corporal. Din cenuşa 
dreptului meii de creanţă, stinsă prin exerciţiul săi, 

- se naşte” uni, lueru corporal în patrimoniul mei, A- - 
semenea şi hereditatea. . Căci hâreditatea este: unii 
complexii de drepturi asupra, universalităţii unui pa- 

trimonită/ complexii în care se găseseii lucruri corpo- 

rale asupra cărora sunt pr oprietarii, drepturi de ereanţă, 

de usufructii, de servituţi prediale. Li bine, acesti. 

complexii întregii « este ceva care'nu se concipe de câtii 

cu mintea. Căci numai cu: mintea putemii concipe o 

masă de drepturi coprinsă într'o universalitate, întrun 

patrimoniii ce ni se deferă noă săi. de. lege saii de tes- 

tatori. De şi în. acesță, masă, sunt Si lucruri „corpo-
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rale, dar patrimoniul întrâgăi în care intră și lucruri! 

“corporale nu e ceva ce se pote atinge, ideă numai ne 

putemii face de eliă, de universalitatea şi varietatea” drep- - 
_turilor coprinse în eli. . 
„Dari se pâte objectă că.şi luciirile corporale, subt 

punctul de vedexe juridică, cândă dicii că sunt ale - 

mele, nu inţelegă altii ceva :de cât că ami dreptul 

de proprietate asupra lorii. Apoi şi dreptul de pro-" 
prietate este totii unii drepti, dreptul. de a se servi, 
de a percepe fructele şi productele extraordinare alo 
lucrului şi de a dispune de eli întruni modii defi- 
nitivii şi nerepetibil. Ei bine, suma tutulor acestorii 
drepturi care ' constitue ceia ce numimii dreptul de - 
proprietate nu se pote concipe de cât iar cu mintea, 
„mu e ceva care se atinge, de exemplu dreptul de a 

„ dispune e ceva ideal, după ce am dispusă,.numaui există 
“lucrul pentru mine, numai sunt proprietarii asăpra 
lui, lucrul -a devenit ali altuia. S'a stinsti lucrul pentru 

„mine, pâte să mai existe în natură, dară pentru mine 
s'a atins, căci numai este alii mei Se pote chiar ca 
dispuind de. lucru să se „stingă de totii, cuin: este în. 
casul în care "dispui în modii definitivi de o butelie ” 
de vină a.mea, bând'6, prin. disposiţiune, prin cour -. 

: sumaţiune a disparut chiar lucru din natură. - 
| A şa este, objecţiuncă este exactă. Dar daca Romanii 
„ai numit dreptul de proprietate . asupra” lueruiilor, 
improprii -lueru corporal, este că. proprietarul are 
unii, dreptii absolut şi exclusiv asupra lui, în cât în 

„ mânele-lui dreptul se confundă cu lucr ul, îl absârbe,; 
ca să dicii astii-felii, şi: dreptul absorbindit lucru, se 
pâte lua -dreptii lucru; cele-Valte drepturi asupra -lu2 | 

"caurilor, dr epturi reale sati. de creanţii, 'neabsorbindii 
Tuerurile asupra cărora. „portă precuni şi complexul de: 
drepturi varii asupra masei unui patrimoniti, cure se” 
numește hereditate, nefiind unii lucru sai mai multe 
Iueruri distincte, ei o sumă: de” drepturi asupra unui 
patrimoniiti în care poti fi. şi. lucruri „corporale : : de 
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aceia dicii dreptul de- proprietate asupra lucrurilor sa 
“numită lucruri corporale, pe când cele-l'alte drepturi 
asupra lucrurilor şi hereditatea sai numit lucruri in- 
corporale, adică care n'aii corpii, care: nu se potii a: 
tinge, care nu aii posibilitate de concipere de cât în “in: 
teligența, în mintea nâstră.. a o a 

Potii lega nu numai dreptul de proprietate asupra *. 
unui lucru, darii şi dreptul de usufructii, de usii sai 
de habitaţiune, o servitute predială rustică sai urbană, 
adică nu numai unii lucru corporalii, ei şi lucruri in- 
corporale. Poti dice: Do lego fundu Cornelianun 
Gaio. Potii dice asemenea: Do lego jus utendi fruendi - 

“ fundo Corneliano. Gaio. Do lego jus itineris, actus, E 
viae per fundum Cornelianuni Gaio. Ca lucru in- 
corporalii poti lega şi unii dreptii.de. creanţă. Şi | 
'acâsta este speciă prevădută în paragraful 21. Ami 
să iaii în virtutea unei stipulaţiuni. dece mii de ses- 
terți de la Seius. Instituescii moştenitorii pe Mevius. 
Pociii lega dreptul meii de creanţă ce amii în contra. 
lui Seius, lui Gaius. Pociii dice: Maevi heres esto, - 
do, lego Gaio decem millia sestertium 1) quos mihi - 

„Seius ex stipulahi debet (Mevie fi-mioştenitorii, daii, 
legii lui Gaius cele dece mii de. sesterţi ce'mi dato- 

resce Scius din stipulaţiune). Cum” are să se execute 
acesti legati? Daca unii asemenea legatii sar face 
în timpii moderni, creanţa testatorului ar'trece direct. 
pe capul legatarului,. care ar putea cere cei dece mii 

de la debitorul testatorului, şi testamentul ar fi proba 
transmisiunei creanţei. La Romani însă nu era așa. 
Proprietatea şi drepturile reale se puteaii transmite 
directă pe capul legatarului daca legatul era. făcutii 

  

-1) Observaţi contracţiuneă, sestertiim, în locă de sestertiorur» Ob. 

__servaţi modul: romanii de a se exprima. Francesul dice : dix mi e 

francs, dix mille sesterces. Latinul dice nu : decem millia sestertios, 

ci decem millia sestertiorum sait sestertiăm prin contracţiune, nu dece 

mil sesterţi, ci dece mil d» sesterță, ca și Românul. De acela, cura toj- 

'auna amiă observatii, limba românescă e mai aprâpe de limba tatină, 

de cât tote limbele neolatine, şi chiar de câti iimba italienescă. 

| 25 
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per vindicationen. Căci legatul per vindicationem 
era unii modii directii de transmitere a drepturilor - 
reale. Câtii pentru dreptul de creanţă nu era aşa. 
Oreanţa era inherentă pers6nei creditorului, obliga- 
ţiunea inherentă persânei debitorului. Era raportul 

“atât de personal, în câtii striclo sensu se putea dice 
că era lipitii de pielea lori, nedeslipibil de ci. Şi a 
trebuit o ficţiune ca să se pâtă declara trecută ere- 
anţa pe capul heredelui testamentarii saii ab intestati, 
„obligaţiunea pe capul heredelui testamentarii sati ab . 
întestat. A trebuit să so dică că heredele nu e o persână 
nouă, ci aceiaşi pers6nă cu defunctul, care fisicamente 
pâte să fie distinsă de eli, dar: care juridicamente 
este totii el, care eo continuare a persânei lui (cura 
am dice în modii trivial două corpuri phisice într”o 
singură piele juridică), că prin urmare creanța şi o- 
bligaţiunea nu se mută, căci persâna este aceiaşi ju: 
ridicamente. Darii afară de acestii casii, realitatea îşi 
lua “imperiul, şi prin -urmare creanţa era indelebile pe 
capul persânei creditorului. Deci acesta ru putea pro- 

“priii disti. să cedese creanţa.. Căci era intransmisibilă. 
Necesitatea însă practică a făcut să se găseses : unii 
expedient, unii midlocii deturnat de cessiune. Eacă în 

_ce consista elii. Creditorul care voia să cedese creanța 
sa altuia, se făcea căi dă mandatii, şi da în realitate: 
mandatii aceluia ca să urmărâscă în numele săi aliă 
mandantului pe: debitori, obținea condamnaţiune, in- 
casa suma datorită de la debitorii. Dart pe cândi în 
mandatul  seriosii mandatarul era obligati prin ac- 
iunea mandati directa să restitue cveditorului man- 
dant ceia ce luase de la debitori, căci. mandatul în 
regulă generală e în interesul mandantului, aci man- 
datarul era dispensatii de a da socotelă şi de a res- - 
titui, mandatul -era ună mandatii în vrema man- 
dantis ci: in vrem propriam et solam mandatarii, 
aceasta era ceia ce se numea mandatuim sati PFOCU- 
ratio in rem sua, iar asemenea  mandatari se nu-:
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mea procurator în em suam.. În specia n6stră în . 
care testatorul legase lui Gaius cci dece mii de ses-.- 
terţi ce-avea să ia-de la Seius, totii aşa se petrecea. 
lucrurile. Oreanţa trecea pe capul heredelui Mevius 
care singurii era continuatorul persânei juridice a tes- 
tatorului creditor. Dar Mevius era ţinută, din causa - 
legatului, să constitue proctiiator în rem suam'pe 
Gaius spro a urmări pe Seius. Dacă o făcea, legatul 
era executat benevolamente. Daca nu, atunci legatarul 
avea condclio ex testaimento -spre. a cere de-la moş - 
tenitoriă toti - interesul ce avea elti: ca să i se dea 
acestii mandati; apoi interesul era de a avea dece mii de 

„sesterți, judecătorul dar acţiunei condamna pe moş-. 
tenitorii către legatari la dece mii de sesterţi. Acâsta 

“era starea lucrurilor din dreptul clasieti pură. Insă, 
«“ utilitatis causa, pentru înlesnirea, practică, s'a admisi 

că în lipsă de o asemenea procuraţiune expresă, şi - 
toemai. pentru ca să se evite consequenţele unei a- .. 
somenea nedări de procuraţiune, legatarul va putea, 

“în virtutea unei pr ocuraţiuni, unui mandatii presupusi . 
dati, subtinţelesă, săintente acţiunile defunctului tre- 
cute la herede, nu directe, ei utile. Acâsta s'a admisă 
„ioemai în Bassul Imperi iii printr”o constituţiune a Im- 

-.pă&raţilor Diocleţianii şi Masimianii din anul 29, care - 
:formâsă legea 18 0., De legatis (VI, 38). 

-. Daca însă: testatorul a încasat creanţa” legată în 
urma confecţiunei- testamentului, elit e considerat că a. .- 
-xevocatii legatul, şi.de aceia legatul se stinge. Va pu 
tea însă legatarul să probese că testatorul n'a avut in- 
“tenţiune să revâce legatul, căci daca a cerut banii, causa 
:a fost că avea nevoie de bani, în casul acesta lega-.. - 
sarul va putea cere ca heredele săi . plătâscă suma 
ce avea să ia testatorul de la fostul. săii debitor. Nu- 
mai daca testatorul a făcut acceptilaţiune debitorului . 

_-săii legatul Sa stinsă în mod certii şi definitivi. - 
Legatul pâte ayea de. obiect şi unii faptii. Testa- 

„dorul a pututii dico: „Herede al mei, fi condanuai a. 

- -
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construi: casa ua  Pitius. In casul acesta heredele- 
e dator, daca casa lui Titius e vechiă, să o dărâme 
şi săi o reconstruiască din noii. În casti contrarii prin 

- condictio: ex testamento legatarul va putea face ca 
heredele să fie condamnat al plăti suma cât ar costa. 

"reconstruirea casei. 
- Pestatorul mai pâte dice:  Herede al mei fi con- 

- damnat a plăti: datoriile luă Titius. In casul acesta 
heredele e dator a se duce şi a plăti tâte datoriile 
lui 'Titius, şi daca nu o face Titius are dreptul prin - * 
condictio ex testamento să facă ca heredele să fie 

condamnat săi plătescă totalul sumelor ce el dato- 
reşte în drâpta şi în stânga pentru ca cu aceste sume 

- “personal el 'Titius să pâtă acquita pe creditorii să. 
“8 22. „Daca s'a legati uni servi sati unii. altii 
lucru în genere, dreptul de a alege este ali legata-: 
„rului, afară, numai daca testatorul nu va fi decisti ex- .. 
presii altmintrelea. “ 
De acestii textii trebue să apropitimii paragraful 

14 ali titlului XXIV ali Regulilor lui Ulpianii::„Le- 
gându-se opțiunea unui lucru Gre-care per vindica- 
-bionem, de exemplu când testatorul a disii : Optesă, 
„dlege unt seruti, dreptul de a alege. este alii lega- - 
tarului. Totii aşa trebue să decidemii şi dacă 'opţiu- 
nea a fost dată. întruni modii tacitii, de exemplu 
ast-fel: Dati legii unii servi, hui :Titius.. Dacă însă . 

"am gisii: Herede al meii fi condamnat să dai unt. 
servi, dreptul de a alege pe care vrea să dea este 
ali” heredelui.« . 
„Precum şi legea 37 principiu. de legatis I XX), 

în. caro Ulpian. întruni fragment; extrasti din Cartea 
21, asupra lui Sabinus, se exprimă ast-fel: „Legân-. 

du:se ună lueru în genere, de exemplu ui servi, 
Gaius Cassius serie că trebue să observămii, că nu - 
se pote alege nici celii mai buni, nici celii mai răi 
din genul legat.. Acâstă părere este întărită şi prin- 

_bruniă rescriptă ala Impăratului nostru (Alexandru. 

N
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“Soverii) şi a divului Sever (Septimii Severi), care ati" 
„decisă că legându-se unii servii,. nu se pâte alege 
„servul administrator alii afacerilor heredelui.“ | 

Este deosebire între genus şi species. Prin species 
se înţelege unii obiect determinat, de exemplu ser- 
vul Stichus,, fundul Cornelian. Prin genus se înţelege 
o grupă do lucruri de acelaşi felii mai multi sai mai. 
puţin restrinsă, de exemplu genul servi. In casul în 
care a fost legat. unii lucru în specie, de exemplu 
servul Stichus, ori cum a “fost legat el, per vindica- 
tionem or per damialionem, -legatarul nu pâte cere 
de cât lucrul anume legat, pe servul Stichus, heredele 
nu pâte da de câtlucrul anume legat, pe servul Stichus. 
Cândii însă s'a legat ai lucru în genere; uni lucru 
făcând: parte dintr'un genii, lucrurile nu se petrecii 
totii aşa. E de 'observat mai întâi că genul trebue 
să fie determinat în cât legatul să presinte interesii 
pentru legatarii,. căci daca s'a legat per dammnatio- - 
nem, de exemplu unt animal, heredele pâte da unii . 
animal  Gre-eare, de exemplu o muscă, “şi atunci le- 

„gatul esto nul din causă de lipsă de interesti. Al duoilea ă 
când s'a legat unii lucru în genere, trebue să ob- 
servămii. daca, legatul e făcut per vindicationem, sati 
„per dammationem.. Daca legatul este -făcut per vin: 
dicationem, el nu e. valabil de cât cu condițiunea ca 

între lucrurile. testatorului să fie mai multe lucruri. 

din genul legat, căci altmintrelea testatorul n'a putut 

. lega ceia ce nu avea, şi în 'casul acesta dreptul de a 
alege este al -legatarului ca propiievar ce e, dar elă 
_nu pâte alege pe celii mai buni dintre lucrurile. co- 

-pxinse: în genii.. Daca însă legatul este făcut per dam- 

nationem, elii e valabil chiar daca din genul legati 

“nu se află lucruri în patrimoniul testatorului, şi atunci 

alegerea, este a heredelui debitor, căci în casă de dubii 

-obligaţia se interpretă în favorea debitorului, totuşi he- 

xedele: nu pâte alege 'celii mai râii lueru din genul - 

„jegat.. Când. din contră obligaţiunea resultă dintr'ună-
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contract debitorul unui lucru în genere pste alege 
chiar celti mai prost dintre lucrurile coprinse în genii 

_(. 52 D., Mandati vel contra, XVII, 1). Deosebire 
"între legat şi. contractii este căci în contract sie-şi tre- 
pue să'și impute 'eredilorul daca nu a precisat mai - 
bine, pe când în testamente se interpretă tot-d'auna 
mai largi voinţa testatorului, mai cu semă că lega- 
tarul creditorii nu a -luat parte la facerea testamen- 
tului. In legislaţiunea. lui Justinian, alegerea este în 
tot-lV'auna a legatarului, afară numai, daca testatorul' 
n'a dispus alt-fel. Bine înţeles însă că, chiar în le- 
gislaţia lui Justinian, alegerea nu pote să fie a lega- 
tarului, de cât cândă în patrimoniul testatorului se află 
lucruri din cele coprinse în genul legat. o 

$ 23. „Legatul de opţiune, adică acela în care tes- 
tatorul ordona ca legatarul să alegă unul din servii 
săi sati din alte” lucruri, coprindea în sine o condi- 

“tiune; şi de aceia daca legatarul nu opta în viaţa sa, 
nu transmitea legatul heredelui săi. Insă, în virtutea 
“Constituţiunei nâstre, s'a adusii şi la acâsta ameliorare, 
„Si s'a dat voie heredelui legatarului să optese, chiar 
daca legatarul nu a făcut'o cât'a triit. Și tractândii 
acesti materie cu mai mare băgare de semă, s'a maj 
adăogat și acesta în Constituţiunea _nostră adică, că 

„Be-că s'a legat opţiunea la mai mulţi legatari, şi nu' 
se înţelegii asupra alegorii speciei, fie că opţiunea sa 
legat unti singur legatarii, dar acesta a murit fără a 
alege, şi hereglii săi nu se înţelegi asupra specici, ca 

„Să nu se stingă legatul, ceia ce. cea „mai mare parte: 
dintre jurisconsulţi 'decideaii lipsiţi de buna-voinţă, 
amii hotărât ea sorţul să, fie judecătorul opţiunei, a- 

„cela pe care "li va designa sorțul acela să al6gă.“ 
Facă acum şi Constituţia la care “face alusie Jus- - 

tinian în Instituţiunile sale. Ea este din anul 531 şi 
formâsă legea 3 în Condieii, Cartea VI, titlu 43, Des- 
pre regulele commune la legate și fideicoimse, și 
despre desființarea trămiterii în posesiune. Vomiă
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traduce numal principiul s şi paragraful 1 „din acestă, 
lege. - 

„Daca s'a legat la două saii trei saii mai mulţi i inşi 
opţiunea unui servi sati a altui lueru, saii la unii sin- 
“gur legatar care înainte de a'opta a murit; lăsândii 
mai mulți heredi : între cei vechi se discuta ce e de 
decisii în casul în care legatarii originară sati hereclii 
legatarului unicii se certaii şi unul vrea să algă unii: 
lucru, altul altul? Am decisii. că în. asemenea casti. 
fortuna să fio judecătorii, şi sorţul să decidă între 
altereanță: adică pe care din legatariă saii heredi îl 
va hotări sorţul acela să al€gă şi:să ia lucru, iar ce- 
lov-Palţi să le dea părţile lorii din val6rea lucrului, | 
adică a unui servii sati a unci serve mai mare de 
dece ani dar “fără meşteşugii valdrea hotărându-se de - 

noi lă două-gleci de solidi de aurii, a unui servii saii 
serve mai mici de dece ani .valârea hotărându-se de. 
noi la dece solidi: pentru cei cu meșteşugii până la 

-trei-deci de solidi, afară de nota, medici şi mâşe. 
pentru care valdrea să fie de șcideci de solidi. A eu- 
nucilor minori de dece ani hotărâmii valorea până 
la trei-deci de solidi, a celor mai mari de dece ani 
până la cinci-deci de soligi :.a celor cu meșşteşugii 
până la şepte- deci de soliqli. Dar daca cineva a lăsat 
opţiunea unui servii sati a altui lucru nu însuși per- 
sânei legatarului, ci unui terțiii, de exemplu lui Ti- 
tius, și 'Litius sâii nu vrea saii nu pâto să al6gă, sati 
m6r€ înainte de a alege, şi în acest casti era îndoială 

între cei vechi ce trebue să se decidă: era îndoială 

daca, legatul se stingea, sati trebuia alegerea să se 

„defere unui judecător. Noi hotărâmii că daca Titius 
va, lăsa să trâcă unii anii de când a fost somat să 

__ al6gă,. fără să facă alegerea, fie că nu vrea, fie că 

“nu pâte, fie că a murit în acest interval : dreptul de 

a alege. să se defere însuşi legatarului, cu condiţiune 

însă ca să nu alegă unii servit de. cea mai bună qua-



litate, ci de mediă valâre, ca. să se împece şi lega- 
tarul şi heredele. - i a 

„Se numește legatii de opţiune acela în care testa. 
torul. dă facultatea legatarului de a alege unii lucru 
din mai multe de acelaşii genii ce sunt în patrimoniul 
testatorului. In legislaţia clasică acest legat nu putea 
fi făcut de cât per vindicationem, şi legatarul -putea 

“ alege, pe ori care vrea din lucrurile de: acelaşi genă - 
coprinse în patrimoniul testatorului, chiar pe cel mai 
bunii, pe celii mai preţiosii. După cererea heredelui, 
unii termenii 'era fixat de magistrat legătarului. în 

„care elii trebuia să al6gă; -în întrul acestui termen, 
heredele era obligat şi ţinut prin acţiunea ad. exih- 
bendum să exhibe tote lucrurile. coprinse în patri- 
moniul testatorului din genul legat, şi dacă legatarul 
lăsa să trâcă acest termen: fără să se pronunţe, lega- . . 
tul se stinge (1. 10 Ad caxhibendun A, 4). Daca. 
legatarul -murea fără a alege chiar înainte: de a se. 
fixa termenul, saii înlăuntrul termenului fixat, legatul 
se stingea. Dacă opţiunea -unui lucru în genere era 
logată la mai multe persâne şi legatarii nu se înţe- - 
legeaii asupra obiectului de alesii,. asemenea. după 
părerea celor mai mulți jurisconsulți legatul de op- 
ţiune -se stingea.- Se putea întâmpla casă se lege 
unii lucru în genere cu facultatea de'a alege lă- 
sată . nu legatarului, ci unui terţi. Daca terţiul nu | 
vrea sati nu putea să al6gă sati murea înainte de a . 
alege, dreptul legatărului se stingea după părerea celor 
mai mulţi jurisconsulți. Justinian a modificat acestă 
stare de lucruri. Eli -a decisă că legatul de opţiune 
nu se stinge prin mârtea legatarului căruia s'a lăsat 
opțiunea, nici prin neinţelegerea legatarilor cărora s'a 
lăsat opţiunea, că dreptul de a alege. trece la 'moş- 
tenitorul sati moştenitorii: legatarului, că daca moş-. 
tenitorii legatarului. sat legaţarii. originară nu se în- 
elegii, :se va trage la sorți şi numele aceluia co va 
eși din urmă va” determina cine trebue si facă ale- 

-7 
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gerea și să ia lucrul, şi acesta va fi obligat să dea 
celoi-l'alţi val6rea în ban! a părţii fie-căruia din lucru. 
Pentru estimaţiunea servilor, Justinian îix6să unii tarif,. 
când fixii, quand cu maximum, după cetatea, qualitatea - 
şi meşteşugul sorvului. In casul în care s'a lăsat op- 
țiunea însuși legatarului, saii legatarilor. şi ci se în- 
țelegii, precum şi când legatarul a murit şi a lăsat 

gatarii originară saii heredii potii alege din genii-.o- 
biectul celii mai buni, celii mai preţiosii. Justinian, 
pe de altă parte a deecisii că daca s'a legat opţiunea - 
unui lucru în genere a căruia alegere. însă să fio în- 
credințată unui terţiii, daca acesta nu se pronunţă, 
fie că 'nu vrea, fie că nu pâte, fie că a murit înainte 
de a se pronunţa, legatul nu se stinge, dar se trans- 
formă, Gre-cum întwunii legat de lucru în genere, cu 
dreptul. pentru legatarii de a alege însă nu. lucrul cel 
mai preţiosii, ci unii luciu de o medi estimaţiune. 
Accarias, Precis de droit romain, +" .edition, -T. Il 
p. 1062, emite asupra Constituţiei lui Justinian o in- 
terpretare falși. Eli dice că în legislaţia lui Justinian 
alegerea nu pâte -purta de cât asupra: unui. lucru 
de mediă valâre. Aşa e, dar nu în tâte ceasurile, cum 
are aerul so spue Acearias, ci numai în casul în care 

mai mulţi herogi care se înțelegii, legatarul saii le- 

“alegerea a fost lăsată unui terțiii Și acesta nu vrea „ 
sai nu pâte să se pronunţe>sail a murit înainte. de 

a se pronunţa.;-atuncă numai alegerea transferată fiind 
la legatariă, acesta nu pote alege de cât unii lucru. - 

de mediă estimaţiune. In casul însă în care elecţiunea 

a fost lăsată. legatarului saii legatarilor mai mulţi ori- 

ginară, sati legatarul unic originar a murit şi a lăsat 

mai mulți heredi, legatarul unic pote alege „obiectul 

cel "mai bunii, legatarii multipli originari sai. here 

când se înţelegii potii alege obiectul cel mai bunii, 

căci 'nimie “în Constituţia lui Justinian nu se vede câre - 

si, denote că în privinţa dreptului de a alege lucrul 
7
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“cel mai buni, în aceste casuri, s'a făcut vre-o restricţiă, 
Sa derogat la vechiul dreptul clasicii. | 

Legatul pâte să aibă de obiectii. nu numai unul sai 
mai” multe obiecte determinate, ci şi o fracțiune -ali- 
quotă din patrimoniul defunetului, atunci el se nu- 
meșşte legatit parțiarii. Legatarul parţiară semănă în 
multe puncte cu heredele instituit pentru o parte din 

- hereditate. Formula mstituţiei de herede pro parte 
este do exemplu : Gaius heres esto ex tiente. For- 
mula legatului parţiar care se numeşte partitio este :-Do 
lego Gaio trientein ex bonis meis, sati: heres meus . 

„cum Gaio hereditatem meam partilo, dividito, când 
legatul parţiarii are de obiecti jumătate din he- 
reditate (Ulpian, Regule, titlu XXIV $ 25). Așa le- 
gatarul partiarii ca şi heredele pro parte ia o por- 
țiune alipită din tâte bunurile defunctului, din lu- 
cerurile corporale, din creanţe, din datorii. La începutii 
heredele singuri susținea sarcina cultului privati (sa- 
cra privata) căci singurii continuă persâna defune- 
tului. Mai în urmă însă legatarul parţiari a început 
să contribue şi elit la sacra privata în proporţiunea 
părții din bunurile defunctului lăsate lui. Mai târdiă, 
în timpul lui Cicerono, de exemplu, legatarul par- 
țiarii căruia i se lăsa lui singuri o porţiune mai mare 

> sait egală cu părţile tutulor heregilor întreținea singură 
sacrele private (Ciceron, De legibus, II, 19 şi 20). 
Causa introducerii legatului parţiarii a fost toemai 
pentru a se evita sacrele private. Mai târdiu însă 
cândi legatarulă parţiari fu şi elii supusi la con- 
tribuţiă pentru sacrele private, şi în urmă, când. 
legatarul parţiarii ali unui legat întrecea sait egala 
în porţiune porțiunile lăsate heredilor instituiţi, fu con- 
strâns să susţie singur sacrele private, .şi apoi şi 
mai târgiii cândii se introduse în dreptii fideicommi- . - 
sele, şi prin urmare fideicommisul de hereditate care 
avea mare asemănare 'cu legatul . parţiară şi. în fine 
când saerele private căduri în desuetudine, legatul.
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partiarii cădu şi el în desuetudine. Darii câtii timpi 
a fost în vig6re, şi eli era în vigâre încă în timpul 
clasicii, probă fragmente din serierile lui Pauli şi Ul- 
pianti, cum sunt legea 21 D., De legatis I (XXX! şi 22 
$ 1, D., Ad Senatusconsultun Trebellianuun XXXVI, 
1, existaii între densul şi instituţia de herede pro parte 
mai multe deosibiri, între care cele principale -eraii 
cele următâre: 10 Dreptul legatarului parţiarii se stingea 

„ca al or-cărui legatar prin repudiarea heredităţii de că- 
tre instituițţi pe cândă unii herede parţiarii naro'-să 
se temă de repudiarea coheredilor săi, din contră drep- 

„tul săi va creşte şi în virtutea regulei:: Nemo pa- 
ganus partim testatus partim =ntestatus decedere: 
polest, elii va lua întrega hereditate. 20 Era contro=. 
versă daca legatarul partiarii e coproprietarii cu he- 
redele asupra lucrurilor. corporale : Proculianii susţi- 
neaii că da, Sabinianii- că nu, că heredele are săi 
dea numai 'estimaţiunea părţii sale; Pomponius că 
daca” lucrurile sunt comodii partagiabile în natură le=- 
gatarul parţiarii pâte-cere împărţirea lori, daca nu 
numai estimaţiunea părţii sale; Gaius care era Sabi-. 
nian, adopta părerea Proculianilor (Gaius, histituţiună, 
Com. II: Ş 254 şi Pomponius legea 25 $2 D, De 
legatis_ 1). Dar chiar în opiniunea  Proculianilor pen-.. . 

„tru împărţirea lucrurilor corporale legatarul parţiar 
nu avea acţiunea familiae hevescundae, 'ci acţiunea 
comuni dividundo. 3* Heredele parţiarii ia partea 
sa din hereditatea cu fructele din momentul morţii 
testatorului, în virtutea principiului fructus augent 
hereditatem, pe când legatarul partiariă le ia numai 
din” momentul punerii în întârdiere a heredelui ca. 
săi predea legatul [Paul 1. 23 D., De legatis I (XXX)]. 
4% Creanţele și datoriele trecii pentru parte pe capul. 
heredelui parţiară, ele nu trecii pe capul legatarului 
parţiarii, ci remânti asupra heredelui, care încheiă cu le- 

gatarul parţiari stipulaţiunile, partis et pro pare prin 
care heredele promite ca fidejusor legatarului parțiarii



restituția. părţii. sale. aferente din ceia ce va A încassat 

din creanţele hereditare. şi stipulă în sensit. inversii 

de la dânsul plata a părţii sale constitutive din ceia. 

ce eli heredele va plăti creditorilor hereditari as 

II $$ 254 şi:557). 50 Heredele parţiarii are dreptul - 

a reţine quarta Faleidiă din legatele 'd& care e împo-. 

vărat, legatarul parţiară. nu are dreptul a reţine quarta 

Pegasiană din fideicommisele puse în sarzina lui (Ul- 

pian legea 25 $ 5 D- Ad Senutusconsultum Zre- | 

Delia, XXXVI, |. - 

Nu se pote face legatii unei pers6ne incerte. Prin 

pers6nă incertă se: înţelege: aceia. despre care  testatorul 

nw'şi pote face o ideo precisă. 

In adevări liber alitatea este făcută în vederea per- 

s6nei şi prin urmare -era raţional ea testatorul să nu 

“pâtă face .o. liberalitate de cât unei . pârsâne despre 

care 'şi putea face o idee precișă. - 
Pentru donaţiuni mor tis causa, saii între vii, acesta 

nici că putea face îndoială, căci în ele  donatarul era 
o parte care trebuia: să figure în actul constituind do- - 
„națiunea împreună cu donatorul. : .-  - - 

In testimente, acte unilaterale. s'a putut crede că. 
fiindii că testatorul nu tractează nici cu horedele, 

nici cu legatarul, el ar--fi putut face o liberalitate unei. 
„_pers6ne incerte. Rațiunea însă şi bunul. simţi Sa 

opusii. 
Exemple isbitâre “de pers6ne inicerte: sunt: Acela. 

„care va veni mai întâiii la înmormântarea mea ;. acela 
care va da pe fiica sa în căsătorie fiului meă; acela care 
se va căsitori cu fiica mea. In aceste exemple, şi 

altele de felul acesta, nică îndoială nu pote fi că tes- 
tatorul nw'şi. pâte inchipui a priori cine are să, fie . 
persâna eratificată.. 

In cât este mirare, cum. citim în Dalloz că în “tim-: 
purile moderne,. parcă bunul simţit n'ar fi al tutulor 
timpurilor și al tutulor locurilor, -ar fi valabile libe-. 
ralitateh testamentariă făcută în termenii următori:
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„de donne î celui qui Gpouseră 1 ma fille.“ (Vegi Dalloz, 
Verbo: Dispositions .entre vifs et testamentaires, pa-. 
ragrafi 832). Dalloz spune că ar fi autori care decidii. - 
ast-fel, fără să citese însă pe nici unul. Daca Dalloz. 

- Ya fi înţelesti răii” pe acei autori, atât mai bine pentru. 
elii. Dacă din contră ceea ce afirmă Dalloz ar fi exact, 
atât mai răi pentru. creerii acelor autori. Rămâiă însă 
„constant că în dreptul Roman, şi tot aşa. trebue să 
fio şi în dreptul moderni, nu se pote face o libera- 

"litate unei pers6ne incerte în sensul de: mai sus. Daca 
însă persâna, incertă e luată dintr'uniă grupă certă, 
fiind “că atunci, -până la Gre-care punct, : se pote dlice- 
că testatorul a putut 6re-cum să'şi facă o idee 6re-. - 
cum precisă, liberalitatea este valabilă, de exemplu. 

“în ceasul următor: Heredele mei să dea dece mii de. 
sesterţi aceluia dintre actualii mei cognaţi careva. 
veni mai . întâiii la înmormântarea mea. li nu aşi - 
admiţe nici o asemenea liberâlitate, căci întâmplarea, 
iar .nu afecţia pâte'să facă, pe acelii. cognatii să vie. 
mai întâi la înmormântarea mea. (Gaius Instituţia, 
Comm. II $$ 238 şi 239). La începutii însă se putea. 
face fideicomise “unei persâne incerte. Dăr dela A-. 
drian încolo, prohibiţiunea -există şi pentru - fideico-. 
mise. - Adrian în un mod raţional .a întinsti prohibi-: 
ţiunea de la instituţiuni de herede și legate şi la. fi- 

| . deicomise “(Gaius, Hastit. Comm. II. '$ 287)... 

ŞI nici militarii, cu tâte: favorurile de care se:bu- 

curati în timpul imperiului, nu scăpaii de acestă in-- 

capacitate: Cu tote acestea, daca uni legat sat un fi- 

deicomisti âr fi fost plătit din erâre unei persone in: 

certe, celii ce'lii executase nu putea repeta. Toti “pen-. . 

tru acelaşi cuvântă, şi încă prin a fortiori, nu se pu-. - 

tea numi 'tutor o persână incertă (Gaius, C. IL. $ 240). 

Şi nică în legislaţiunea lui Justinian-nu se putea face. 

„o.liberalitate prin testament, & fortiori. prin donaţiune, 

„unei persâne incerte: în sensul arătat mai susii, 

Și legea unică în Condică . De. „incertis personis: 

2 

«
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(Cartea VI titlu 48) nu este contrariă acestei idei. 
Acestă Constituţie nu ne a parvenit; dar atât din re- 

ferința la densa a paragrafelor 26 și 27.din Iustit. 
lui Justinian Cartea II, titlu 20, cât. şi din analisa-ce 
ne daii interpreţii Photius şi Balsamon despre dânsa, | 
„resultă că ea nu se:referea lu persânele incerte, în sen- - 
sul de mai sustii, ci la postumus alienus şi la alte per- 
s6no despre care vomii vorbi mai la vale. | 

Ca 'aplieaţiune a regulci ei nu se pâte nici institui 
herede, nică face legatii unei persâne incerte şi s'a de- 
cisii în cele d'ântâiii timpuri ale lepgislaţiunei romane 
că nu se pste nici institui nici face legatii unci per- 
s0ne nenăscute încă, de şi concepute; Darii mai în 
urmă în timpul Republicei s'a admisii posibilitatea 
instituirei. de herede şi afacerii "de legatii a postu- 
milor sui, adică a copiilor concepuţi care daca ar fi 
născuţi în momentul facerii testamentului ar fi subt 
puterea paternă imediată a testatorului adică ar fi here- 
des sui, gi acesta relativă la instituirea de herodo ca să 
previe ruptura testamentului iar în măterie de legate din - 
„causa regulei că putem lega tutulor persânelor cu care a-. 
vemii> faciio testamenti. Și atunci a început a se for. 

__mula regula infans conceptus pro nato habetur quo- 
„ies de ejus commodis agitur, regulă care a avut, 
după cum vedem, o aplicaţiune “forte restrânsă. căelt 

„nu se-aplică de cât la postum sati. Postumilor sui 
a fortiori. se putea face fideicomise. In oposiţiunc cu 
postumi sui oraii postunmi alieni, care eraii-toți aceia 
care concepuţi numai în momentul confecţiunei les- 
tamentului se nășteuii în urmă fio înainte de mârtea 
fie după mortea testatorului, fie aceştia din operele 
unui străinii, fie chiar al unui cognat al testatorului, 
fie chiar. a unui cognat al săi, fie chiar al unui fiti 
al stii eşit de sub puterea sa paternă în' momentul con- 
cepţiunei nepotului. Aceştia: în dreptul clasic nu pu- 
teaii fi nici instituiță horedi, nici nu li se putea -lega. 
Fideicomise insă li s'a-putut lăsa 'de la August până -
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la Hadrian care prini”'un Senatusconsult a asimilat: 
şi în privința acâsta fideicomisele cu legatele (Gaius 
Com. Îl $ 287). Pretorul însă. permise să fie insti-. 
tuiți heredi întwrunii testament făcut în formele drep- 
tului pretorian acordându-le bunorai : posesiititea 
secundum tabulas. Insă de sigur acâstă bonorum po- 
seşiune a trebuit să fie sine re, căci altmintrelea: n'ar 

“mai fi avut nică unii sensii Senatuseonsultul lui Ha-- 
drian. Ce folosii în adevării că nu li se putea lăsa sub for- 
ma -fideicommisului, dacă Ji se putea lăsa sub forma ins- 
tituirei pretoriane bonorun possessiunea | secunuduin 
tabulas. Tocmai mai târdiiă, târdiii do tot, a trebuit să 
încâpă acestă bonorunu possessiune să fie cu re, şi a- . 
tuncă Justinian n'a avut de cât unii pasii a face spre a 
decide cum decide prin paragraful 28 din Instituţiunele 
sale, Cartea. II .titlu 20, că postumul alienus pote 
îi instituit herede (confundând dreptul civil cu drep- 
tul. pretorian) şi priimi şi legate şi fideicomise ($ 27), 
după cum acesta a trebuit elii so decidă prin legea 
unică în Condică De încertis personis, despre care am 
vorbit mai susii. Și. de atunci încolo. regula: înfans 
conceptus pro nato habetur guoties de ejus com- 

"“modis agilur a început să aibă o _aplicaţiune și mai 
mare, care se apropie de.sfera. de aplicațiune a a-. 

"cestei regule în dreptul moderni. 
Justinian în „paragraful 28 sus-menţionat, ne spune 

că postuimul alienus pâte fi instituit herede, ziisi în 

utero ejus sit gquae jure nostro uxor esse non po- 

test. Ce însemnâsă, acestă restricţiune ? Ea însemnâsă 

numai atât că nu putem institui herede pe unii copil 

adulteriniă sati incestuosii cu a cărui mumă nu ne pu- 

temii căsători, iar nu că nu. putemi institui herede 

pe copilul conceput de altul cu uă pers6nă pe care 

moi nu o putem lua de nevastă, căci e deja măritată 

“saii cognată suii afină. cu noi în gradii prohibitii. 

„Regula, este că nu putemit lega de cât persânelor 

cu care avemii facțiune de testamentii, adică pe care 

le „putemi institui heredi. Ca aplicaţiune a acestei re- .
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zu nu putemii Jeg: ga persânclor incerte în sensul -a- 
devărat nici postumilor alicni, pentru că pe dâusele 

- nu le putemii institui heredi (Justinian, Instituţiuni . 
Cartea II, tit. AX Ş 24). Prin excepţiune sunt per- 

_„s6ne pe care nu le putemii institui şi cărora cu tâte 
acestea putemii lega. Aşa de exemplu municipiele, 

"cetăţile nu pot fi» instituite heredi de cât de către li- 
pertii lori, și acâsta ca aplicaţiune a regulii că nu 
putemii institui heredi persânele incerte ; ele sunt 
considerate ca persâne incerte. Aşa le - consideră, 
Ulpian în Regulele sale, titlu XXII $ 5. Este 
aci o idee exagerată, ele nu sunt persâne.incerte în 
adevăratul sensii al: cuventului. Causa incapacității lori 
o cu totul alta. [i o questiune de ordine publică. He- 
redii sunt continuatorii persnei juridice a defunctului, 
ci continuă sacrele private; Acâsta nu:pâte fi oficiul 
de cât a unor persâne physice. De aceia incapacitatea 
lorii nu merge până a nu li se permitea li se face 
„degate. Şi de aceia Nerva şi după el Adrian le a 
declarat capabile de a priimi legate (Ulpian, Regule, 
titlu XXIV $ 28). A fortiori ele! potii priimi fidei- 
comise. In regulii generală nu putemii pentru acelaşi 
cuvânt institui neredi templele . deilor. Prin excep- 
ţiune unii Senatusconsult a ridicat prohibiţiunea pen- 
tru unele temple a unor dei, de exemplu pentru tem- 

“plul lui Joe 'Tarpeiul (după stânca tarpeiă), lui Apo- | 
lon din Didyme, lui Marte din Gallia, Minervei din 
Ilion, lui Hercule din Gades, Dianei din Bphesii etc., 
după cum ne-spune Ulpian în Regulele sale, titlu 
AXII. $ 6. A fortiori acestor temple se potii face 
legate şi încă a fortiori fideicomise. Cu alte cuvinte - 
la Romani nu era destul cao pers6nă morală să aibă. 
caracterul de aniversilas juris, recunoscuti, printi”o 

“lege, unii' Senatusconsult saii o Constituţiune impe- 
rială, ci. încă să mai aibă acordată prin unii. act al: 

| puterii legiuitâre şi capacitatea de a priimi liberali- 
_tăță testamentare, Pentru cele-V'alte corporaţiuni, pen=
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„tru colegie de exemplu, era destul ca ele prin unii 
act” legislativii: să .fi fost învestite cu caracterul de 
pers6ne juridice, de umiversitates juris, pentru ca să 

-pâtă priimi legate (Paul legea 20 D., De rebus dubiis 
(XXXIV, 5). Totuşi însă ca să pâtă fi instituite he- 
redi, colegiele trebuia, chiar daca erati autorisate, daca 
aveai. caracterul -de universitates: juris,:să fie ca și 
templele învestite în mod special de puterea legiui-: 
tore cu eapacitatea de a fi instituite heredi. Vedi Dio- . 
cleţian şi Maximian legea 8 C., De heredibus iusti- 
tuendis (VI) 24). | _ aa 

In legislaţia însă bizantină, cetăţile potii priimi şi 
heredităță şi legate 'şi fideicommise încă din timpul 
Împăratului Leon (Constituţiune din anul. 469 care: 
foumâsă, legea 12 în Condica. lui Justinian De here- 
dibus îustituendis et guae personae heredes iusti- 
tui mon possunt, VI, 24),. şi Justinian permise prin- 
tr'o constituţiune, care formâsă legea 26 C, De sacro- 
santis ecclesiis et de rebus et privilegiis earuim, 1,2, 
Bisericelor a fi instituite heredi, şi a fortiori de a priimi 
legate şi fideicomise, şi 'şi dă osteneala de a deter- 
mina prin acâstă  Constiţiune când cineva institue he- 

„rede pe Isus „Christosii, saii.pe archangeli, saii..pe 
vrunii martirii, la care biserică trebue să se afectese 
liberalitatea testamentară.  - | | a 

La moderni tâte persânele morale, cu condiţiune 
ca să fie autorisate. dea funcţiona ca pers6ne morale, 
adică cu condiţiune de a fi învestite cu earacterul de 
universitates _juris,  potii prin aeâsta chiar să pri- 
mâscă fie donaţiuni între vii, fie legate. Şi lucru cu- 
riosii' autorisarea de a constitui 'o pers6nă morală, nu . 
mai emană .ca la. Romani de la.puterea legiuitâre, - 
ci de la simpla putere executivă.  . 
„Insă, cu tâtă acâstă capacitate generală de a primi, 

"“pexs6na morală trebue să fie pe W'asupra în mod spe- 
cial autorisată de a priimi liberalitatea în questiune 

a _2a
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fie între vii, fie testamentară, şi acestă autorisare 
emană iar de la puterea executivă. 

Fiind dară că şi caracterul de persână morală şi 
autorisarea specială de a primi liberalitatea emană tot . 
de' la puterea executivă, lucrurile se apropie 6re-cum 
de ceia ce se petrecea la Romani. "Deosebirea însă 
este că la' Români în legislaţia clasică capacitatea de 
a priimi heredităţă era mai.restrânsă de cât aceia de 
a priimi legate. Ali duoilea capacitatea de a primi 
ca şi “caracterul de persână juridică erai concedate |. 
de puterea legiuitâre, iar nu: de cea executivă, Al. 
treilea o persână morală capabilă o dată de a primi 
cutare genii de liberalitate, învestită adică cu acestă 
capacitate, nu mai avea trebuinţă de o autorizare spe- 
cială pentru liberalitatea în . questiune. Deosebirea 
însă este şi mai isbitâre între legislaţia niodernă şi drep- . . 

- tul: roman .byzantin. Căci în dreptul roman byzantin. 
- cetăţile şi templele chreştine potii: priimi liberalităţă: - 
„fără a nume autorisare, mai cu sâmă templele chreş- - 
tine nică nu aveaii trebuinţă de autorisare. ca să con- 
stitue” persâne morală; simpla lor sfințire, târnosire 
cum se dice astădi, -le-da câracterul de: persânemo- .. 
„rale,. capabile de a priimi liberalităţă, pe când din eon- - 
tră în legislaţia modernă, Condica Napoleon saii Ale- 
sandru I6n I, de exemplu, persnă morală trebue să 

"fe învestită mai întâiii cu caracterul de universitas 
Juris, şi apoi-pe d'asupra să fie şi autorisată în mod | 
special a priimi liberalitatea de care. este ratificată, .. 
Compară articolele 910 .şi. 927. din Condica Napoleon 
cu articolele S11 şi 817 din Condica Alexandru 16 - 
I. Din redacţiuinea articolelor sus-menţionate resultă 
că la noi ca şi la Francesi, nu se pote face o liberali 
tate testamentară ad opus pium în futurum cream. 
“dum, adică.nu se pâte lega pentru 'erearea unui hos- 
picii în fiitorii chiar sub condiţiunea de â fi autori- 
sat a foncţiona ca persnă morală. Liberalităţile fă- 
cute în fiitor după investitură.vor fi valabile, dar cele



  

făcute înainte unei pers6ne morale de creat în fiitor sunt 
nule. De aceia Curtea de Casaţiune.a violat legea în pro: 
cesul dintre I6n Kalenderu şi moştenitorii Oteteleşianu, 

declarând valabilă liberalitatea testamentară făcută do 
I. Oteteleşianu, pentru 'o șe6lă de creat. E adevărat 
că Curtea de Casaţiă a eludat dificultatea declarând 
pe I. Kalenderu legatar universal, când el: nu avea. 
în nică un casii vocaţiune la nică o părticică din ave- 
rea lui Oteteleşianu, 'ci era numai o pers6nă inter- 
pusă ca să maschese persâna morală, şedla, încă ne- . 
creată, şi ca să eludese nulitatea liberalităţii, dar nu 

& mat puţin adevărat că, or cât sa ascunsii după 
degete Curtea de. Casaţiune, ea nu a violat: mai. puţin 
legea, şi că. decisiunea sa constitue o decisiune ad 
hominem, uni simplu act de favâre.. La Romani însă 
în legislaţiuriea'byzantină questiunea se pâte discuta | 

- daca se pote lega ad opus în fuburum creaturun.: 
O instituţiune de.herede ca şi . unii legat, ca :și 

„ună “fideicomisii se pâte face. unui servii saii unui 
- filiusfamilas cu - condiţiune ca. testatorul să aibă 
factio testamenti cu exereitatorul. puterii dominicale 
Sati paterne. cae | 

O instituţiune de herede saii unii legat se pote face: 
servului unei. heredităţă. jacente cu condiţiune ca testa- 

„ torul să aibă factio testamenti cu defunctul din a cărui. 
hereditate face parte servul (Instituţiunile lui Justinian, 
Cartea II titlul 14 De hevedibus înstituendis Şi Ulpian 

legea 116.$. 3 D., De legatis IL, 30) In adevării he-: 

reditatea jacentă represintă persâna . defunctului, zi- 
ce personae defuncti: sustinel, personae, defuncli 
vice fingitam, cum” dicii aceste. texte. Prin heredi- 
tate jacentă (heveditas' jaceus) se înţelege hereditatea 

neaeceptată, încă (noudum adita). După strieteţa prin- . 

cipielor,. acâstă hereditate ne având încă stăpâni, căci 

celii vechii este mortii, celii nuoi nu se ştie cine va 

fi, căcă, nu se ştie” de va, accepta hereditatea celiă chiă- 

„matii mai întâiii ca moştenitorii, sati altul după den- 

| . DE Pa . . . 

po
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sul, n'ar putea câştiga nimic în timpul jacenţei, ir: 
cât în acest interval unii servit hereditariii n'ar pu- 
tea nici: cumpăra nici stipula, nici fi instituit herede. 
nică să i se facă unii. legat. Tote aceste acte ar fi 

“mule, căci servul nu are altă capacitate de cât aceia 
pe care o împrumută de la stăpânul. sâii. In intere- 
sul însă al posibilităţii de a câştiga în interval s'a decisiă. 

_că hereditatea jacentă represintă pe defunct, că' adică 
până se va face adiţiune de hereditate; defunctul nu 

e încă mort, e considerat că trăeşte încă. De aceia cu 
condiţiune ca acest defunct să fi putut fi instituit, 

"servul heredităţii jacente pote fi şi elii instituit, i se: 
pâte. face. unii legat. Bine înţelesii acestă hereditate, 
acest legat nu se va consolida în mod definitivi de: 

„cât prin adiţiunea heredităţii sati prin acceptaţiunea 
legatului făcut de serviti după ordinul heredelui care. - 

„va accepta moştenirea. e o 
Presupuind acum uni legat de usufruet făcut sex- 

vului unei. heredităţă jacente, dreptul la acest; legat, 
după cum știmii, se va deschide în momentul adi-- 
țiunei heredităţii: testatorului, iar nu în momentul 

„morţii sale, pentru ca să nu se întâmple ca usufructul 
să se stingă prin neusii în intervalul de la mârtea testa- 
torului, până la. adiţiunea herediţăţii sale. Quid juris - 
însă daca în momentul adiţiunei heredităţii testatoru-. 
lui care a făcut legatul de usufruct, hereditatea din. 
care face parte servul cărui s'a făcut legatul de usui-. 
fruct nu este incă priimită ? Acest legat, cum am disă,. 
a fost -valabil făcut. Dar iarăși ca să nu se stingă prin 
neusii usufruotul, deschiderea dreptului la acest legat 
va fi întârdiată până la adiţiunea heredităţii din care 
face parte servul legatarii. Cu alte cuvinte duca în Mo-- 
mentul adiţiunei heredităţii testatorului care a legat usu-- 
fructul hereditatea din care face parte servul a fost deja, 
priimită, dies legati usufructus cedit adita hereditatis- 
testatoris, daca nu, adita hereditate servi hereditarii, - 
în momentul adică a adiţiunei heredităţii din care face-
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parte servul legatari al usufructului (Ulpian legea unică 

$ 2 D., Quaiado dies ususfructus legati cedit, VII, 3). 

Erdrea asupra numelui heredelui instituit sai al le- 
gatarului nu infirmă liberalitatea, căci sumele sunt 
inventate spre determinarea - personelor, care. pot 

fi determinate şi altmintrelea. Aşa de exemplu daca. 

am disii : instituescti herede pe Gaius fiul fiului meti 

Titius saii legi fondul Cornelian lui Seius fiul ami- 

cului meii Mevius, instituirea de herede şi legatul vor 

fi. valabile, de şi pe fiul lui Titius nul chiamă. Gaius, 

ci Sempronius, daca Titius n'are alt fiti, de şi pe fiul 

lui Mevius nu'l chiamă Seius, ci Cornelius, daca Me- 

vius nare alt fiii (Justinian, .Instituţiuni, Cartea II], 

titlul 20, $ 29). A a Sa 

Poti pentru acelaşi cuvânt falsa. îndicațiune a 

obiectului legatului nu infirmă legatul, daca nu e în- 

doială de altmintrelea, asupra obiectului legali. Cum 

dice paragraful 30 din titlul nostru în Instituţiuni, 

falsa demonstratio non nocet legato. Aşa de exemplu 

„ami disi : Do lego Gaio servum Stichum quen a 

Seio_emi, legatul este valabil daca nu am. de cât unii 

“singurii servi pe care însă îl am cumpărat de la Ti- 

tius şi numâi din “erdre, ne mai aducendumi bine 

aminte, ami disti că Pam cumpărat de la Seius. 

Cu atât mai mult cuvânt falsa causa nu înfirmă le- . 

gatul; cum dice pavagraful 31 din titlul nostru, falsa 

causa non nocet legati. Aşa de exeniplu am qlisii: Dai 

legii fondul Cornelian lui Titius pentru că mi-a gerat afa- 

cerile mele, şi se adevereşte după mortea mea că nu a 

-gerat; nică o afacere d'a mea, căci, cum dice Papiniani, 

ratio legandi legato non cohaeret, motivul determinant 

nu face parte integrantă din legat. -Cu tote acestea toti 

Papinian adaugă, că acesta este aşia îpso jure, că 

acesta este presumpţiunea, dar că va fi permisii moş- 

- tenitorului să dovedescă pe calea excepţiunei doli 

mali pe. care o va face. să se însere în acţiunea le- 

gatarului, că. altmintrelea, adică daca ar fi ştiut tes- ,
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„tatorul: că nu % a gerat afacerile, nu % ar fi făcut: 
liberalitatea, şi, în asemenea casti, judecătorul de fapt. 
apreciator “al excepţiunei va putea să respingă acțiu- 

_nea legatarului (Papinian legea 72 $ 6 De conditio- 
nibus et demonstrationibus XXXV, 1). De altmin- 
trel6a, cum adaugă Justinian la finele paragrafului 
31, daca testatorul vrea ca legatul să, fie valabil nu- 
mai daca causa ce indică este reală, nare de cât-să. 
formule causa în modii condiţionalii, în locii să dică, 
quia, să dică si, în loc. să dică quia negolia mea 
gessit, :să dică si negotia mea gesserit, şi atunci le- 
gatul chiar stricto jure nu va fi. valabil de cât daca 
legatarul va dovedi că. în adevării a gerat afacerile 
testatorului, cu alte: cuvinte heredele nu va avea în 
asemenea casii să ecră inserţiunea, : excepţiunei doli 
mali şi nu va avea el să faci proba neexistenţei cau- . 

„sei, ci din contră : legatarul va avea, nevoie să pro- 
bese existenţa causei. ie - 
 Instituţiunea de' herede 'era considerată: în dreptul Să 
xoman din cele d'ântiă timpuri ea începutul şi fun- 
damentul întregului testament, capat et fimdamen- | 
tun tolius testamenti. De aceia nu se putea înţelege 
ca emeva să testese fără să facă o instituţiune: de he- 
rede, nu se putea ca cineva să dispue de averea sa .. 
prin testamentă, până ce mai întâiti şi numai după; 
ce mai întâiti făcea o instituţiune de herede. Nu se: 
putea înţelege ca prin testament să transmită cineva . 
averea sa, de cât având un continuator al persânei 
sale juridice, care se numea heses de la herus (adică 
înlocuitorul . vechiului stăpâni, defunctul), adică: do- 
minus, de unde şi la Germani herr, “şi în sarcina, 
acestuia numai să puie deosebite liberalităţi sub formă, - 
de legate. De. aceia nu numai că nici unt testament 

„Du era valabil ab înitio, justum, de cât daca coprindea. o instituţiune de herede, dar ori-ce altă: disposiţiă.- 
testamentară era considerată ca nulă, ca, neavenită,; 
ca -nescrisă, iar dacă  disposițiunea era scrisă înainte 

Dă 

oz
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do: instituţiunea de herede, testamentul era considerat 
că incepea de la instituţiunea de herede, tot ce era 
înti”ensul înainte cra considerai ca neexistent, „Ante 
heredis institutionem legari non potest, quo- 
niam vis ac potestas testamenti ab :heredis in- 
“stitutione incipit. — Inainte de instituţiunea de 
herede nu se pâte lega, căci tăria și . puterea, 

„ testamentului începe. de la instituţiunea, de herede, . 
dice. Ulpian în Regulele sale, titlul XXIV ş15. Şi 
Sabinianii erati atat de riguroşi în. aplicarea acestui. 
principiti, în cât considerati ca nulă şi chiar dafiuneu 
de tutor făcută înainte de instituţiunea de herede. 
Numai Proculianii imai dulci permiteaiă. că datio tu- 
loris_să se facă inainte, pentru că printr'Ensa nu se, 
dispune de nimic din patrimoniii, quod nihil ex 
heveditate erogatur” tutoiis: datione. Aşa în adevăr 
decide Gaius în Instituţiunile sale, Com. II $Ş 229, 
230 şi 231. „Ante heredis institu ionem înuiiliter 
legati, scilicet quia testa menta vim ex înstitutione 
accipiunt, et ob'îd velut caput et tundamentum in- 
telligitur totius testamenti heredis institutio.— Pari 
ratione nec. libertas ante heredis instititionene dai 
polest.— Nostri praeceptores nec tutorem eo loco dari 
posse existimant: sed! Labeo et Proculus îutoren 
Dosse dari (putant) quod mihil ex: herediiate ero- - 
gatur tuloris datione--—Inaintea instituţiunei de he- 
rede. nu 'se pâte lega întrun mod valabil, pentru că . 
adică testamentele “şi priimescii tăria loriă din insti-. 
tuţiunea de. herede, şi din. causa acesta instituţiunea 
de herede. este 6re-cum considerată ca începutul (ea-, 
pul) şi fundamentul. întregului testament. —Și pentru 
acelaşi cuvântii . nică” libertatea nu se pâte da îna-. 
intea instituțiunei. de herede.— Preceptorii noştrii sunt 

chiar de părare că nici măcar uni tutore nu se pote 

„da prin testament înaintea instituţiunei de herede: darii 

Labeon şi Proculus sunt de părere că se pote, c căi 

prin daţiunea de tutore nu se dispune, nu sc ia ni-
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mic din hereditate.“ Prin excepţiune fideicomisul, care 

s'a. introdus tocmai în scopul supresiunei câtor-va Ti- 

gori de drept, între.altele, nu era supusi la acâstă 

rigore. Cum n6 spune Ulpian, în Regulele sale titlu 

XXV. $ 8, elit putea să fie făcut înaintea instituţiunei . 
de nerede. Cât pentru legate, numai în timpul lui - 

Justinian sa admisii că ele se poti face înaintea in- 
stituţiunei de herede, care rămâne pe fiitor, ca ne- 
cesariă pentru validitatea testamentului, care continuă . 

de a fi fundamente totius testamenti, dari care 
încetesă de a' mai fi capul, începutul testamentului. 
Tocmai în legislaţia modernă, sub inspiraţia dreptu- 
lui consuetudinal, care declară chiar că omul nu pâte 
face moștenitor, că acesta este opera numai -a lui Dum- 
nedeii, adică că nu putem avea de cât heredi de sânge, 
ab intestat, că chiar ceia ce altă dată se numea he- 
rede instituit nu mai pâte fi pe fiitor de cât unii le- 
gatar universal, numai sub inspiraţia dreptului con- 
suetudina! francesii, după care cum spune Loysel în 
scrierea sa Institutes -coutuuniers de France: Dieu 
seul peut faire des heriviers, homme ne peut faire: 
que des legataires, sa admis prin a fortiori atât în 
vechiul drept francesii cât şi în celii modernă, că in- 
stituţia de herede nu mai serveşte nică de fundament . 
testamentului, că testatorul nu mai are nevoie chiar 
de a face unii legatar universal, cu tâte că acestuia 
îi dă câte o dată sesina (adică posesiunea legală de 
drept a moșştenirei), ei că pâte prin testament, să. dis- 
pue în mod valabil distzibuind totă averea sa sub 
„forma, legatelor particulare. - 

Ce se intampla i în legislaţiunea clasică Romană când 
unii legat era făcut între două instituţiuni ? 

Daca legatul era făcut per 'vindicationem, atunci 
elii nu era valabilii de cât în proporţiunea vocaţiunei 
la hereditate şi împărtăşirei în hereditate a heredelui 
după care venea legatul, faciă cu heredele; care 
venea după legat legatul era nulă, -şi, prin uu-
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„mare, find că faţă cu cl obiectul « era considerat ca 
nelegat, şi el' moștenea pentru partea sa din heredi- 
tate obiectul legat, în proporţiune cu acâstă parte le- 
gatul era nul, (Paul, Sentenţe, Cartea III, titlul 6 $ 2). 
Acâsta are locii cândii cei duoi heredi instituiţi vinii . 

"ambii la moştenire. Dari daca vine numai unul, a- 
tuncă în virtutea. principiului acereşeământului, Și în 
virtutea principiuiui că nemo paganus partini tes-- 
tatus parti iutestutus decedere potest, atunci fiind 

„că lieredele care vine e considerat ca singură herede 
„asupra întregei averi, daca cel ce vine e “col în urma 
instituţiunei căruia e făcut legatul, legatul este valabil” 
integralii, daca însă cel ce vine e cel înaintea institu- 

- zăunei căruia e făcut legatul, legatul este nul în total. 
Daca legatul este facut per dammnationem, atunci : 

daca ambii heredi vinii la moştenire, legatul este va- 
labil pentru totii, îlii va datori heredele în urma că- 
ruia- vine legatul, căci: măcar că parte din obiectul 
legat a tost Luat jure heredilasio de heredele înain- 
tea căruia a fost făcut legatul, nu e mai puţin ade- 

__vărat că heredele per damnationem obligat, e da- 
“torat a procura nu numai jumătatea sa ci şi jumăta- 
tea „coheredelui, căci per damnationem pâte uni he- 
rede fi obligat a procura, şi lucrul altuia, Daca însă 

din cei' duoi heredi unul numai vine. la hereditate, . 

dacă este acela în: urma căruia vine legatul, este e- - 

“vident că atunci- a fortiori el e obligat “a presta le- 

“gatul întreg. Dacă însă este cel înaintea căruia a fost 

făcut legatul care vine'-la moştenire, atunci legatul. 

este nul (Paul, Sentenţe, paragraful sus- -citat). Acâsta 

“este adevărata interpretare care trebue să se dea, în! 

combinaţiune cu principiele generale” ale dreptului, 

paragrafului din Sentenţele lui Paul. _ 

In legislaţia lui Justinian, numai rămâne îndoială, 

că legatul între două instituţiuni este valabil întegralii, 

dacă chiar celii după cele “două instituţiuni este va- 

„labil, cum nu încape cea mai - mică îndoială. . |
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Unii legati pâte fi făcuț puri. Eli 'pâte fi ficut... 
și cu termenii, adică cu uni: dies ex Quo, daca este. 
făcut per damnationem, cum de exemplu, legatul: .. 
Damnas esto dare: fundum Cornelianun ex calen- 
dis Ianuariis anni. tertis post mortem mea. Până 
atunci heredele va lua fructele fondului Cornelian. - 
Dar dacă un asemenea legat” a fost făcut per. vin- 

" dicationem, de exemplu :dacă testatorul a disi: Do 
„lego fonda Cornelianum Gaio ex calendis Ianuariis . 
"ami tertii post mortem mea, fiind-eă! prin efec... 
„tul legatului per vindicationem nu pste proprietatea 
obiectului legat să repause în. definitiv nică unii mo- 

„ment pe capul heredelui, termenul dies (+ guo. va 
fi. considerat ca nescrisii. Cât pentru dies "2 guem, 
el nu: pâte fi apusii nici în legatul per vindicatio- - 

“mem, nici în c6l per damnationem, căci proprietatea 
„la Romani nu putea fi transferită_ad tempus. Odată 

„- Cine-va proprietar, era definitiv proprietar. 
„Unit legat pâte să fie făcut şi subt condiţiune: Se 

numeşte condilio unui eveniment viitor şi incertii 
„de Îa care. depinde naşterea, existența unui drepti. ... 

Evenimentul trebue să fie viitor. In adevăr, dacă 
evenimentul este trecut, măcar că cel ce appune con- 
diţiunea” nw'liă cunâște, elii: nu constitue o conditio, 

„lumea cea-l-altă îl pâte cunâşte, și aşia la cuhoştinţa 
unora, pote a celor: mai mulți, dreptul există. de 
sigur, sai de sigur nu există. De- exemplu, ast-fel' 
este condiţiunea cin instituţiunea : Gaius să fie Moş: 

„tenitor dacă: Titius a fost consul. Se poate ca ei 
„Să nu știii dacă Titius a fost consul, dar consultând - 
tastele consulare, se pâte şti dacă a fost:saă nu; şi. 
ast-fel e cert de acum dacă a fost sati nu, şi prin | urmare e cert de acum, dacă a fost, că Titius e moş" 

"tenitor, dacă nu a fost, că Titius nu este moştenitor 
-. Nu e destul. ca: evenimentul să: fie viitor, ci -tre- 
bue să fie-şi incertă. Aşia de exemplu: Gaius fie. moștenitor dacă Titius va muri, sai „când Titius va 

2 
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muri, nu este 0 înstituţiune sub condiţiune, ci cu 

“termen. încortii, căci se. ştie de sigur că 'Titius: va, 
muri, de şi nu'a murit încă, de şi în viitor va muri, 

„„_ ceea-ce nu se. ştie încă de acum, ceea-ce este incertă, 

„. este cândii va muri... - 
Distineţiunea : între condiţii si tormend. incerte. nu 

are interesii la disposiţiunele testamentare, unde tei- _. 
- menele. incerte “sunt asimilate condiţiuniloriă, . ci nu 

mai în “materie de disposiţiuni între vii. 
” Putem citâ. ca exemplu de condiţiune propriii ist „: 
condițiunea obicinuit. găsită în textele de. dreptii Ro: 
manii: de se va întorce corabia - din Asia. Eveni- . 

mentul este! viitor, - 'căcă corabia a plecat; - din: portii. - 

dar nu s'a întors încă -din Asia. Evenimentul: este: 
incert, căci nu se ştie de se va întârce corabia dir 
Asia, pote fi. sfărimatii la ducere sati la întârcere de- 
vre-o furtună. Zi Si în 
„Condiţiunea este de mai inulte, tohari positivi sa. 

negativă, - Exemplul -de mai susii este o condiţiune | 
positivă.. Putem cita ca condiţie negativă: Ii. legii -- 
casa Corneliant: dacă nu va perde Titius procesul. ce. 

are în contra lui Seius, căci nu atârnă de la el si 
“mu e Sigur prin urmare de "ăi -va câștiga; atârnă şi” 

de la apreciarea judecătorului, căcă câte procese drepte 

se pierdii cu tote. acestea. Sai îţi - legii casa Corne-: - 

- liană dacă nu vei lua pe Seia în căsătorie. . 

Condiţiunea: poate fi suspensivă, : saii vesolutoriă.. 

* Condiţiunea suspensivă este aceea de la: care-atârnă | 

" haşterea dreptului, condiţiunea vesolutoriă este aceea.. 

de la care' atârnă .stingerea dreptului. Iță legii casa... 

Corneliană : dacă se va întârce corabia. din Asia,. este. - 

o condiţiune:. 'suspensivă.. Iţi legi . casa. Corneliană, 

: dar! dacă voii. perde procesul, . -nu'ţi nai. l6gii casa 

Corneliană,” este unii legatii cu condiţiune resolutoriă... 

Condiţiunea” zvesolutoriă . equivaleză cu o condiţiune A 

- suspensivă:. contrarii. In exemplul. do. mai susii e ca...



412 - 

cum așiă fi disii: Iţi legă casa Corneliană de voii 
“câştiga procesul. A a 

Condiţiunea pâte fi casuală sait potestativă. Ca-! 
suală este când depinde de un eveniment care nu 
atârnă de puterea nimului sati cândi aţârnă de voinţa, 
de putinţa altuia iar nu a beneficiarului dreptului, 
“căci puterea altuia nu depinde de puterea şi voinţa 
lui, şi este pentu dânsul ceva tot aşa de eventual - 
ca şi un eveniment care nu depinde de puterea -ni- 
mului. Aşia de exemplu: Legii casa Corneliană lui 
“Gaius dacă se va întâree corabia din Asia (condiţiă - 
casuală absolută) sai dacă Titius îi va da pe fiica sa 
în căsătoriă (condiţie casuală care depinde de puterea - 
Şi voinţa altuia).  Condiţiunea este potestativă, şi ea 

„-se mai numește şi facultativă, când atârnă unieamente 
;de putinţa, de voinţa beneficiarului : Iţi legi, de exem- 
plu, casa Corneliană dacă te vei însura.. E 

Tote condiţiele de mai susii sunt valabile şi tre-: 
- buescii îndeplinite pentru ca dreptul să se nască, darii, 
-0 dată îndeplinite, ele ai-efectii retroactivii în ma- 
terie de acte între vii la momentul facerii actului, în 
mhaterie de acte mortis causa la mârtea testatorului. 
Dacă nu se îndeplinescii, este ca cum actul, ca cum! 
-disposiţiunea nu ar fi-fost făcută... | 

In materie de acte între vii şi cu titlu onerosti, 
adică -eato conţinii între părţi unii schimb de valori, 
condiţiunea se îndeplineşte valabil şi după mârtea 
părților contractante. In materie însă de liberalităţă, - 
fie între vii, fie testamentari, condiţia se.pote înde- 
plini cu efectii după -mârtea: donatorului sati testato- 
rului, dar nu se pâte îndeplini cu efectii după mâr- 
tea beneficiarului; dacă beneficiarul mâre înaintea 
îndeplinirei condiţiunei (şi tot așa este şi pentru ter- 
menul incertii), liberalitatea devine caducă, adică cade . în apă şi se înn€că, e cum nu ar fi fost de loci făcută, 

O condiţiune mai pote fi posibilă sati imposibilă. 
“O condiţiune este imposibilă, când este pentru ttă
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lumea, absolut imposibil “de executat. De aceia pe cât: 
timpi se pote interpr eta, o condiţie ca posibili de axe- 
cutat pentru cine-va, ea nu e imposibilă, ci posibilă, 
de și dificil de executat. Iţi legii casa Corneliană de: 
vei atinge cerul cu degetul, saii de te vei. duce din 
Roma în Syracusa în două ore, este o condiţie im- 
posibilă. Iţi leg .casa Corneliană dacă vei trece înnotti: 
marea Adriatică saii 'Tyrrheniană, de: şi pâte pentru 
tine e lucrul imposibil, căci nu ştii să înnoţi d6 loci, 
sati nu ştii să înnofi. bine, este o condiţiă: însă posi. 
bilă, căci sunt :6meni care. potii face acestă traver-- 
sare înnotii.: - 
„O condiţiune pste. fi morală sati imorală. Condiţi-- 
unea imorală este aceia pe care bunele moravuri nu: 
permitii a se îndeplini. Acum o condiţiune imorală: - 
în regulă generală este şi ilicită, căci în. „regulă ge- 
nerală legea definde - “faptele imorale. Dar vice-ver-- 
sa se pote întâmpla ca o condiţie să fie licită, fără 
să fie morală, s sati morală fără să fie licită. Condiţiu- - 

"me iimorală şi ilicită în acelaşi timpii este de exemplu 5 
cea urmiătore: Dacă vei omori pe Titius. Imorală, dar- 
licită : dacă nu te vei căsători. Ilicită dar morală: dacă | 
vei abjura cultul deilor păgâni 'şi te: vei creștina. O- 
asemenea condiţiune era ilicită înainte de Constantin, 

“şi” cu deosebire sub primii Impăraţă Romani, Şi cu tote- 
acestea forte morală. 

O condiţiune pâte să fie conformă sati. contrarie or- 
dinei publice: De exemplu îti legii casa Corneliană, 
dacă vei reuşi să faci a se declassa cutare locii sai 
cutare edificiii care face parte d între luerurile publice 
sati universitatis. | 

Condiţiunea imposibilă, imorală, licita saii contra-- 
riă ordinei publice. este nulă. Si fiind-că aşa a voit - 
părțile ca de la ea să depindă naşterea dreptului, ra- 

- țional ea, fiiid nulă, şi prin urmare nefiind. permisă! 
de, natură, legi, morali să se împlinâscă, urmeză într'o- 
logislaţiuno raţională ca. dreptul să .nu se p6tă naşte,.
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adică ca nulitatea condițiunei sa atragă nulitatea, in- 

existenţa dreptului. Cu tâte acestea nu t6te legisla-- 

ţiele ati decisti în acestii modă conform bunului simţi. 

In dreptul romanii, în timpii! primitivi, . probabilii, 

dacă nu de desigurii,. căci: nu avem documente în a- 

.cestă privinţă, pe când cultul deilor. privaţi g gentiles 
şi” ai qleilor lari era ştrictii. observatii, Şi pe când se 
socotea ca o nenorocire, ca acest . cult să 'nu fie făcut, 

„căci se credea atunci că lipsa de a "li - face atriigea | 
- prăpădirea gintei,. Romanii neapărat; că- ţineati, rigurosii 

ca nu cum-va acest cult să nu se opere, şi de aceia 
„când o familie ameninţa să se 'stingă din causă de 

lipsă. de copii de sexii bărbăteseii; căci fetele căsăto- 
rindu-se confari: eatis nuptiis- cădea în! familia birba- 
tului loră şi prin urmare nu numai că nu mai puteati 
participa, necum continua cultul deilor gintei natale, 
-eu se prenoia prin adopţiuni, prin care adoptatul intra 
“în familia adoptatorului şi continua. cultul gintei sale, 
sati prin instituţiuni de heredi, prin care her edele insti- 
uit continua cultul deilor. privaţi şi al larilor! testa- 
torului. Ecă pontru ee - Romanul ţinea neapărat să, 
„m6ră cu testament. Mai este de adăugat că ei ţineau, şi 
din altă consideraţiune, nu “atât de. principală; din con- 
'siderațiune că legile. civile care defereaii : succesiunea 
„ab intestat nu urmati în privință acesta; _ăfecţiunea 
presumată,. căcă copii emancipaţi şi. dați - în. adopţi: 

„une nu moştendi pe tatăl. lorii naturală, căci fraţii şi 
“surorile” emancipate sati date în adopţiune: nu moşte- 
neati pe fraţii sati surorile lori - eşiţi din” aceiaşi că- | 
-sătorie legitimi - -cu denșii, căci tatăl şi muma nu moş- 
teneaii pe copii lor, căci copii nu: „moşteneati pe: 
muma lor legitimă, afară. numai 'când' ea cădea în 
nianiu mariti, căci atunci. o: moşteneaii loco soroiis. 
„Aşa în cât și pentru acestă cuusă pe lungă cea d'intâiui, 
dar mat eu sâmă pentru cea d'intâiii, Romanul ţinea forte 
mult” să lase unii herede testaimentariii, Apoi dacă con- 
-diţiunea era imposibilă, sati iicită, Sail: imorală, Sail -
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contrariiă ordinei publice, ea era nulă, şi dacă nulita- 
tea ci ar fi atrasă, cum era rațional, nulitatea institu- 
țiunei, defunctul ar fi murit fără herede instituit, Ca 
să moră cu herede instituit, s'a inventat că condiţiu- 
nea trebue să fie ştersă, şi instituția considerată ca 
pură şi simplă. ȘI ca, să se colorese cu un pretext de 
rațiune acesta, s'a dis că cine ştie dacă testatorul ar 
putea să se sedle din mormânt, pâte ar fi dat o tăl- 
măcire posibilă, licită, morală, conformă ordinei pu- 
blice condițiunei. Dar acesta era unii pretext, unii Co- 
lor, cum diceaii Romanii. «- Adevărul este aiurea, cum 
am arătat. Și fiind-că nu se putea fără logică; ca insti- 
tutiunea cu aseinenea condiţiune să fie valabilă şi coii- 
siderată pură, iar legatul coprinsă în același testa- 
ment să fie tractat altmintrelea, de -şi :legatul putea 
să câdă, fără săi pese atât testatorulsi, căci el având 

„unt herede instituit, _avea cine să'i cultive deii gintei 
şi Lari” strămoşeşti, s'a .decisii că şi în legate condi- 
-tiuneai nulă trebue considerată ca neserisă. 

Mai târdiu însă când preforul, ceia ce elti făcuse 
deja din timpul Republicei, introdusese ordinea cog- 
naților, când elii rescindase capitis deminutiunea co- 
piilor emancipați sai daţi. în adopţiune, când îi ehia- 
mă pe copii la moştenirea tatălui, alături cu copiii 

- neemancipati, e cândii îi chema la succesiunea fraţilor 
lor neemancipaţi ca cognatţă, în ali treilea ordine, dacă 
“defunctul mavea fraţi neemancipaţi, când chema tot 
în acestă -a treia ordine pe tată la succesiunea fiului 
săi, pe mumă la succesiunea fiului săi, pe copil la 

succesiunea mumei' sale, cândi în contact cu Grecii 

Romanii aii ajuns să se adape de principiele filoso- 

fici stoice și socratice care propoveduia unitatea de 

dumnedeii, şi nemurirea sufletului, când aceste- doc- 

trine „noi omoriseră în: sufieteloe Romanilor credința 

în “neceşitatea cultului deilor penaţi şi ai larilor, când 

seriitorii îi luai chiar îni derisiune pe aceşti dei pe- 

„mată, evident că necesitatea manţinerei cu ori-ce preţ a
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instituțiunei de herede a început. să slăbescă, evident. 

că ştergerea condiţiunei nulle a început să nu mai fie 

considerată ca indispensabile, evident că raţiunea auu- 
lăriă institiţiunei şi a legatului a început să sară in 
ochi, şi de aceia încă din cele d'ântâii timpuri ale 

“ Imperiului, toţi jurisconsulţii din şedla Proculiană ai. 
început să decidă -că -condiţiunea nulă din causa 
imposibilităței ei physice, legale saii morale atrage 
nulitatea instituţiunei şi a legatului, intocmai ca în 

„actele între vii, întocmai ca în obligaţiuni Şi chiar în 
acte gratuite, destul să fie între vii, pentru care chiar 
Sabinianii nu ati hositat de a declara totul nulii. Acesta 

„a devenit atât de evident, mai cu semă când mai târdită 
prin Senatusconsultele Tertulian şi Orphidiani, celt 
dânteiii din timpul lui Hadriani, celii d'alii douilea 
din timpul lui Marcu-Aureliii, sati chiămat muma și 
copii în modă reciprocii la sucesiune, muma în ordi- 
nea a doua, în lipsă de .copii, de nepoți, de tată sati. 
de frați consanguini ai defunctului la succesiunea  a- 
cestuia,. iar copii la succesiunea mumii în ordinea. 
ântâiii cu preferinţă” a fraţilorii: şi surorilor defunctei 
Şi a celor-l'alţi agnaţi ai ei. De aceia Gaius, cu tote 
că este Sabinianii, declară neraţională opiniunea pro- 
fesorilor săi şi se raliază. la a Proculianilor, după care 
nulitatea condiţiunei atrage nulitatea dreptului care 
nu se pâte naşte, fie el dreptii de creanţă resulândii 
dintrunii raport de drepti onerosii, fie elii o libera- 
litate resultând dintr'uă donaţiune între vii sati pentru 
causă de morte, fie el chiar unii legatii de libertate, 
unii fideicomisii saii unii legatii ordinari, fie elii chiar: 
o instituţiune de herede. Acâsta resultă în mod evi- 
dent din paragraful 98 ali Comentariului I al In- 
stituţiunelor lui Gaius. Comisarii lui Justiniană, nein- 
teligenţi, cu tâte că în timpul s6u, încă mai multi 
nu mai oxista nici uni restti măcar din motivele 
antice, religia păgână făcuse locii religiei chreştine, 
Anastasiil Chitimaso deja pe fraţii şi surorile eman- .
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cipate alături cu cei nemanicipaţi la succesiunea fva- 
„„telui sati surorei neemancipate, succesiunele ab intes- 

tate şe apropiaseră în mod aprâpe complect de afec- . 
țiunea presumată a mortului, ai copiat; însă în modă... 
stupidii în In$tituţiuni, și în "Pandecte, opiniunea Sa- 
biniană, ai redactat paragraful 11 din titlul XIX din 
Cartea, III în Instituţiuni, -aii înserat-în Pandecte fr ag 
mente din serierile lui Marcian şi Modestinii din 
care ati. făcut legile 14 şi 27 De conditionibus îns 
titutionun, titlul 7, Cartea XXVIII. Instituţiunile 
"lui Gaius se pierduseră, Nu se 'mai cunoştea din 
ele de cât fragmente mutilate şi alterate, înserate - 
în  Breviarul lu Alarici sati în Pandecte. Con- 
troversa între Proculiani și Sabiniani nu mai fu 
cunoscută. Critica  Sabinianului Gaius a “opiniunei 
maiestrilor să era ignorati. Lumea modernă, îna- 

morată ' de dreptul roman, pe care, "li -credea. ratio 
scripla, care şi este ' în: mare parte, a “admisiă servilii 

. theoria "romană. “Pentru Francia, ati mai fost şi cause 
particulare. O lege revoluţionară din 5/, Septembre 
1791, voindii a face pe cetăţeni să aplice. nouile legi, 
odictate în „spiritul noi. politică, a declarati nule tote 

z 7 

_clausele „puse sub. formă, de - condiţiune în liberalităţă | 
i prin care se căuta a, se. depărta, a. se-abate cetăţenii 
de la aplicarea nouilor legi de. interest. public. . Ve- 
chiul. Spirit. religios ŞI. vechile - prejudecăţi. dominaii. . 
încă :pe mulţi din cetiiţeni., Legiuitorul revoluționarii . 
voindiă să facon6se pe. cetăţeni după noul săii mod de a 
“vedea, a declarat nule €lauisele; condiţiunile prin. care 

„se căuta a.se abate. “de la legile cele nuoi.. Aşia legile 
"nuoi doreaii. şi voia. ca... „elassele! să. se încuserească, 
'ca, „credinţele religi6se să fie egale, prejudeţele . Şi cre- 
dinţele .religiâse vechi tindeaii; la separarea. classelor, 
la persecuţiunea : confesiunelor religi6se necatolice; pro;: 

 testante, calvine ete. De aceia adesea se: vedea: în tes-. 

" +amente şi. în donaţiuni înţre. „vii, liberalițăţă, lăsate șub- 

„condiţia, « că beneficiarul se va însura. cu.0. „catolică, că.
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nu se va însura cu o rotuirieră, Legiuitorul revolu- 
 ţionar, dorindit să stârpâscă ast-fel 'de eresuri, a cre. 
" dut de cuviinţă să declare. nule. aceste condițiuni, ş 
le-a declarat nescrise, ca să nu fie tentat beneficiarul 

„-de ale executa spre a nu pierde Jiberaliiatea.: Le- 
giuitorul revoluţionar n'a declarat acâsta de sât pen- 
tru condiţiunile ilicite, n'a întinsii principiul Sabinia- 
nilo” de la testamente la' donaţiuni între vii d6 cât 
pentru condiţiele ilicite. Legiuitorul condicei Napo- 
„leon, fără nică 'un cuvintii, căci prejudețele de. clasă 
şi superstiţiele religiâse se mai slăbiseră în decursul 
peri6dei republicane de. la 1791 până la 1803 (când 
a fost făcută, legea relativă la donaţiunile între vii 
ȘI testamente), a manţinut theoria legii din 1791 şi - 
a întins'o prin art. 900 şi la condiţiunele imposibile, 
decidândii că: „Dans toute disposition (bine înţelesii 
îi titre gratuit) entre vifs ou testamentaire, les con-: 
ditions impossibles, celles qui. seront. contraires aux . 
lois ou aux -mours, seront reputâes non cerites.* 

De aceia acâstă disposiţiuhe: iraţională, neexplicabilă. 
contrariă bunului simţi, aţiunei, ne autorisată măcar 
nici de idsi ca ale Romanilor, nici de prejudeţe de - 
temutii ca a doua di după vechia monarhiă f ancesă, a 

"fost criticată amarii de cea mai mare parte din juriscon- 
sulții ceimai mari ai Franciei. A șia Maread$, asupra aces- 
tui articolii. dice: .„Vous reconnaissez que, quoiqui'il 
fassc, Yheritier ou le legătaire ou le donataire, ne 
„peut touchey le ciel du “doigt ni tuer son fvere, par- 
ceque le măcurtie est une chose. impossible pour un: 
honnete "homme, 'et expose. en” outre le meurtrier a. 
ctre tu lui mâme ouă souffrir une autre peine pres- - 

„que aussi “grave. Votre. disposition vevient -done 
dire” que vous 'ne'lui donnez ni 'votre hârâdite, ni tel 

„objet ă'titre de legs: paiticulier ou de donation entre 
vifs. Aussi dovait-on supprimer non seulement .Pex- 
tension 'de':1791, mais aiissi Pidee elle m&me, pour. 
placei:' les tostătiionts- coriime les donations, s6us | "em- 

sa
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„pire des vrais- principes, Vaprăs lesquels la -condition 
nulle -faisant un -tout. indivisible avec la disposition” 
doit annuller la - disposition elle meme, que ce soit - 
une erGance a titre onsreux, tine liberalite -entre vifs 
ou une 'liberalit6 testamentaire. 1] en devait âtre: 
Vautant plus ainsi dans. lâ legislation: fruneaise, oii 
Yheredite ab intestat calqude sur Paffection presumâe- 
-du dâfuzt est. le” droit commun et vue avec plus de 
faveur que Ihâr6âdit6. testamentaire.“ . De aceeaşi 
părere . sunt “şi Aubry și Rau, mai cu s6mă în 
-ceea-ce priveşte. extensiunea soluţiunei de -la dispo- 

„sitiunele testamontare la. donatiunele între viă (Aubry - 
si Rau, ediţiunea 4-a, (ÎL. VII, “$ 692, nota 1), şi cea : 
măi mare: parte din autori şi pr ofosori. de la Facultăţile 
de dreptii din Francia, între care podiii cita pe Va- 
lette la cursul săi. De aceea şi redactorii, condicei - 
civile nuoi, în Consiliul de Stat, Bosianu, . Creţeseu : 
si alţii, cea mai niare parte din ei școlari ai Facul- 
-tăţei de drepti -din Paris, unde se. critica - -aspru dis- 
_pBosiţiunea articolului: 900' din Condica” Napoleon, ai. 
"stersi: art.. 900 - din Condica civilă, nouă, ait sorei 
disposițiunea anormâlă, exorbitantă, stupidă, ŞI, ca 
cum-.nu ăi fi-fost destul acâsta, ati adăugat la ar ticoliil 

--6. din Condica Napoleon care la noi a devenit arti- 

colul 5 :.„0u ne peut.. dâroger par des conventions -. 

. pavticulir es aux lois qui intâressent lordre public 
„et :les. bonnes meurs, «vorbele sată. disposițiuni, evi- . 

| dent: spre a visa disposițiunele omului. care nu sunt 

convenţiuni, adică disposiţiunele unilaterale testamen= 

“tare. Totuşi Curtea ' de Casaţiune. prinu”'o. decisiune 

asa, N6.-125 din 24 Martie” 1884, a decisti contra- 

“ziul, Acestă, decisiune este plină de 'Deresii, l-a hese- 

sie: nu e necesar a se spune că condiţia, iicită, sai 

causa, care e pusă ea condiţiune, ceea-ce 6 tot ună, a- - 

“atrage nulitatea-actului, căci ceea-ce e: ilicitii e nulii, şi 

daca „disposiţia e e făcută sub b condiţia nulă, o or se esecutt 
.
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condiţia, ceea-ce este imposibil, “căcă condiţia e ilicităi, 

prin urmare. nulă, or nu se. execută, şi atunci dis- - 

_posiţia care.nu e făcută de cât sub acestii condiţie,. 
care -atârnă de dânsa, e nulă, 2-a heresie. Dacă. at. 

"803 vorbeşte de substituţiuni care sunt nule, acâsta. 
nu: va să dică că numai substituţiele sunt! nule în. 

" materie de testamente, cu tâţe că condiţia din tes- 
tamentul lui Vernescu face chiar ” ca legaturile. să. 

“aibă caracterul de substituţiuni. S-a hevesio. Art. 5- 
din Codul: civil vorbeşte nu numai de convenţiuni, | 
ci şi de disposiţiuni, adică de acte unilaterale, prin ur-: -:- 
mare Curtea şterge vorba disposiţiuni în mod arbitrar. 

„4-a heiesie. Supresiunea'art. 900 din Codul civil fran-. 
îi 

cesii, adică a unei disposiţiuni stupide, face. să se re-: 
vic la dreptul comunii, iar nu la reînviarea stupidi-.. 
tăţii întrun mod tacitii, căcă stupidităţilor humai când-. 
sunt exprese trebue să te închini şi atunci chiar cu. 
desgust şi cu regiet, în virtutea. principiului; stupida. 
lex sed lez.. Totuși, d. Degre, în  locii să. combată: 
acestă nenorocită - 'decisiune, sati s'o lase în uitare, 

s'a încercat, cu Gre-care opintelă de: ştiinţă, fără nic 
o eficacitate, să o puie în vedere, prin două articole, 
publicate . în jurnalul Dreptul, unul din 1884 şi. altul + 
din 1890. Argumentele d-lui Degre sunt prin anti: 
cipaţiă combătute prin ceea-ce amii . disii „mai susul. 

In -Condiea Caragia, nu rămâne nică cea mai mică : 
îndoială că faciă cu lipsa unei disposiţiuni . exprese,. 

“„eare să declare nescrise condiţiele imposibile, ilicite,” 
„imorale, contrarie ordinei publice în . donaţiuni “sat 
cel puţin în disposiţiuni -testamentare, ele trebue. să, 

-» aibă-de efect, conform bunului: simţi, de a anulă în-. 
„tregii raportul. juridică... Mai cu 's6mă când pentru: 

„toemeli avemii art.-4 -al Capit. I alu Părţii III care: 
„declară toemelile "ilicite şi, imorale fără tăriă. Dreptul. c 
roman nu. pote. fi invocat ca sorginte: pentru . întro=: 
ducerea unei disposiţiuni neraţionale, . mai -cu s6mă . 
când în dreptul roman era controversă, i când. din. 

N A
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_“două disposiţiuni una greşită, cea pentru testamente, 
* și cea-l-altă bună, cea pentru tocmeli, 'cea greşită nu 

a fost copiată nici din Instituţiele lui Justinian, nică 
„din Pandecte, nici din Basilice, nici din Harmenopolu, 
iar cea bună a fost copiată în condica. Caragia. 

In 'legislaţiunea -Moldovei care a precedat Codul 
civil actual comun ambelor ţări surori, în Condica Ca-. 
limachă, sa urmat întoemai erementele romane jus- 

- tinianee: contractele, fie onerdse, fie gratuite, sunt nule 
când sunt afectate de asemena condițiuni. (Pentru 
«contractele onerâse, vedi art. 1200, iar pentru do-. 

“ naţiuni, vedi art. 1266, care declară aplicabile la dona- 
țiuni regulele de la contractele. oner6se); iar 'în dis- 
posiţiele testamentare, :instituţiuni de  herede sati 

legate, asemenea condițiuni sunt considerate ca ne-- 

scrise, (după cum resultă din combinarea articolelor. . 

873, 883, 1194 şi 1198). In legislaţia austriacă, nu - 

este tocmai aşia: disposiţiunea testamentară sub con- 
diţiune suspensivă imposibilă e nulă, nulitatea condi- 

ției anul6să liberalitatea testamentară, (art. 698), nu- 

mai condiţiunea ilicit. la disposiţiele testamentare 

este considerată ca neserisă, (Vedi acelaşi art. 698). 

“Pentru donaţiunele între vii nu se află nici uni ar- 

.ticolă,;. dar ele fiind. toemeli, în regula generală ire- 

- ue tratate după regulile. de la tocmeli în_ genere, şi 

mai cu s&mă când ştergerea condiţiunei nule dintre 

“convenţiune chiar gratuită este şi mai absurdă de. 

„cât 'dinti'o disposiţiune tastamentară, şi prin urmare 

“trebue'să decidemii că donaţiunele ca şi contractele 

" onerdse afectate de o condiţiune imposibile, ilicită sait 

imorale, sunt .cu desăvirşire nule (art. 898).. 

Instituţiunea de herede este. nulă dacă este făcută, 

sub condiţia expresă manifestată. eo va voi . altul, 

-- căcă: atunci atârnă instituţiunea nu de voința testato- 

wului şi'a heredelui ci de a unei terţii pers6ne, şi 

“testamentul trebue si'şi primâscă puterea din voinţa 

_ . xestatorului iar nu din a altuia. De aceea instituţia :
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si Titius voluerit Sempronius heres esto, ca şi însti- 
tuţiunea: Heredes sunto guos Titius-voluerit sunt . 
nule (Gaius 1.. 82 prinecipium şi Pomponius 1. 68 D.,: 

„De heredibus imstituendis, XX VIII, 5). Tot asemenea 
şi legatul făcut subt o asemenea condiţiune. Așa de 
exemplu legatul: Titio decem “do şi. Meuius voluerit 

„este nulii (Modestinii 1:52. D. De conditionibus et 
_ demonstrationibus, XXXV, 1). Ulpianiă însă pare că . 

celă puţin pentru legat elă îlă declară valabilii (1. 46; 
$.2-D., De fideicommissariis libertatibus, XI, 5 şi - 
1. 1. principium D., De legatis 2, XXXI). Interpreţii - 
însă nu sunt de acordi în acestă privinţă, Diverginţa 
între Ulpianiă şi cei-lalţi jurisconsulți în. materia le- 
gatului este admisă de Cujas,. Obsereaţiună, Cartea II 
c. 2, de 0. Bufnoir, Theoviiie de la Condition, pagi-” 
nele 196 — 201, şi o împărtăşeseii și eti: Iar Savieny,. . 
Systemii, Tomi III $ 117 nota 1 şi Demangeat, Cours- 
6lementaire de droit romain, 3-e edition, Tom..], 
pagina 834, între alții, caută să împece pe Ulpian cu 
Modestin, dicând că tot ce a voit să dică Ulpian este 
că daca vrea cineva să scape de nulitatea legatului 

„făent sub condiţia si alius voluerit nare de cât s'o- 
exprime condiţia sub forma 'execuţiunei unui fapt 
uşor de. executat de terţiii, în cât să. equivale cu: 
si volterii, de exemplu să dică si în Capitolium 

, ascenderil, lucru forte ușor pentru terţiii. In a-. 
devării condiţiunea si in Capitolium ascenderit. .. 
Tilius, Gaius heves- esto, saii Gaio do- lego lasă | 
şi înstituţiunea şi legatul valabil: Cu alte cuvinte . 
testatorul pote să - facă să depindă disposiţiunea sa, . 
instituție de herede ori legat, de pura voinţă a altuia, 
numai să nu o spuie în mod direct şi p6 faţă. De: 
aci dictonul formulat : Expressa nocent, non expressă -. 
non nocent (Pomponius l. 68 D., De heredibus însti- 
tuendis, XXVIII, 5, Modestinii:-1, 52 D., De con- 
ditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1, Ulpian. 
l. 46 $ 2 D., :De fideiconunissariis libertatibus XL,
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5 şi 1. 1, prineipium D.; De legatis 2, XXXI). Conei-. 
liarea însă mi.se pare trasă de pării şi divergința mi 
se pare neindoi6să. - a 

Legatul. ca şi. instituţiunea de herede pte fi făcută 
sub o. condiţiune „megativă potestativă,. din- partea be- ” 
neficiarului, de exempiu : Capiat Gaius fundum Cor- . 
nelianum si în Capitolium non ascenderit, si Sti- - 

chum non manumiserit. -In asemenea. casii, inter- 
pretatii ad litteram legatul nu sar putea executa de 
cât la mortea legatarului, căci _n'ar fi sigur că lega- 
tarul n'a îndeplinit, na a contravenit condiţiunei, nu 
Sa urcat în Capitol, nu a manumisii pe Stiehus, de 
cât când nu o mai pote face, adică la mântea să, în. 
cât în realitate nu s'ar. executa legatul de cât în fa- 
v6rea heredelui legatarului. Ceia ce ar fi în contra in- 

_tenţiunei reale: a testatorului -care-a avut în vedere 

pers6na, legatarului, iar nu a heredelui săii la care nu 
numai nu Sa. gândit; dar pe care pâte nici nu lă cu- 

noscut, Sai ar fi trebuit să anulămi legatul ca făcut 
în realitate unei pers6ne incerte. De aceia, spre aă- 

junge cât mai mult a îndeplini adevărata voinţă. a 

testatorului, ună jurisconsult,. celebrul Quintus, Mu 

cius Scaevola. a propus, şi opiniunea lui a „devenit 

doctrină în dreptii, -ca legatul să se execute. imediat, 

adică după adiţiunea: de: hereditate, cu condițiune 

„ca legatarul să dea 0 cauţiune, adică .să promită și 

- să facă să promită alătură cu el şi un fidejusor, că daca 

va contraveni condiţinnei, va vestitui heredelui eGia ce 

a primit de. la dânsul drept. executare i legatului. A- 

cesta este ceia ce-se numeşte celebra cauțiune Mu 

ciană. Papiniani ne vorbeşte de densa, între alte texte, . 

în legea 73 D., fe condilionibus et demoustrationibus, | 

XXXV, 1, în care dice : „'Litio fundus, sin Aslam non 

„venerit,.. legatus est : cum în ommnibus conditionibus 

“d tur, veceptum est ut 
quae moriie legatariorum fimăa rece 82 

Muciana cautio interponatur : heres cautionem a litio 

„aceepit et fundum ei dedit.....— Sa legat lui Litius unii 

7
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- tondă de nu va veni în Asia : de 6re ce în tâte legatele 
“a căror condiţiune nu se împlineşte de cât la mârtea 

„=. legatarilor, s'a admisi să se dea. cauţiunea Muciană : | 
. heredele a primit cauţiune de la Titius şi-îi a dat 

...” fondul... Ulpian asemenea în -legea:7 principium, a- 
- celaşii titlu. = Aa 

Legatul făcut cum heres morietur este valabil. Dar 
este considerat ca condiţional, căci nu se ştie daca 
legatarul va supravieţui heredelui, adică va trăi până 
la moârtea heredelui, cum ne dice fârte bine Papinian 

“îm legea 79 $1.D., De condit. et demonstrationibus. 
- N e. - 
Asemenea legatul făcut cum legatarius mmorietur este 
valabil şi este considerat ca purii, cum dice acelaşi Pa- 
pinian în legea 79 prince. cod. tit. Este valabil căci 

"- legatarul murind se va simţi cu legatul pe capi în 
- “cât în realitate nu se pote gice că legatul începe pe: 

capul heredelui legatarului, adică este făcut unei 'per- 
sone incerte căci daca nu tot-d'auna: dar adese. ori unii: 
omit se simte că more şi când more. Eli este considerat 
ca purii, iar nu ca condiţional, căci nu se pâte să nu moră, 
cum dice Papinian în 1. 79 prineipium, 1205 conditione, 
sed nora suspenditui: non potest enim conditio non 
existere. Este în adevăr suspendat, de unii termen 
incertii, dar acestii termenii incertii nu e în specie asi- 
milat cu. o condiţiune, căci e sigur că se va îndeplini 
în timpul visţii legatarului, căci momentul morţii este 

-- ultimul moment al vieţii legatarului, cum dice: pe 
“de altă parte. forte bine Gaius în paragraful 232 Co- 
„mentariul al II-lea al Instituţiunelor sale.! - | 

Legatul însă făcut pridie guam heves moriatur . 
este nulii, căci nu se pâte cunâşte prediua morţii cuiva 
de cât după ce a murit, şi prin urmare nu heredele, ci 
heredele heredelui va şti acest moment, heredele darii 

„nu se va simţi începând să fie obligat, căci el nu va şti. 
că. a doua.di are să moră, şi legatul fiind-6 sarcină 
asupra horedelui, căci lui a voit:s'o puie testatorul A . 3 “ . ” , nu pâte să fie valabil, căci el nu simte când se nuşte .:
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„aesstă sarcină pe capul lui. Gaius o decide aăestă în 
acelaşi paragrafii 232 sus-menţionat. Dar cu drept. . 
cuvent adaugă, quod von pretiosa ratione receptum 
videtur. In adevării daca nu simte când începe să fie 
obligat, pentru că nu ştie nică-simte care e prediua. 
morţii sale, dar când more simte că more, şi atunci 
simte că a inceput deja legatul să apese pe capul 
săii, şi prin urmare nu e exact că legatul începe săl 

„simtă că apasă pe capul săi pentru. prima, ră here- 
dele heredelvi. Tot pentru unii pretext de aceiaşi 
natură de subtilitate se declară nulii în: dreptul clasic 
legatul făcut pridie guam legatarius moriatur, 
cum ne spune. Justinian 'în paragraful 35 titlul De 

legatis în Instituţiuni, căci legatarul neștiind, nesim- 
țind prediua morţii sale, nu şti, nu simte începând .:--- 

legatul. pe capul săi, ci numai heredele legatarului 

simte acesta, căci numai el știe care a fost prediua 

morţii legatarului, adică ar fi făcut unei persâne in-. 

certe, ceia ce nu se pâte. .Şi „aci subtilitate, căci le- 

” gatarul. simțind când, mâre, simte atunci. că deja de 

„ieri a început legatul în favârea sa pe capul săi: 

și prin "urmare simte îurind.că e legatar deja de 

eră şi transmite - heredelui săi legatul deja început 

pe capul stii. De aceia cu drept cuvânt Justinian a - 

declarat valabil,. după cum ne o spune în paragraful 

35 sus-menţionat, _atât "legatul făcut pridie quam 

heres 'moriatu cât şi legatul făcut pridie quam 1pse 

„legataius moriatur. ERE a 

_Legatul făcut post morten heredis, adică qui 

heres mortuus crit era a fortiori nului în dreptul 

„-claşicăi, cum ne-o spune Gaius, în paragraful 232 

sus-menţionat, și.aci cu drept cuvânt, căci e adevă- 

at că aci heredele nu se pste simţi murind ţinut. 

de legat. "ot . pentru . asemenea cuvent era nulii şi 

legatul făcut :post 1mortent legatarii, îd est cun îpse 

legatarius mortuus 'erit, câci legatarul murind, nu 

simte începând legatul în favârea sa pe capul săi, 

este dar făcut unei persâne incerte. Justinian însă
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a declarat valabile şi aceste două legate ($ 35 sus- 

menţionat), dar aci numai prin asimilarea legatelor: 

cu fideicomisele, căci fideicomisul făcut -în asemenea. 

moduri era valabil, cum ne o spune Gaius, în Comen- 

tariul II $ 269 din Instituţiunele sale, care este. 

cu drept cuvânt restituit astfel : „Nam ecce per fi- 

 deicommissum etiam post mortem heredis relinqui po- 

test ;: cum alioquin legatum post mortem heredis inu- 

tile sit. “ Şi de sigur “Dentru acelaşii motivit trebuia 

şi fideicomisul post mortem Jideicommissai îi să fi fost 

valabil chiar în „dreptul clasic. 
Legatul ca ori ce liberalitate trebue să fie inspirat 

de purul şi unicul sentiment de afeeţiune pentru gra-- 
tificat, iar nu de sentimentul do -răutate câtre per- 
s6na în sarcina căria să pune liberalitatea. De aceea - 
legatul impusti unni. herede dacă va face saii nu va 
face ceva, pentru ca să “lui pedepsescă” dacă: va face 

ceia ce nu "1 place. testatorului să facă, saii ru va 
face “ceia ce i ar place testatorului să facă, este nulă. 
Unii “ asemenea legat :se numeşte poenae nomine, 
adică pusii ca pedâpsă în sarcina heredelui care -nu 
împlineşte dorinţa împusă sub formă de condiţiă 

„de către testator. De exemplu: Gaius heres esto et 
dammnas esto dare Mevio fundum Cornelianuni și 
filiam tuam filio meo în matrimonio non collocatveris, 
sai vice-versa si collocaveris, sai și Stichum nou: 
alienaveris sati vice-versa alienaveris. In tâte aceste: 
casuri legatul este făcut lui Mevius nu din pură dragoste 
către Mevius ci mai mult ca _pedepsă pentru că. he- 
redele nu va da pe fiia sa în căsătorii fiului testa- 
torului,“ cum i-ar place lui, sai îi va da-o, ceia ce nu 

“i place, sati nu.va aliena pe Stihus, ceia ce ar vrea 
„el, saii îli va aliena, ceia ce: -ar- displace. Aseme- 
nea legat eră considerat da nulă. Gaius îlii taxesă 
ast-fol şi arată lucru ca constant. „(Tustituţiuni Com, 

"II Ş 235). Adese ori. era însă greti de decisti daca 
testatorul a procedat din spirit de pedâpsă, saii daca 
a voit purii și simplu a impune o condiţiune lega-
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Da do. 

tarului, firă nică o. intenţie de pedepsire a heredelui.. 
Când spiritul de pedepsire era constant, legatul era 
nulii. Când nu răsărea în mod vedit, presumpţiunea. - 
era că era în specie un legat purii condiţional care: 

“era valabil. Questiunea de a se şti dacă era pură con-- 
dițiune saii pedâpsă era lăsată la -aprecierea. judecă- - 
„tarului care impunea proba existenţei pedepsei he- 
redelui care avea interesii să scape de sarcina de a 
presta legatul. Vedi Marciani legea 2 D., De his gude 
ponae causa velinquuntum (AXĂIV, 6) care. dice: 
„Poenam a conditione voluntas testatoris separat: 
et (an) pona, an conditio, an translatio sit, ex vo- 
luntate defuncti apparet, idque divi Severus et An- - 
toninus reseripserunt.— Vointa testatorului deosebeşte 

“ pedâpsa de sondiţiune: *şi dacă e pedepsă, saii con-. 
dițiune, sati tranşlaţiune, acâsta.resultă din voinţa de-- 

„ functului, și acâsta a decis'o ast-fel. printrunii res- | 

criptit Impăraţii “Septimii Severii şi Antonin Ca- 
racalla“. - - - i a 

: Justinian declară legatul peenae nomine ca valabil, 

consideră pedepsa-ca o simplă condiţie pe care nu- . 

mai dacă nu o va îndeplini heredele, va fi6bligat a presta: 

“legatul. 'Pestatorul a dorit, ca .heredele să dea pe fiia 

sa în căsătoriă “fiului :săă, de. nu o va da, va presta le- 

gatul şi aşia mai încolo. cc 
Numai dacă condiţia împusă heredelui. este ilicită 

sati: imorală, heredele e liberat de dânsa, şi prin ur. 

mare “şi de sarcina dării legatului, şi acesta ca să. nu 

fe tentat “să îndeplinâseă. condiţia. ca să scape de 

“sarcina legatului.: De exemplu: Gaius Jieres esto ei 

damnas esto dare Mevio fundum Cornelianum si 

Titium mon occideris. Ca să nu fie tentat a omori. 

pe 'Titius spre a scăpa de a da fondul Cornelian lui. 

Mevius,. legatul este nulă, în cât Gaius va fi liberat. . 

_de sarcina de a da legatul, fără să aibe trebuinţă. a 

n ” acelaşii sensii se. decidea. deja în. 

timpul -clasicii: ca şi în timpul lui Justinian, că con--
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"diţiunea ilicită sati imorală. impusă legatarului este 
-considerată ca nescrisă, aşa în cât. legătarul să nu... 
fie tentat câ să ia legatul să comită faptul imoral; ci - 
să ia legatul în ori-ce casti” fără să fie expusă la ten- 
taţiunea spre al avea de.a comite faptul imoral. . 
(Vedi Justinian $ 36 De legatis şi legea unică în 
condică De his guae penae nomiâne... VI, 41) 

Decisiunea lui Justinian care declâră legatul poenae. 
nomine valabil în principiă "mi se pare nerăţională,, 
Era mai bună decisiunea din tiinpul clasicii care lăsa. 
questiunea la aprecierea judecătorului, la apreciaţiunea 
lui daca testatorul a fost inspirat din pură sentimentiă | 
de pedepsire a heredelui, saii dacă a voit 'din contră 
ai impune o simplă condiţiune, mai cu s6mă că pre .- 

sumpţiunea era pentru simpla condiţiune.. Justinian 
dacă a decisii altmintrelea este numai pentru că ju- -- 
decătorii din timpul săi erai proşti şi nu erai! ca- 
pabili de a distinge. Legiuitorul modernii nu face mare : 
-ondre judecătorilor din timpul săi când admite ta- 
-citamente soluţiunea justinianeă. “Tot aşia de neraţio-: 
nală este, după cum am arătat, ştergerea condiţiunei. 

„ilicite saii immorale din liboiralitățile testamentare. 
Când testatorul face. unii al douilea: testamentiă 

valabil, tâte disposiţiile coprinse în testamentul întâiii 
«cadă, testamentul fiind considerat ca revocat i în în- 
tregimea sa. 

Se pâte însă itampla ca „cineva. “să nu facă unii 
al duoilea testament, şi să revâce numai parte din 

"-disposiţiile sale. Acâsta se pote întâmpla şi pentru 
instituţiunele de herede şi pentru legate şi pentru fi- ă 
deicomise. | 
_Rovocarea însă ca să fie valabilă ipso jure. “cel 

puţin pentru instituţiune de herede şi legat, se. cere 
Să fie făcută în termeni -solemni, precisamente con- 
trarii acelora ce a întrebuințat testatorul pentru fa- - - - 
„cerea instituţiunei sati” legatului. Pentru revocarea în- --: | 
stituțiunei se mai cere ca ea să fie fontă în acelaş -
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testamentii, pentru revocarea legatului ea se pâte face * 
şi în acelaşii testament şi întunii codicilii posterior.“ 
confirmat de testamentul anterior. Iar cât pentru fi-: 
deicomisii ' revocarea. se pâte face şi -vălă îpso jute 

„şi non contrariis verbis, sed aliis quibuscumgque ver- 
bis, şi-înti'uni - codicilii. posterior neconfirmat prin. - 

„testament. De exemplu testatorul a dis : Gaius et 
_*Seius heredes sumto. Pâte dice în urmă Gaius heres 

non" esto..In casul acesta va veni numai. Seius la. 
moștenire, | 

-- Do “exemplu testatorul a disti: Do: lego famdum 
Cornelianum. Gaio. Pâte dice în acelaşi testament 
-mai jos saii într'unti codicil posterior confirmat prin 
testament: Non do, non: lego finidum Cornelianum 
Gaio.. Sati testatorul a disti : Damnas esto heres, meus 

„reficere domum Seii. Pâte dice în urmă : Non damnas: . 
esto heres meus veficere dontum Seii. 
.-De exemplu. testatorul. a disii :- Pideicomitto tibi 

“heres ineus ut manumitas Stichauum. . Şi apoi sati în: 
“acelaşi. testament sati întrun  codicil posterior con- - 
firmat sau -neconfirmat prin testament pote dice: 
Cupio 'heres 1neus 'ut non manumittas Stichum. 

„_: Vegi Ulpiari- Fragmente, titlu XXVI $ 29. 

“Daca revocarea legatului nu “eră făcută contrariis: 
verbis, ea ' era . valabilă exceptionis ope (argument. - 

trasă” din : ceia ce dice-.Gaius în. Iastituţiunele sale, -. 
“Comentariul II-$ 198). . 

x 

"In legislaţiunea lui Justinian ceia ce: se decidea.in. 

„ legislaţia, clâsică : pentru . fideicomise se aplică şi la 

: legate, adică legatul ca, şi fideicomisul se pâte- revoca 

- valabil şi îpso jure atât aliis verbis cât.și printrun 

„-.eodieil: neconfirmat prin testament. (Justinian Institu- - 

-țiumă, Cartea II, titlu 21; principium). Numai institu- - 

-- țiunea ââ. herede a rămas să nu potă fi revocată de: 

NE „cât prin acelăşii” “estament,. de şi nu neapărat con-:  : 

1 “trariis verbis; dar tot verbis solemnibus : de exemplu. 

..-" testatorul a. dist, Gadus et Seius hetredes sunto, pote. 

a 
1. 

p:
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„dice mai josă în acelaşi testamânt sati : “Gaius heves 
„non esto sati cu alte vorbe, dar tot- solemne, Gaius. 
„heredem non esse jubeo. Da 

Rovocarea . legâtelor se numeşte: ademptio leg gato: 
vum. In loci de ademptio le gati, testatorul pote : 
face o trauslatio legati. In. regulă generală translatio . 
Iegati conţine în sine o 'ademptio. _ 

Jurisconsultul Pauli în legea 6 principium D;, De 
adimendis et transferendis “Tegatis (XXXIV, 4) ne. 
spune că translaţiunea - unui legat se. pste face în 
patru deosebite moduri: 10 Sai a persona în per-" 
sonum, adică 'transferând obiectul legai după capul 
„unui legatar pe capul altuia. De exemplu Pundoun . 
Cornelianun gquem Titio dedi legavi, Seio do lego. 
In casul. acesta -âvemii revocare a legatului făcut lui 
'Titius şi, un - noit:legat de acelaşi “obieet făcut. lui 
Seius. 20 Ab hevede qui jussus est dare în alio he- - 
vede: qui. det, de pe capul unui herede însărcinat pe 

“capul altui herede care “să fie însărcinat a da. De 

exemplu: Fundum . Cornelianum que  Primuan 
denavi dare, Secundus. damnas esto dare. 30 Batt 

o translaţiune a re în vei. De. oxemplu : Vice fundi 
Corneliani, quem: Gaio dedi legavi, do lego ei fuu- : 
duim Sempvronianauni. 40 Sati -cum pure datum est, 
ivansferlun sub conditione.” In casul acesta avemii. 
o apposiţiune de modalitate.” De exemplu: Fuidum 
„Cornelianatm duem pure Gaio legaui, lego ei si Navis 
ex Asia venerit. Justinian nu ne vorbeşte de cât - 
de translatio a persona - în persona. In : legislaţia : 
clasică translațiunea ca, şi adeimpţiunea nu putea fi- 
făcută de cât contrariis verbis şi în „același testament; 
sati într'unti  codicil „confirmat. de testament, In le- 
gislațiunea lui Justinian pote fi ficută, et aliis. verbis - 
şi chiar. întrun codicil. neconfirimat : prin testament 
(Justinian, Instituţii, titlul deja citat $ 1): Când 
translaţiunea este făcută a persona: în Persona, . 
dacă, legatul făcut . celei dântaiii „persGne era afectat
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de o modalitate, acâstii modalitate, fără să fie' expresii i 
apusă în translaţiune, este considerată ca apusi şi li- 

„ beralităţii făcută celii Mali douilea persâne (Papinian, 
]. 24 Dig. eod tit). In privinţa acesta este deosebire 
între trauslațiunea tegateloi” și novaţiunea obliga- . 
țiunelor, | 

In legislaţiunea clasică ademptio ca şi “trauslatio 
legati făcute poenae nomine erati nule, în legislu- 

“iunea lui Justinian sunt valabile (Justinian Institu: 
„iuni Cartea II, titlu 20 $ 36). 

Legea celor XII Pabule dispunea ast-fel :.„Uti quis 
" iegassit super pecunia tutelave suae rei îtă jus esto.— 
Cum va dispune cineva. asupra averii şi proteeţiunei 
averei sale, așa si fie şi în dreptil.“ 

Prin acesta testatorul avea o latitudine “absolută 
de a dispune de averea sa or-cum ar voi, prin ur- 
mare putea să: sleiască tot. patrimoniul săii de legate, 
lăsând heredelui numai vanul nume de herede, dupii 
cum ne spune Gaius în Com. Il Ş 224. 
$ 224. „Sed olim quidem licebat totuna patrimo- 

îtium- legatis atque libertatibus erogare," nec quid- 
que heredi selinquere, practerquai inane nomen 
hevedis ; idque lege. XII tabulavrum permittere vi- 
debatur, Guta. cavelur, ut quod quisque de re sua 

testatus esset, id ratum huberetur, his verbis : Uti: 
legassit .suae rei, ita. jus esto.- Que qui scripti 
heredes erant, ab hereditate se abstinetaut ; et id- 

cico pleri igue intestati  moviebantur.— O: dată însă, 
era permisit a slei totii patrimoniul sâii prin legate 
si dări de libertate, şi a nu lăsa heredelui nimic alt- 
-eeva de câtă vanul nume de herede ; şi acesta părea 
permis de legea celor XII table, prin care este pre- 
vădut că oră ceva testa cineva relativii la averea 
Să . să aibă putere, chiar în. aceşti termeni Cum va, 

legiui cineva asupra averii sale, aşa, să, fie în dreptu. 

De aceia heredii” instituiţi se abţineati de la heredi- 
tate; și de aceia cci mai mulţi mureaii intostaţi. *
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A câsta producea un. îndoit. inconvenient : pe de o: 
„parte. heredele era redusii la rolul de simplu: liqui- 
dator de moştenire, şi de aceia el nu avea interesii 

să. accepte moștenirea, o repudia şi testatorul : murea 
intestat, iar pe de alta o păţeaii -și legatarii; căci ne- ; 

- fiind herede, cădeati și tâte legatele.- De aceia era, 
-un interesii major și pentru herede ca să nu r&mâe 
cu nimic sai aproape cu nimici, şi pentru testator” 
ca să nu mbră intestat, şi pentru legatari ca să nu 
piardă şi ci.totul,:să se limitese facultatea de a testa 
a testatorului, să i șe. limitese dreptul săii de a face, 
legate. Legiuitorul roman a simţit încă: de timpurii 
nevoia de a găsi unii midlocii, pentru a preveni acest 
râti, de a limita facultatea de a dispune a testatorului. 

„Cel dântâii midlocii găsit şi întrebuințat a fost a- 
cela inventat de. legea T uria testamentaria, plebis-. 
cit din anul 571. de la fondarea Romei (acesta este 
data sa probabilă), care a decisti că testatorul 'nu va. 
putea lăsa cu titlu de legat, sait de donaţiune pentru 
eausă de morte unei pers6ne mai mult de o mie de 
ași, afară numai daca era unii cognat privilegiat !). . 

- Acestă lege avea un îndoit . inconvenient. Pe de o 
parte lipsea .pe testator de facultatea de a Lisa cuit a 
ună legat mai -mare : de o mie de ași,:'măcar'că ă- 

„Verea sa trecea peste mai- multe miline. Al duoilea 
„ea nu'şă ajungea. scopul, căcă testatorul n'avea de cât 

să împarţă tâtă averea “sa în atâtea. legate: câte mii 
“de aşi avea, şi totuși heredelui să nui rămâie nimic. 
(Gaius, Com. II $ 225). 

„Itaque lata, est lex Furia, qua, exceptis perso- | 
148 guibusdam, caetevis plus mille assibus lega- 
torun nomine mortisve causa capere. permissum 
non est ; sed et haec lex noi perfecit quoă volatil; 
— . . 

9 Cognaţii privilegiați sunt mal aceiași care după legile caducare .. sa bucuraă de solidi capacitas, adică de. dreptul de a beneficia de. integralitatea -liberalităţilor zmorțis causa, măcar că erati celibi sati . 
orbi | (lipsiţi: de copii). Vedi Fragmentele vaticane $ 301. 

N 

?
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qui enim rerbi gratia qitângque miltiuna „der îș s pa- 
trimonium habebat, poterat quinque hominibus sin- 
gulis. milenos asses legando totu patrimoniun ero- 
gare.—De aceia sa: votat legea, Furia, prin care nu 
este permisii de câtii unor anume persâne exceptate 

„să primâscă cu titlu de legat sati de donaţiune pen- 
„tru causă de morte. mai mult dă o mie de ași : dar - 
„nică acâstă lege nu 'şi-a ajunsi scopul pe:care Pa 
_avut în vedere ; căci “acela care de exemplu avea unii 
patrimoniii de cinei mii de „aşi putea legândi la, 
cinci persone. fie-căria câte o mie să sleiască întregii - 
patrimoniul său legându.“- De aceia peste curând le- i 

_ giuitorul roman căutâ alt: remedii. In anul 585 legea 
„Voconia decise că testatorul nu' pote lăsa eu titli de 

" legat saii de donaţiune mortis causa mai mult. de 
cât revine heredelui. Acestă lege nu se referă de cât 
la testatorii 'censi adică u căror avere este de cel 
puţin -o sută mii de ași: (Ciceron, Secunda acțiune 
în contra lui Verres, I' No. 43). Dar nici. acestă 
lege nu fu mai fericită în ajungerea scopului ce vi: 
sase. In adevării testatorul n'avea de cât să facă le- 
gate multe, fie-care de valore mică, şi să institue moş- 
tenitox pe cineva pentru o fracțiune forte mică a că- 
ria val6re să nu. întrâcă valdrea obiectului fie-cărui 
legatar, dar care să nu merite să determine pe moş- 
„tenitor a face adiţiune de hereditate.. Aşa de exemplu 
un testator care are o sută de mii de aşi, institue un 
moştenitor pentru a suta parte din "moştenire şi face 
nouă-deci- și nouă de legate, fie-care de câte o mie 
de aşi: Moștenitorul” căruiă “i va reveni numai o mie 
de aşi, nu va avea interest pentru atât de pucin din 

-o avere de 100000 de ași să accepte moştenirea 
(Gaius Com. II .$:226). 
"*$ 226, „Ideo postea lata est. lex -Voconia, qua... 

| caubuin ost me cui plus legatorum pontine “mortisve 

causa: capere liceret quam heiedes caperent: ex - - 

„qua lege plane. quidem aliguid avtâgue heredes ha | 

as -.
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bere videbanbavr, sed tamen fere vitium. simile nas- 

cebatur; nam în. multas legatariorum personas 

distr ibatto. patrimonio poterat adeo heredi minimum 

velinquere (testator), ul non expediat heredi' hujus 

lucri gratia totius hereditatis onera sustinere.—De 

aceia în urmă sa votat legea Voconis, prin care s'a 

prevădut ca să nu fie permisii cuiva să primâscă cu 

titlu de legat sati de donaţiune pentru causă de morte, 

mai mult “de cât ar lua heredele:: prin: acâstă lege 

este evident că în ori-ce casti se părea că heredele 

va avea să ia ceva; totuşi însă și ea producea unii 

inconvenient analogii, căci mavea testatorul de cât să. 
distribue patrimoniul săii.pe capul a unui mare nu- 
măr de legatari. şi să nu lase heredelui de cât-o 
parte atât de năică din hereditate în cât să nu “i vie 
la socotâlă pentru unii. folosii atât de neînsemnat. să 
ia răspunderea sarcineler heredităţii.: De aceia a tre- 
buit legiuitorul Roman să se gândâscă la un alt re- 
mediu mai eficace. Acest remediu aprâpe de tot efi- 
„cace a fost inventat cam târziii, peste trecere de mai 
bine. de unii secolii de la legea Voconia, de către legea 
Faleidia, toemai în anul 714. Până atunci însă părţile 
remediaii la acâstă stare de lucruri prin transacțiuni. 

- Nevoia învaţă pe omii şi în lipsă de prevedere'a le- 
giuitorului. Heredele ameninţa pe legatarii cu repudia- 
rea, şi atunci legatarii transigeaii cu heredele,. conve- 
neaii cu dânsul si "i abandone o porțiune” suficientă 
din moştenire, reducând de bună voie legatele iorii; 

e 

spre a avea interesii heredele a face adiţiunea moş-: 
tenirei. De la legea Falcidia aceste transacţiuni de-: 
veniră inutile în majoritatea casurilor. Căci acestă lege - 
decise că nici'o dată val6rea tutulor legatelorii nu 
va putea, trece peste trei quartură din val6rea între- 

“geci moşteniri, "declarând: îpso. jure legatele reduse 
la quotitatea necesară pentru ca heredele si, _aibo. unii 
ana din hereditate. (Gaius Com. II $ 227). 

227. „Lată est itaque lex Falcidia, qua cautai -
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est ne plus legare Liceat quam - dodrantem, itaque 
necese -est -ut- heres quarlam partem. hereditatis . 
habeat, et hoc nunc jure utimuur.—De aceia a fost. 
votată legea Falcidia, prin care. sa prevădut ca să 
nu pâtă nimenea lega mai mult de trei quartuă din 
averea sa: prin urmare este neapărat ca heredele să 
aibă a patra parte din hereditate: şi acâsta este 
legea care şe urmâsă actualemente în! practică. 
“Acesti veducţiune se operă asupra fie-cărui legat, 

iar nu asupra legatelor celor după urmă. Tote sunt. 
reduse in aceiaşi proporțiune, Aşia de exemplu dacă 
testatorul are un patrimoniii de -100000 de ași, 
partea hereditariă fiind” de 25000 aşi, heredele va 
reduce fie-care legat în aceiași proporţiă ast-fel în cât 
să *și- perfacă o valâre de- 25000 aşi. Dacă de exem- 
-plu a instituit herede pe Primus, a legat lui Gaius 
fondul Cornelian. care . face 40000 de aşi și lui Seius 
fondul Sempronian care face tot 40000 de aşi, find 
„că lui nu rămâne de cât 20000 aşi şi "i mai trebue 
5000 pentru perfacerea quartei taleidie, va reduce din 

_Be-eare logat a şeai- spre- gecea părte adică câte : 2500 
lei din val6rea fe- căruia, pentru ea din. valorile amân- 
durora, să aibe 5009 care cu 20000 să X perfacă suma 
de 25000 lei: Paulii ne dă textul acestei legi întrun. 

- fragmentii din. Comentariul săi (compusă din o sin- 
gură carte). asupra legii Falcidia care formâsă legea. 

1 principium Cartea XXXV, titlul 2. „Qui cives .ro-. 

“sani sunt, qui eorum post han lege. vogatani tes- 

“tamentum. facere volet, ut can pecuniain easque 

ves quibusque dare, legare volet, jus potestasque 

„esto, ut hoc lege sequenti licebit. - Quicumgue civis 

“vomanus. post hanc legenu vogatatu testamentum. . 

-- faciet, îs Qquaatain cuique citi romano pecuiniam 

jure publico .dare , legare volet,! jus potestasque 

“esto: du . ita. detur. legau, e. Minus, quam 

„quarta parten hereditatis, eo testamento heredes 

capiânt : eis,. quâdus quid îta dati, legabumve 

..
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„crit, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto : 
isque heres, qui eam pecuniam dare jussus daim- 
natus erit, eam pecuniam debeto dare,- quam dani- 
martus est. — D'între cetăţeni romani, acela care va vrea 
să facă testament în urma acestei legi, să aibe drept 
şi putere să dea, să lege cui-va. voi averea sa, lucru- 
zile sale, conformii cu disposiţiunea . următâre :a legii. 
Ori-ce cetăţânii . romanii va face testament în urma. 
acestei legi, să aibe. drept şi -putere să dea, să lege, 

oră-cărui cetăţianti romanii cât va voi din. averea sa 
„conform dreptului publici, cu condiţie cu să rămâie 

7 

şi heredilor a patra parte din ' hereditate: în :astii- - 
felii de casti, fie-care ce va primi ca legat să şi “lu 
ia fără nici o pagubă, şi heredele în sarcina căruia 
se vor fi pusti legatele:tăcute în acâstă limită, să fie. - 
obligat să le execute“. - . Sa 

Caleulul legii Palcidii. se face în momentul. morţii 
_testatorului. Trebuia sii se -determine „un moment 
„pentru a face aplicaţiunea acestei legi, pentru a ve- 
dea daca legatele trecă saii nu peste trei quartură din a- 

„verea testatorului, şi cu câtă treeii, şi prin urmare întru 
cât trebunscii reduse.: Care trebuia să fie. acel mo- 
ment? Eli nu putea fi. de cât sati” momentul înorţii - 

„ testatorului, saii momentul adiţiunei heredităţii. Nu sta 
putut alege acest din urmă moment, căci elii este-prăa 
mobilii, depinde de graba saii. de întârdierea' ce. va . 
pune heredele spre-a face adiţiuhe. Nu putea să de- 
pindă sortea legatarilor de acesta, ni putea şi nu tre- 
buia s6rtea lori să” fie lăsată în mâna heredelui, Nu 
„rămânea. dar alt: moment de cât momentul morții tes-: 
„tatorului, moment care -nu atârnă de niminea, 'ci de. 
Ja natură, moment în care în: același timpii -se' des- 
chide obicinuit dreptul la legate, căci în regulă ge- - 
nerală dies legatorum  cedit morte. . testatoris. Din 
causa acesta se.pâte întâmpla. ca, până-în cele după 
urmă, adică până în fapt se va face calculul, care în. „faptăt nu se pâte “efectua de cât după adiţiunea de 
pi „N i Ă „i , . ,



hereditate, se pâte întâmpla, dicii, ea” saii heredele să 
profite şi legatarul să păgubescă, ceia-ce so va în- 
tâmpla daca bunurile.hereditare vor creşte în valre, 
sai vice-versa heredele să .păgubâscă şi legatarul să . 
profite, daca se va întâmpla ca bunurile hereditare să 
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scadă în valâre. Să presupunemii în adevării că tes- 
tatorul a lăsat pe Primus - moștenitor, pe Secundus - 
legatarii al fondului Cornelian şi o avere de 100000 
sesterți, în care intră şi fondul Cornelian, care lu 
mortea sa.. valeasă ş&pte-deci Şi cinci mii de ses- 
terță. Fiind că calculul Falcidiei se face la mârtea 
testatorului, şi la acest moment fondul Cornelian le- 
gat equivalesă tocmai eu trei quarturi din valOrea 
heredităţii, legatarul nu! va suferi nici o „reducţiune. . 
Dar: daca se va întâmpla ca acest fondii între mârtea 
testatorului şi, adiţiune să .se urce la 100000. sesterţi, - 
atunci legatarul în” realitate va lua: mai mult de cât - 
trei quarturi din avere, căci averea valând la adiţiune 
125000 sesteriă, el luând fondul Cornelian. îa în rea- 
litate patru cincimi din hereditate. Şi iarăși daca se 
va, întâmpla ca restul: averii peste “fondul „Cornelian 
să se: compue de servi hereditari .şi de-o casă, care 
servi să moră şi care casă să ardă şi să nu mai r&- 
mâe de cât locul care să nu facă la adiţiune de cât 
10000 de sesterţi, atunci se.va întâmpla iarăşi că le- 
gatarul va, lua, chiar daca fondul Cornelian hu ar face 
la adiţiune de cât tot 115000 „sesterţi, mai mult de 

„tr ei pătrimi, el va lua : fese sai &, adică . mai mult de 

î„ din hereditate ; adică şi în casul acesta legatarul 
va profita şi heredele va parde, Dâca însă "presupu- 
nemii că fondul Cornelian are construcţiuni pe el, şi 
viiă, construcţiele vor arde şi via.-va degera, şi de 
unde vala: 75000 la.mârtea testatorului, numai val6să 

la adiţiunea de hereditate de cât 50000, atunci he- 
redele va profita şi legatarul va pierde, căci heredele 
va lua valdre. de 25000 'sesterţi, pe când legatarul 

| „nu va lua de cât valSre de 50000 sesterţi adică, nu-.
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mai: ?/, iar nu 3/4 din avere. Daca de la mârte până, 
ce să facă adiţiune scadii atât; de mult bunurile here- 
ditare, în cât să vadă heredele. că nu” r&mâne a patra 

„parte din valdrea 'averii hereditare, n'are de cât să 
nu facă adiţiune, şi să sileseă pe legatari să transigă 
cu eli oferindu'i “din averea hereditară atât cât să” 
vie la socotâlă să facă adiţiune. 'Tâte acestea resultă 
între alte texte “din paragraful 2, titlul. nostru din 
Instituţiunele lui Justinian,- extrasii din legea 73, ! 
principium Ad lege -Fatoidiani (SXĂYV, 2)în Pan-. 
-decte, şi din legea 30 $$ S 3, & şi  D,, eod. fil. 
Vomi: traduce paragraful :2 din Instituţiuni. 

„Quântitatea patrimoniului la care se refera caleulul 
legii Falcidie,-se considera în momentul morţi tes: 
tatorului. De aceia, de exemplu, daca acel care are 
în bunurile sale "valori de o sută: de aurei, va lega: 
o sută de -aurei, nu foloseşte nimie legatarilor, daca 
între “momentul morţii şi adiţiunea heredităţiă. se-va | 

"fi adăogat la; hereditate din aequisiţiunele servilor he- 
reditară, din partul ancilelor hereditare. din prăsila 
animalelor coprinse în turmele hereditare, atât de 
mult în cât dedueându- -se integral leg satele de- o.sută 
de aurei, totuşi să rămâie o. păttzime heredelui din. 
valorile : hereditare: ci totuși trebue să se deducă o: 
pătrime din legate.: Vice-versa daca cineva a legat o 
ş6pte- deci Şi cincă, şi între mârtea testatorului ŞI a- 
dițiunea heredităţii ati “desereseut întru atât bunurile 
“hereditare (de exemplu din causă de incendie, nau-- 
fragie saui morte de servi. hereditară) în cât să nu mâi. 
rămâie substanţă de cât de. ş&pte-decă şi cinci de aurei, 
sati chiar şi. ai puţin, legatele se vor presta inte- 
gralemente. Şi acesta nu pâte să fie spre daună he- 
redelui, -e care e liberii a nu face adiţiunea hereditiiţii, N 
ca să aibă nevoie legatarii să transigă cu heredele ŞI. 
săi lase şi lui o parte din bunurile hereditâre, pentru 
ca nu cumva destituit fiind de -efectii testamentul Să. 
nu se oxpuie a nu lua nimici, & 

=
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Accarias merge şi mai departe şi susţine cu drept 
cuvânt că se pâte întâmpla ca heredele să plătescă - 

legatele -de suo, adică din buzunarul săi, nu din va- 
lorile hereditare. El susţine că acesta. sar .putea în- 

tâmpla în ceasul în care lucrurile hereditare ar suferi 

după adiţiune deterioraţiuni importante. Să presu- 

-- punemă de exemplu că în momentul morţii suecesiu- 

nea se compune de fondul Cornelian care face 75000 
"sesterță şi de herghelii de cai, ciredi de boi, turme 

de oi cari facii alţi S5000 sesterţi, în care casii daca 

s'a legat legatarului fondul. Cornelian și 45000 ses- 

“terță per damnationem, şi daca la adiţiune averea 

“este în pără şi! facetot atât, iar după adiţiune şi până. 

la executarea legatului morii tâte vitele, totuşi he- . 

redele trebue. să'i plătâscă  legatavului 45000 ses- 

terţi, căcă 45000 cu '75000 facii 120000 adică 3 din 

75000 + 85000 == 160000. d i 

In adevării numai. în legatul per vindicationemn şi 

per praeceplionem, legatarul este proprietari şi prin - 

urmare în virtutea principiului că res perit domino, 

riscurile sunt pentru el. In legatul per damnationem 

legatarul este unii creditor, şi cândii creanţa sa mare 

de obiect unii lucru certă, ci bani sai alte lucruri 

_tungibile, fiind” că luerurile-fungibile nu se stingă nici - 

o dată, sunt ca genurile et genera non pereunt, creanţa 

sa nu se va stinge prin împrejurarea că ati perit lu- 

cruri din hereditate, heredele. făcend adiţiune a pri: 

mit obligaţiunea' impusă lui de testator, care nu se 

pote stinge de cât ca ori-ee altă obligaţiune prin mo- 

durile proprii de stingere a obligaţiunelor-. Ac6sta re- 

sultă din legea 30 $$ 3 şi 5 D., Ad lege Palcidiam 

“ “în Pandecte sus-citată. Eacă ce dice jurisconsultul 

Marcianti în aceste paragrafe ale legii 30 extrasă din 

Cartea 8 a Comentariului săă asupra Fideicomiselor :. 

„Este exact însă numai la lucrurile fungibile, adică : 

a căror 'valâre : constă în ponderare, numărare sati 

rnăsurare că orl-ce pagubă se va întâmpla în urmă (a-
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dică după mortea testatorului, prin urmare a fortiori 
„după adiţiune) nu se va scădea nimic legatarului din 
portiunea ce i s'ar.cuveni, ţiind şocotelă de estima- 

- ţiunea bunurilor în momentul morţii.—Cât pentru lu- 
crurile incerte, adică pentru lucrurile în genere tre- 
bue să facerntă o distineţiune : daca testatorul a le- 
gat ună lucru incertii, adică uni lucru în genere de 
luat dintre lucrurile sale, de exemplu argintul ce va 
alege (legatarul), şi va pisri tot argintul testatorului 
fără culpa heredelui, nu va lua nimic legatarul. Daca . 
însă s'a legat puri şi simplu o cătăţinc, Gre-care de 
libre de argintii: de şi în urmă va pieri tot! argintul 
testatorului, după reducţiunea quartei Falcidie, se . 

-. da legatarului porţiunea acelei quantităţă care era în 
bunurile .testatorului în momentul morţii: și perde- | 
zile ce se vor întâmpla în urma morții nu “vor 
avea nică unii efect întru dimuuirea acelei dua- 
tități. 

Ca să aplicămii reducţia legii Faleidia, trebuie să 
'constituimii: mai întâi activul brutii, şi din acesta 
să deducemii -pasivul, pentru ca să afimiă activul netii, 
„asupra căruia. se calculesă quarta. 

Activul se compune nu numai din lucrurile corpo- 
rale ăle testatorului, ei şi din creanţele ce avea el . 
în contra deosebitelor persâne și chiar în , contra he- 
redelui instituit. N 

Creanţele se computii după val6rea lor notiinală, 
' daca sunt pure. şi în contra a debitori solvabili. Daca 
ereanţa este în contra unui debitorii insolvabilă, daca 
consimte a plăti ceva şi a remânea debitorii pentru 
restii, se comptâsă ceia ce s'a plătit şi restul creanţei | 
se „vinde şi preţul iarăși se-comptesă în activă. Acâsta 
decide Ulpianii în legea 82 titlu nostru. Dar acesta 

- se va întâmpla forte” rari. Căci rar se va înt âmpla 
ca debitorul insolvabil să plătâscă un acompt şi să 

„consimtă a rămânea debitorii: pentru. rest. In regulă 
generală el ori nu va“ plăti nimic, „Şi atunci so va. 

„>
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vinde creanţa şi ce seva putea obţine pe. ca se va 
compta in activi, sati va transige pentru 0 sumă maj. 
mică pe care o va plăti-o drept: întrega datorie, şi 
atunci se va computa acea sumă „în activit. Daca 

creanţa este cu termenii, se va deduce dobânda până. -- 
la termenii, şi restul se va computa în activii. Daca. 
ereanţa este condiţională sunt mai multe systeme. 
Systemul practicii este de a o computa pentru va- 
lGea sa venală, după cum ne spune Gaius în legea 
73 $ 1 titlu nostru sati de a o computa pentru va- 

- 16e că sa nominală, şi atunci legatar ul va promite dând 
"și fidejusor heredelui căi va restitui unii quartă din. 
acestă creanţă daca condiţiunea nu. se va.realisa, saii: 
de a nu o computa de. locii, şi atunci “heredelo. va 
promite dând şi fidejusor că va plăti unii quartiă din 
acestă creanță daca condiţiunea se va îndeplini (Gaius 
aceiaşi lege 73 $ 1). Daca creanţa este coreală atunci - 
daca coreul este; socius; se va computa creanţa pen- 
tru partea defunctului în societaţe,, daca: din contră 
creanţa coreală este pură, fiind că'nu se ştie în mâna 
“cui va plăti debitorul, în mâna. heiedelui sati celui- 
Valt coreii, nici cine din corei va, apuca înainte întru 

urmărirea debitorului, se va aştepta până la plata be- 
“mevolă sait urmărire, -pentru moment. reducţia nu se 

ra opera; ea va fi suspeusă (Ulpian, 1.:62 din titlu 
nostru). 

Se comptâsă şi creanţa! pe care. testatorul o avea 
contra heredelui instituit, căci măcar că ea se stinge - 
în urma adiţiunei prin confusiune, totuşi el neplătind 
suina ce datora defunctului se inavuţeşte cu valdrea 
ci, valdre carei provine tot din causa instituţiunei 
(Pauli legea. 1 $ 18 titlu nostru în Pandecte). 

Din. activul brutii ast-fel constituit se. scade pasivul 
adică mai întâiii quantul tutulor * datorielor ce avea 
defunctul cxtre deosebite persâne şi chiar aceia pe care . 

o avea către heredele instituit, căci cu t6tă- confusiunea, | 
nu e mai puţin adevărat că din causa instituţiunei



  

val6rea acestei datorii r&mâne în hereditate, şi e in- 
just ca ea să fie computată heredelui ca activii netii, 
când în realitate nu e averea defunctului, ci a lui. 
Datoriele pure se scadii. integral. ' Cele cu termenii, 
după ce se va deduce dobânda, se scade din activul 
brutii numai restul. Cât pentru creanţa condiţională, 
or se scade valdrea ci 'venală, or se scade quantul 
ei integral şi heredele promite legatarului dândui'i ŞI 
fidejusor că daca condiţiunea nu se va realisa îi va 
„plăti unit quartii. din quantul acestei datorii, ori. nu 
se scade de loci, şi legatarul- promite heedelui 
dându'i şi fidejusor că daca condiţiunea se va împlini, 
“îi va plăti heredelui unii quartii din quantul acestei 
datorii. (Gaius 1. 73 Ş 1 din titlul nostru în Pandecte). 
Daca datoria e corealii, atunci daca defunctul era :so- 

Cius, datoria se-va scădea pentru partea defunctului 
“ în societate, iar daca. defunctul nu 'era socius, saă- 

derea va îi suspensă până se va vedea pe cine ur- 
măreşte ersditorul pe herede sati. pe. celii-l-alt 'coreit 

" (Ulpian legea 62 princ, titlu nostru. în. Pandecte). | 
Se mai seadii și impensele funerarii, şi val6rea ser- 

:vilor manumişi. directi sait prin fideicomisii, căcă li- 
bertatea fiind indivisibilă şi meritând favâre s'aii de-: 
clarat. după opiniunea “care a prevalut legatele şi fi-. 
deicomisele de libertate valabile integrală. Legea Fu- 
via Caninia punând o! limită manumisiunelor' testa- 
mentare,. pericolul absorpţiunei întregului patrimonită 
prin asemenea manumisiuni eru înlăturat. În urma 
însă abolirei legii Puria Caninia - de. către Justinian, 
prin” manumisiuni putea. cineva să sleiască întregi 
patrimoniul săi. Se mai scadii căci nu sunt atinse: 
de legea Falcidia şi darurile făcute deilor după cum. 
ne „Spune Paul în Sentenţele sale, Carrea IV: titlu 3 
$ 3: „Legea Falcidia (aplicabilă legatelor, precum şi: 
Senatusconsultul Pegasianii (aplicabil fidcicomiselor) 
a voit ea după ce se va deduce datoriele testatorului 
şi darurile făcute de el deilor fie prin legate, fie- 

e
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prin fideicomise,:a patra parte. din hereditate să a- . 
parţie heredelui.* Se mai seadii apoi, căci nu se-a--. 
tingiă -de legea 'Faleidia, şi luerurile mobile ce a cum-. 
părat biirbatul. pentru “femeia sa -și pe care le-a des- 
tinat pentru usul săi... Fie că ele": sunt considerate ca 

„dăruite între vii de către bărbat,. şi donaţiunea de a-.: 
“semenea obiecte e valabilă, şi că donaţiune între vi, 
nu se computii în pătrimoniul testatorului, fie că ele “ii 
sunt legate. expresă prin testamentii şi atunci ele nu 
sunt reductibile, ci se deduc din averea mortului 

(Marcellus 1. S1 $'1 .titlu nostru în Pandecte). 
“După tote aceste deducţiuni avemii. activul netit 
„ali heredităţii, asupra căruia se operă reducţiunea, şi 

__din care horedele ia a patra parte. El ia acestă parte 

"în calitate de herede şi nu e. constrânsii a computa 

înti”Ensa nică ceia ce va îi priimit ca donatari între: 
rii (acesta merge de sine), nici ca donatarii mortis 
causa, nici ca legatarii, nică ca fAdeicomisarii, afară. 
numai că în. aceste din urmă trei .qualităţi liberali- - 
tăţile lui are să. fie: supuse ' reducțiunei, nu în casul 

„în. care e singur “moştenitor, căci” atunci mare în fa- 
vrea cui să se opere reducțiunea, căcă tot elii ar pro-.. . 

fita de ea, ci în- casul în care mai este alt herede, 

care pentru partea din „legat saii din fideicomisii ce'i 
_incumbă -lui a piesta heredelui va reţine quarta. Să. 

“presupunemii' de exemplu că hereditatoa val&să netii 
“100000; sesterţi, că testatorula instituit heredi pe Pri- 

mus şi pe Secundus, . că.a legat lui Priinus 20000, 

şi lui Gaius 80000. Primus își datoreşte sie din legat 

10000 şi 10000: i se” datoreseii de Secundus. Din a- 

„cești 10000 va: reduce 1/4, adică 2500, şi va lua dar. 

Primus ca Jegatarii în total 17500, iar ca moşteni- 

toră vor lua din, legatul de :80000 Gaius î/, adică 

-80000, iar: 20000 se. vor. lua în virtutea E Falcidiei de 

 Primus. 10000 şi de Secundus 10000. Aşa în cât:se 

"va împărţi averea astfel : " Primus 27500, Secundus, 

„12500, Gaius. 60000. „Daca. „din contră £ ar fi să se-com--
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pute legatul în quarta sa, el mar. mai lua. nimic ca: 
herede, căci legatul ar trece peste 12500 -ce i sar cuveni 
ca herede, şi atunci legatul -de 80000 s'ar reduce nu- 
mai în fav6rea lui Secundus, care -ar ua 12500 ca. 

„-quartă, adică ca 1/4 din jumătatea întregei averi adică. - 
din 50000, iar restul de 67500 până la 80000 Par 

„lua legatarul Gaius. “Acesta resultă din. legile .74-şi-- 
91 din titlul nostru în Pandecte. E adevărat că tex- 
tul bu dice că colieredele'are dreptul a reţine quarta.. 
şi din: legatul heredelui .legatar sati! preciputar, dar | 

: acâsta se subinţelege, căci altminti'6lea în speciă daca 
„Primus ar lua patru-gleci de mii, or sar reduce prea mult 
din legatul lui Gaius ca să” v&mâie quarta întregă 
„din jumătatea moştenire adică 12500 lui Secundus, 
şi mar lua Gaius de -cât 57500, şi ar. fi. injustii ca 
„redueţia să nu se;opere de cât -asupra legatului ui, e cei 

-. or atunci n'ar mai avea Secundus-de cât 10000, ceiă : 
ce nu se pote căci atunci n'ar mai avea Secundus 
1/4 din jumătatea moştenirei adică din 50000. 

Reducţiunea legii -Falcidia nu are loecii în testa. - 
„mententele -militarilor .(Impăratul Alexandru Severii; 
constituţiune -din. anul 227 care. formâsă „în“ Condică 
legea. 7 titlul Ad legem .Falcidiauu, VL, 50). 

| Tote legatele se reducii în:mod proporţionalii. Scapă 
“însă de reducţiă mai întâii- legatul dotei făcut -de băr- 
bat soţiei sale, căci cum dice prea bine jurisconsultul 
Marcellus în legea 80 $'1 titiu. nostru în Pandecte 
soția ia averea: sa -propriă, sar .nu ceva de dară A- 
semenea nu este. supusă reducţiunei legatul 'dispen- 
sat. anume de reducţiune de către testatorii, după cum . 
o spune Ulpiană în legea 64 titlu nostru în Pandecte; 
însă în asemenea casii legatele -cele-Palte vor suferi - 
o reducţiă mai mare, pentru ca în. oră-ce casii here-. 
dele să sibă o pătrime. din tâtă averea. Asemenea „nu sunt supuse reducţiunei” legătele d6 lucruri indi: 
“visile, cum e legatul .usului unui: lucru, saii unei ser- „vituţă prediale, sati legatul operis. Însă în acesti casti. - pentru ea heredele să. nu sufere pagubă, legatârul
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„e dator săi plătâseă a patra parte din valârea obiec-- - 
tului legati, fără de care heredele va putea respinge: 
acţiunea legatarului prin excepţiunea doli mali. Acesta 
-o spune în modii expresii jurisconsultul Marcellus îi în 
legea 80 $ 1-titlu nostru 
“Unele legate nu sunt susceptibile. „de divistune : : 

“precum e legatul vide: (dreptului de trecere p6 0 so- 
sea), îtineris (dreptului. de trecere cu piciorul ică-. 
lare), actus (Ar eptului de a trece cu caru);. căci nimi- 

“nea nu pâie exercita o asemenea servitute pentru. o 

parte. Dar şi daca: heredele a fost condamnat să, facă 
unui municipii unii opus, legatul este considerat ca 

indivisibil. Căci nu se'pâte. considera că cineva a 'fă- 
cut un teatru, o baiă sai uni stadii, „când nu la ter-.. 

- minat, adică când nu "i a dat forma. care nu o ca- 
__pătă de cât după terminare. Relativii. la asemenea. 
„legate, chiar.când sunt mai mulţi heredi oblig gaţă, fie- 

“care e tinut pentru totii. . Dar se pote veni. în: aju- 
„torul heredelui, permiţândui ca făcând: &stimaţiunea 
să somese pe legatarii săi “plătescă. o parte din esti- 
-maţiune.: Şi daca nu plăteşte se pote definde în contra 
lui prin excepţiunea de dolii.« - 

Legea Faleidia operă. ipso jure, de unde. conse-- 
quența că heredele” n'are trebuinţă de. excepţiune- pen- 
“tru a se apăra” în contra cererii exagerate. a legata- 
„rului.. Ba încă: dâca acţiunăa legntarului este o acţiune - 
"sir icti fimis săti o acţiune în. revendicare, legatarul E 

"trebue să: facă el. însuşi - reducţiunea, şi să nu câră - - 
--de cât ceia ce i se cuvine exact, după facerea reduc- 
ţiunei, 'altmintrelea * comite. Plus petitiune şi pierde 
totii procesul. (Gaius 1. 73 $5 titlu nostru în Pan- 

decte, şi Ş 3 titlu nostru din Tastituţiunele lui Justinian 

extrasă. în: mare - par te din . fragmentul precedent ..al 
ut Gaius).. 

Cel ce din. er6re a executat legatele fără să fi reţi- 

“mut quarta, fie-că erdrea sa e de drept, adică i ignora exis-. 

„ența legi Paleidia, fe. că errea e de. faptă, ignoră. 

x
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conţinutul exact, alti e averii, defunctului, fiind că a platit 
indebitul, pote” repeta, pâte intenta condicțiunoa du- 
debiti.-El trebue însă: să- facă . proba erorii în care” 
a cădut. Altmintrelea e presupus că a executat de 
bună voiă şi cu plină. ştiinţă voinţa testatorului, ŞI. 

nu pâte repeti (|. 20 $ 1 D., De donatibus XXXIX, 
5). Dreptul pretorian a. inventaţ. “chiar unii midlociă.. 
în „favorea -heredelui pentru, a: scăpa de necesitatea - 
probei erdrei. El pâte făcend plata, și- înainte de a 
o face, să stipulese de la legatarii- Şi de. la fideicomi- 
sării că acesta e obligat ai da, că "i va restitui tot ce : 
se va întâmpla săi fi plătit mai mult (Ulpian 1. 1. 
$$ 1 si 7 Si cui plus quam per. lege Falcidiam 
licuerii legati esse dicelur, XXIV, 3). -. 

“Până acum: ami prosupusii. că este unii singurii 
horede instituitii. - 

Quid când sunt mai mulţi heregr institui, şi le-. 
gatele puse in sarcina amândor ura nu întrecii trei pă- 

trimi din partea pentru care. este instituit unul din. 
“heredi ? Seius are o “avere “de o sută de mii de. 'ses- 
terti, institue- heredi pe” Primus şi. pe: Secundus, ŞI. 
condamnă „pe Primus să dea. lui, Gaius tiei- deci de 
mii de sesterți, şi pe Secundus. să dea. lui: “Meviuş a 
patru-daci de mii de sesterţi. Leg: atele urcându- -se la. 7 
“70000 de sesterță adica “la mai puţin de 75000 de 
sesterți, nu trecii peste */, din hereditate,: darii lega- 
tul de. patru-deci de mii de sesterţi absârbe mai.mult | 
de 3/4 din. 50000, jumătatea din: hereditate. cuvenită . 
lui Secundus, trece peste 37500: „cu 12500 sestorță. | 
La prima vedere: sar părea că, de. Gre-ee rămâne 1/, | 
nedispusii prin legate, “şi de Gre-ce nu e intereșii ca 
Secundus să nu repudiesc, “căci “de “va repudia, par- 
“tea lui va aceresce lui Primus şi atunci Primus luând 
hereditatea -întregă. va: plăti tste legatele în sumă de 
70000 şi tot îi va rimânea. 30000 mai -mult de cât 
ceia ce îi ar fi rămas daca venea în concursti cu Se- - 
-cundus, nu se va aplica Falcidia. Atât mal răi pen: .
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tru Secundus daca ar repudia. Totuşi însă de şi pare - 
că questiunea a fost controversătă, a prevalut (pla- 

-_cuit) opiniunea ca reducţiunea să aibă locii, conside- 
rându-se îimpărț țită hereditatea în atâtea heredităţă câtă 
heredi sunt şi dându-se prin urmare fie-cărui herede 
dreptul de a aplica Falcidia la partea. sa. Acâsta o 
decide Gaius l. 74 D., titlu nostru şi Justinian în pa- 
ragraful 1 alii titlului nostru - din Instituţiuni unde 
dice: „Et quum quaesitum esset, duobus heredibus 
iestitutis, veluti Titio et Seio, si Titii pars aut 
tota exchausta sit legatis, aut supra modum one- 
rata, a Seio vero aut nulla velicta siut legata, aut - 
(itae parle ejus duntazal în partem dimidicam 

_miânuant, au, quia is quartam: partein totius he-- 
“reditatis aut amplius habet, Titio nihil ex leyatis, 
quae ab eo velicta sunt, retinere liceret, placuit, 
ab quartai pavtem suae partis salvam hubeai, 
posse retinere; etenim în singulis heredibus ratio 
legis Falcidiae ponenda est. —Si fiind că, fusese que- 
“stiune, în casul în care sai instituitii duci heredi, 

de exemplu .Titius şi Seius, şi partea lui Titius sai a 
fost sleită prin leg atele puse anume în sarcina lui, 
sati încărcată poste- mesura legii Faleidia, iar partea: 
Iui Seius nu a fost de locii împovărată cu legate, sai 
împovărată numai pentru jumătatea valorii ei, daca, 
fiind că acesta din uvmă are pătrimea părţii sale sati 
şi mai mult, 'Titius nare dreptul de a reduce nimic 
din legatele puse în sarcina lui, a prevalut ca, pen- 
tru ca să potă avea a patra parte din partea sa salvă, 

săi aibă voie a reduce legatele puse în sarcina sa; 
căci calculul legii Falcidia trebue făcut pentru fie- 
„care herede deosebitiă.: Motivul theorici care a. pre- 
valut a fost-ca nu numai să avemii: unii herede tes- 

“tamontară, darii să se facă în acelaşi „dreptate fie 
căruia din heredi. - “ 

- Ce se va întâmpla în casul- în care din cei duoi 
institui numai "unul vine Ia moştenire : ?



"Se pâtă întâmpla să vie singur prin efectul accres- - 
| „cămentului; atunci trebue să distingemii; daca vine . 

celii. a cărui parte este încărcată peste. măsură sati 

sleită, e considerat ca cum ar fi fost instituit singurii 
„moştenitorii, - prin urmare daca legatele care sleescăi 

„sati treci peste 3/, din partea sa nu treci peste 3/, 
*din“tâtă :moştenireă, elii nu. va avea dreptul de a re- 

„ duee nimicit. din legate, prin urmare legatarii vorii 
„- profita, . întocmai 'cum profită legatarii când numai, 
unii vint din lipsa celor ce nu vinii să şi ia legatele. 
Daca însă vine ! celii a cărui paste. nu este onerată - 

“peste măsură de. „legate, şi lipseşte heredele cu partea 
„„sleită sati. extra impovărată, atunci. heredele care vine 
va -aveă dreptul” să reducă „partea celui ce lipseşte le- 

" gatele ce. o-împovărâsă 'ca cum acâstă parte. ar fi. 
__ Imată de' eătre heredele deficientii. Cu alte cuvinte 
-:heredele -ce vine va. plăti integral legatele impuse lui 
__şi- va reduce lesgatele impuse “eredelui deficient în- 

„tocmai şi în aceiaşi proporţiă ea cum le ar fi dedusii 
“acesta din urmă daca venea. -Acesta o decide Gaius 
în legea 78 .D., titlu, nostru în' Pandecte. - 

“Daca însă dintre heredi unul lipseşte şi vine numai 
cel-P'alt singurii. la moştenire, este într care dacă, calcu- 

- lul legii Falcidia se va face ca cum el singur ab înitio 
ar fi fost singură iistitut moştenitorii, sati daca cal- 
culul -se va: face. separat asupra părţii fie-căruia dintre 
heredi ? Şi-a prevalut că daca. vine la moştenire he- 
redele cu : “partea sleită de legate, leggatarii, să fie a- 
jutaţi din partea dificientului: etică ea nu esto one: 
rată de legate: căci şi legatele care rămânii la he- 
rede ati. de efecti ca lepgatarii să fie: reduşi mai pu- 
ţin sati să nu mai-fie reduși de locii. Daca însă lip- 

„seşte de:la moştenire! heredele -cu' partea 'sleită, cal- 
culul legii -Faleidia.. se operă relativii : la “dânsa, ca. 
cum ar aparţine chiar aceuia, însuşi care lipseşte de 
la moştenire (adică cum sar opera reducerea daca ar 
"fi în mâinile lui)“. a a.
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A: fi fost, consequent « ca. de. Gre- ce acciescămentul - 
se opera sine :onere,. horedele care. ia “partea, sleită 

„sati extra. împovărată, să o “ia fără să -plătâscă ni- 
micii din legatele ce cad: asupră/i.: Aşia-a trebuit să . 

' fie la început, după cum o spune Celsus în legea 29 
s$ 1: şi 2'D.,.De legatis ? (XXXI) şi Julian, legea | 
6, $1 eod. tit. Dari; în urma unui veseriptii. ali > 

- Impăraţilor Septimii : Severi şi Antoninii Caracalla, 
„sa hotărât să se urmese ca în casul 'de substituţiune,. 

“-heredele care. vine prin acerescământ să fie: „conside- 
„î rab că: vine ca. substituit - tacitămente celui care nu: 
vine. Şi Ulpianti în |. 61$1 supra citată care este ex-, 

- trasă din Cartea 18 a Comentariului săi. asupra. legii. | 
Julia şi Papia, după ce "menţionâsă: opiniunea lui 

- Julian sus- enunțată, arată că în practică în timpul “ 
i săi se: urmâsă. ca în casii de substituțiune, şi acâsta 

- în ur ma, şi conformii' reseriptului. _ | 
Se pste întâmpla; să “vie singurii ca substituit, -De 

. oxemplu testatorul a. disti :: Primus. et: Secundus: he- 
„„redes' sunto; si Primus heres non erit, " Secunduş he-, 
“res. esto, și 'Secundus .heres non: erit, Primus heres' 
"esto. Partea lui. Primus e sleită. de legate, a Lai Se-. 
cundus nu e. încărcată peste măsură. | 

„Daca vine Primus singurii, ca instituit pentru par- 
tea. lui, ca substituit pentru partea, lui Secundus de-: 
:. „Acient, e considerat ca cum. ar fi fost instituit sin- 
„gurii moștenitor, prin urmare: logatarii, profită, el 
“nu va avea dreptul 'de a reține quarta de cât asu- 
„Pra întregei „mase succesorale.” Daca însă vine Se-.. 

cundus singuri, ca instituit pentru partea lui, ca sub- 
'stituit pentru partea lui Primus, elă va reduce lega- 

tele-c6 împovărâsă, partea deficientului” întocmat şi în 
aceiași proporţiă - ca acesta.. Vedi Pauli legea 1 Ş 13 

"D., titlu nostru, - 6. - 
- „Ceia ce aparţine unui horede' din causă că este 

"substituit coheredelui săi, - “profită legatarilor. Acesta 

în”  adevării s6mănă e cu unii her ede care: e- pentru o parte 

29 
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este-- instituit purii, iar pentru- cea-laltă parte. sub. 

condiţiune. Darii logatelo puse. în: sarcina sa, daca 

este elii care repudiasă hereditatea nu se vor augmenta, 

daca adică aii fostii în modă nominativii impuse în 

sarcina sa, nu însă şi daca teştatorul a disii oră cine - 

va fi heredele mei, să. plătâscă, tâte legatele.“ 
Se pâte întâmpla să vie singuri, revendicând ca 

pater partea caducă 'a deficientului. In casul acesta 

se petrece întocmai, ca în casul precedent, admiţân- 
_ du-se aceiași: distincţiune (Pauli legea 1.$ 14 D,, ti- 

tlu' nostru) după Proculus şi Julian a căror opiniune 
o aprobă şi Pauli. După Celsus însă a căruia, 0pi- 
niune şe dice că a fost aprobată şi de Impăratul An- 
tonin .celă Piii  într”o sentenţă . ce “a dat sub formă 
de decret într'unti procesii, trebue să nu se facă dis- 

tincţiunea, ci să se considere horeditatea o masă şi 

"să se execute legatele asupra- ei reducându-se la. 2/4 

numai, daca tâte legatele trecă: peste 2/, din masa în-. 
trâgă a heredităţii. Vegi aceiași lege 1 S + „titlu 

“nostru în Pandecte. 

„Daca partea. coheredelui încă esto sleită i iar a mea 

întrâgă şi voiii” revendica-o, Cassius dice că ambele. 
porţiuni trebueseii. confundate ; Proculus din contră. 
Julianii este de părerea lui Proculus: şi părerea lorit 
„mi se pare mai admisibilă. Totuşi se dice că divul 
Antonină ar fi: judecat că ambele porţiuni trebuescii 
confundate întru computarea quartei legii Palcidie.“ 

Opiniunea însă care a prevalut este opiniunea ma- 
jorităţii care admite! aceiaşi distincțiune, ca Și în mâ- 
terie de. acerescământ. 

Prin Novela I, capii 2 $ 2 (din anul 539) Justinian 
a decisti că pe fiitorii legea Falcidia nu se va mai 
aplica de cât în casul în care testatorul a exclusi. 
expresii prin testamentul săii aplicaţiunea ei. In dreptul 
clasică și chiar Justinianeii până la acâstă 'novelă, 
tot ce putea testatorul. a face, era de a decide că
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cutare legată sati fideicomisti nu va fi. supusi + re- 
-ducţiunei, dar nu a-împedeca: aplicaţiunea quartel Fal-. 
cidii, care atunci opera în mod mai mare (aşa în cât 
să rămâe heredelui salvă quarta_ din hereditate) asu- 

“-pra celorlalte. legate şi fideiconise. Pe fiitor pote 
oxelude complectamente aplicarea reducţiunei. 

- Prin constituţiunea sa din anul 531, care formesă 
legea 22 în Condică De jure deliberanăi, Cartea VI, 
titlu 30, prin paragraful 1 -alii acestei constituţiuni, 
precum şi prin aceiași novelă I,-capii 2 $$1 şi 2, 
dată opt ani în urmă, Justinian decide 'că heredele 
care' nu a făcut. inventar, sai nu'a făcut inventar în 
timpii utili. (adică în termenul acordat; de: Justinian) . 

_este presumat că acceptă o hereditate solvabilă şi în 
care legatele nu covârşescii peste trei pătrimi, prin. 
urmare este obligat de-a plăti datoriele. ultra vires 
Successionis, (eu le plătea: înainte de aceste două 

| constituţiuni în tâte ceasurile, adică chiar daca. flicea 
inventarii) şi a executa legatele în mod integral fără 

„a „reţine quarta PFaleidici, ceia ce până la acâstă con: 
ii stituţiune. nu avea loci, căci heredele ori făcea ori 

„nu făcea. inventarii, avea drepti la quartă, duarta | 
- Ghiar era consideratii redusă îpso jure cum âm arătat, 

şi celii ce din erâre plătise fără să o reţie avea pen 
„tru a repeta condicţiunea îndebiti.: | 
La începutii eraii fârte puţine simnilitudin între do- 
* naţiuni mortis causa şi între legate. - 

Similitudini: erai: - 
“10 Că şi într "unele. şi înta” altele dispuntierul, gra- | 

tificaţorul putea 'revoca ad nutum. 
20-0ă în ambele gratificatul trebuia să - supravie-: 

" țuiască gratificatorălui, altmintrelea liberalitatea. de- 
vena caducăi.: 
Şi legatarii Şi. AdeiGomisarii' şi: “donătarii mortis” 

- cdusa contribuia împreună cu moştenitorii testamen- 
tară sau ab întestat la impositul de 5 la sută adică de 
'0 douădecime din” hereditate asupra: valorilor heredi- 

tare (Diony ssius Cassius, „XIV, 25), Re



  

Diterinele. erai numârâse: . --: . 
10. Legea Furia - testamentaria. se aplica numak le: 

„-gatelor, iar nu. şi donaţiunelor mortis: causa; | 
„20. Lâgea. “Woconia. se “aplica: asemenea numai. ojă: Re 

telor iar nu şi. donaţiunelor . mortis causa; 
Aceste două legii însă, ati încetat . dea se mai. ae . 

„plica, ca. ineficace. în urma, legii Faleidia. - 
30. Acestă lege nu se 'aplica de cât. legatelor. Se- 

 atusconsultul. Pagasiani 'o aplică: fideicomiselor, co- 
prinse : în. testamentii: sati. în .codieile. confirmate: prin . 
testâmentii (Gaius Tast.: Com. II: $ 2954)..0 consțitu- 
ţiune a Împăratului. Antoninii. celii Pii o “întinse şi 
la fideicomisele. puse prin - codicilii. neconfirmatii . în - 
sarcina. heredelui ab imtestat (|. 18 princ. D., Ad 
legem. Falcidiam). Şi în fire o constituţiune a Im 
păratului : Septimii Severii -o. întinse şi la donaţiunele - - 

“mortis-causa (|:.5 C.,. Ad legem: Falcidiam,-VL, 50).- 
-40 Legea Julia . caduearia-- împedeca numai-pe lega-:- 

tarii coelibes de a beneficia, de liberalităţile ficute lori NI IE E 
şi p6 orbi de a beneficia: de: jumătate din. ele. Se-.. 
natusconsultul Pagasianti întinse incapacitatea şi la fi-. 
deicomisari . (Gaius II $.286).. Mai târqiul . insă ună 
Senatusconsultii : întinse .. incapacitatea şi la donatari 

„mortis causa, (1:85 prime. D., De mortis causa do-. 
e nationibus XXXIX, 6). ae “ 

50 La începută. nu erai. computate. querelantelută i 
în: “quarta legitiină. de cât ceia ce priimise cu-titlu:de .. 
herede sati de legatarii. Mai târdiii i.se! compută, şi 
ceia. ce priimise cu titlu: de fideicomisarii. Apoi i se 
„compută - ȘI ceia. „ce priiinise cu titlu de donatârii MO: 
tis causa.: Ă , o 

60 Donaţitnea între. vii, era supusi drin: logea Qin: 
„cia .la: Gre-care limită, Donaţiunea mortis causa ca. - i 
şi legatul .nu erai. supuse la. asemenea limită, .: 

70 Donaţiunea. între vii cândiă trece peste. Gre-care 
val6re, e: supusă în legislaţiunea Bassului-Imperită la” 
insinuaţiune, în Iegislaţiunoa lui Justinianti. când d trece: pi



458 | 
7 

peste te ei sute de. solid. de aură, sumă pe care tot - 
“Justinian a fixat-o în urmă la cincă sute de solidă de 

». aură (compară 1. 84. cu legea 36 0., De donationibus- 
VIII, 54). După - Acearias şi mare parte din inter- 
preţi. a căror părere.mi, se. pare cea. "adevărată, . do- 
națiunea - mortis causa ca şi legatul n'a-fost nici o 
dată supusă insinuaţiunei. După: Savigny însă trebue ” 
să facemi: o distineţiune : daca donaţiunea este fă- 

"eută în: vechia formă, adică tradiţiunea, stipulaţiunea 

; şi chiar simplul paectii, imsinuaţiunea este: necesariă ; 
daca însă donatorul preferă pâte să se servâscă de 
“forma codicilului, adică să facă donaţiunea înserisii sati 
-oral -înaintea a cinci martori. Acesta este -sensul ce: 
dă Savigny constituţiunei lui Justinian din. anul 533 
care. formâsă legea 4 în. Condică titlul De donatio- 

_-mibus. mortis: causa (VIII; 47). Vedi Savigny, Sys- 
„teme de droit romain, traducţia  Guenoux, 2-e edi- 

"tion, tom. IV; p. 265 .şi următârele. După mine însă 
este evident, la prima lectură a acestei! Constituţii, că. 
oa ru face nici o distineţiă, şi că Justinian decide că 

„în: tte. casurile, donaţiunea mortis causa. trece saii : 
„peste 500 solii, trebue să fie ficută'în faţa a 5 mar-. 
tori, - fără - nică o. formalitate. > supleinentară de insi- 
nuaţiune. - 
89 'Donaţiunea -moitis” causa ca şi - “logatul. când 

- cr reasă sati măreşte insolvabilitatea este revocabilă, fără 
necesitatea. conştiinţei frandei din partea gratificato- 

"vului, cu tâte că acâsta este o, regulă: relativă la tote - 

liberalităţile - aplicabile, prin urmare: şi doniaţiunelor - 

între -vii, este . aplicarea dietonului :: „Nemo liberalis 

"- missi liberiatus. 
90 In tâte casurile în care Vonoruan possessiunea. 

"contra tabulus. face să cadă legatele, .ea. produce a- 

„celaşii . ofectii şi relativii la donaţiunile mortis. causa. 
Totuşi, cu' tâte' aceste similitudini între donaţiunele 

mortis causa şi legate; tot ai mai rămasti între elo 
deosebiri: . Aşia CI E a 

a , - 
. 

ri.
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“1€- In vechiul dreptii clasii Latinul Janianii ru 
putea primi legate. Putea însă priimi fideidomise (Gaius 
C. II $ 275). Şi donaţiuni mortis causa Acâstii: deo- 
sebire. a dispărută însă în“ legislațiunea: lui Justinian 
unde nu mai avemii Latini” J uniană. 
"99 Legatul per vinidicationem e un mod. special 

de acgquisițiune a proprietății sati: a unui desmem- 
brămentă a dreptului. de proprietate, pe când do-: 
națiunea  morțis “causa e un motiv, o justă  causă 
de: acquisiţiune, care însă pentru a se realisa are tre- - 
buinţă de o mancipaţiune, do .0 cesiune. în. jure sati 
de tradiţiune; In' legislaţiunea' clisică chiar dreptul 
-de_creanţă nu: putea resulta în materie de legate de 
cât din forma specială a legatiluă per damnationen 
pe: când în cas de donaţiune mortis causa. dreptul 
“de -ereanţă -se constitue în forma generală a stipula- 

- ţiunei. In legislaţiunea lui Justinian. însă, în părerea 
„mea, în mod “general donaţiunea mortis causa spre... 

a: 'erea unii. drepti de creanţă putea fi fâcută inainte a 
cinci martori înserisii sati verbal câ ori-ce codicilii care 
de asemenea putea conţine unii legatii sait ună fidei- 
comisii, Cu deosebire însă că pentru facerea donaţiunei . 
mortis. causa presenţa a cinci martori era necesară 

„în timpul lui Justinian, după cum resultă din consti. 
“tuţiunea - sa din anul 532 care formâsă legea 4 C.; 
De don. mortis: cuusa, în sensul în: care am inter- 
pretat'o: eii, pe când - din contra : în legislaţiunea lui 
Justinian pentru: â. face unii fideicomistă şi chiar ună 
legat era destul uni codicilă chiar neconfirmat prin - 
testament, şi: codicilul nu mai. avea. nevoie ca în tim-. 
pul lui Theodosiţi de. cinci martori în privința acâsta . 
(Vedi legea S $ 3 C., De codicillis VI, 36) care e este . 
o constituţiune “din anul 424), ci se putea face” fără 
presența a-nică unui mârtorii, şi fi probat prin defe- 
rirea. jurămenitului decisoriii - de către fideicomisarii 

-fiduciarului, sati de către legatară horedelui ab în-



testat cu condiţii numai ca proalabilii fideicomisarul 
sati legatarul să fi prestat jurămentul de calumnia, 
să fi jurat adică că procesul ce face nu este un proces: 
de chicană, „după cum acâsta; resultă din legea 32 C. 
De fi deiconmissis (VI, 49), care 'este o constituţiă 
a lui Justinian din anul 5311) “eu duoi ani înaînte 

_de Constituţiunea relativă la donaţiunile penbru causă 
“de mârte. . - 

30 Donatarul mortis causa pâte conserva dona- 
- tiunea de şi a intentat querela şi a perdut procesul. . 
„Pe când din contră legatarul' care a pierdut. pro- 
cesul. ce a. intentat . ca herede querelaus, pierde le- 
gatul. — E - - 

40 Donaţiunea "H0: prlis causa nu se stinge ca le- 
gatul din causă de lipsă a adiţiunei heredelui testa- 

- mentar căci nu presupune ca absolut necesară face-. 
rea- de testament ; prin urmare şi când a fost făcut 

„unii. testament, este: indiferent - pentru dânsa ca tes- 

tamentul să producă, ofeetii sati să fie din contră des- 
itutum; - 

Ca. apendice să vorbinii “depre câte-va măsuri fise 
„- cale în materie de heredităţă. 

o Cea d'ântâiii măsură fiscală introdusă i în materie. 
de heredităţi fu imoositul de o două decime (5%,) 

"asupra valorilor hereditare, fie ele. percepute de he- - 
rede ab intestat, fie de herede testamentar, fie de 
herede fideicomisară, fie de bonorunm possessor,. fie 
de legatarii parţiarii, fie de legatarii singulară, fie do 
fideicomisarii singulari, fie de donatariă. mortis causa, 
Ori. cine lua o fracțiune - Gre-care saii unii obiectă 
Gre-caie. din averea unui mortii cu ori-ce titlu de 

- liberalitate ar fi: fost era datorii să plătescă & Asenlul 

  

+3) De şi acestă constituțiune. nu pârtă nici o , dată, dar ea.este pro= 
“babil tot din anul 531 ca și constituțiunea inserată în legea precedentă 
31, şi care ca şi acesta este adresală totii lut Joanuii, prefectul pre- 
„toriului -



5% din. valârea feacţiunet ] heroditaro' saii obiectului 
ce lua. Acestii impositii a fost,stabilit de August prin 

una din multiplele sale legi Juliae, prin legeâ aşa 
“numită: Julia De vicesina, hereditatam. Ea a fost 
gravii combătută. August a avut mare dificultate ca, 

-s'o facă să fie votată şi n'a isbutit de cât amenințând 
că va supune la imposit moşiele şi casele. Acesta ne... 
o spune Dionyssiii Cassii (LV, 25). De. acest imposit 
eraii scutiţi heredii. sui. Şi după cum ne relată Plinii ... - 
celii tânăr. !) în Panegyr icul s&ti asupra Impăratului Tr ai 

jan numerile 37 până la. 40, „Nerva a scutit şi pe mumă: 
succedând „ copiilor CĂ, şi vice-versa: pe copii succe: 
dândii mumei lorii, iar. Trajan a întinsă scutirea fă- 
cută. de tatăl săii adoptivii şi „la suecesiunele..reci- 

“ proce între moşii, mâşă şi nepotă,. şi: între fraţi şi 
surori. Acâstă lege: a cădut. în desuetudine. Justi- 
nian- în legea - 3 C., De edicto divi Adriani tollendo, 
VI, 33, constată cădereâ .ei în. desuetudine şi își dă 
ostenela a o mai abroga şi în modii expresii. - - 
„O altă măsură! “întrebuințată de fisc fu aceia de 
„aşi atribui în.regulă generală tâte succesiunile sai. 
liberalităţile de la care eraii excluşi. cei chiămaţă la 
dânsele din causă de indignitate. E adevărat că câte - 
o- dată liberalitatea răpită - hedemnului nu era con: 
fiscată, ci atribuită aceluia care era însărcinat so pretese - 
sau aceluia. în detrimentul căruia era! făcută, - adică. 
care ar fi avut-o. daca ea nu ar fi fost făcută, cum: =: 
este de exemplu casul tutorului numit prin "testa. 
ment de către:un ascendent .deseendentului: săă şi 
care se scusă “de la tutelă, care este declarat nedemnti 

"de a beneficia de liberalitatea lăsată lui de 'testator | 
prin ucelaşii testament, după cum ne o spune Ulpian - 
în legea 4 $:3 D., De. his. quae ut îndiguis. au- ?. 
fonta, (Despre cele ce se Văpesei, ca-la neşte 

r 
Ta 

1 Eli se numea C Plinius Cazciliusi” şi se supranumea Junior i în 
oposiţiune cu unchiul săi C. Plinius Secundus, disii şi Maj or; m 
cel mal iluștrii ai gintel Plinia. . Jora embrii
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nedomni de 'a beneficia de ele) XXXIV, 8..Darîn 
majoritatea. ceasurilor succesiunea sati: libeialitatea - ră- 
pită nedemnului (eare. şi. portă numirea de ereptoriim, . 

- de “la -eripere,'a răpi), s6 atribue fiscului. Aşa se în-'. 
“tâmpla în casul Senatusconsultul Libanian, votat în... 
timpul lui Augustii, prin care sa decisii că heredele 
chiămat la moştenire, fie civilă, fie pretotiană, nu pote 

"nici tace adiţiune de: hereditaie, nică cere posesiunea 
înainte 'de a se fi constatat prin cercetare tu: supu- 
nere la tortură a servilor, defunctului: a cărui morte 

"este suspectă, - este- bănuită, că ar fi resultătul unei 
crime, sub pedepsa pentru celă ce va fi făcut: adiţiune. 

saiă va fi cerut bonorua posesiunea, înainte de a fi 
„exeluşii de la moştenire ca nedemni şi de a vedea moş: 
tenirea, confiscată ba încă de a fi şi: condamnat la o: 
amendă “de o sută: de mii de sesțerţi (Pauli Sentenţe. - 
Cartea III, titlu 5 Ad Senatusconsultin Silanianum “ 
S$Ş1 şi 10). Relativii la acest Senatusconsultă este 
gonsaerat. și un titlu special în- Pandecte câre este ti- 
tlul al 5-lea al cărţii XXIX). Aşa se mai întâmpla 
cu acela care se însărcina să. restitue unii fideicorisă.. 
unei “persâne “incapabile, unui celibe, saii unui orbus. 
Ca să- elude legile caducare adesea un testator în- 
sărcina.. verbal: pe unii herede .sâii -pe un legatarii săe .. 

“predea ceva din hereditate unui celibe saii unui orbits- 
Acela care :priimea o asemenea sărcină în frauda le- 

gilor caducare, : se . declară nedemnii de a. reţine. 
„quart â:: pegasiană, . și ceia ce era însărcinat a. restitui. . 

-şi guarta lui erati confiscate precum şi ceia- ce ar 
fi putut revendica din hereditatea testatorului ca pater. 
„Acâsta - era. prevădut şi de legile caducare şi de Se- . 
natusconsultul Pegasian.: Toti” aşa se întâmplă dice 
Papinian întruni fragment, din Cartea XXXII a 
Questiunelor “sale, care formesă legea 16 din' titlu 

a“ Cărţii XXXII, relativă la iridigni, “deja citată, 
p pentru femeia, . condananată, pentru sStuprui care 
va fi fost: instituită herede- de unii militar e care a trăit 
i .. 

N
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în' contubernium cu densa după condamnare pentru. 

Stuprum, înstituţiunea este nulă și hereditatea este 

„confirmată. -Stuprum, după. legea Julia De adulteriis 

"este atentarea: la pudârea unui bărbat liber cu voia 

sau fără voia lui, la o. văduvă honestă - sai, vergină 

fără voia ei sati cu voia ei. Cânde fără voiă, co- 

mite. stuprum numai atentatorul şi 'este pedepsit” cu 

 mârtea (Sentenţele lui Paul Sentenţe Cartea IL; „ti- 

tu, 26 $ 12). Cândiă e cu voiă, atunci amânduoi sunt; 

„culpabil de stupriwm. şi 'sunt . condamnaţi daca sunt, 

-“persâne de condiţiune honestă la - confiscarea, a Ju- 

„mătăţii bunuriloi, daca atentatorul este o persână hu: 

mile atunci va fi pedepsit. cu închis6rea şi relega- 

iunea înt'o * insulă. (Paul Sentenţe Cartea II titlu 

26. $ 13 şi Justinian Instituţiuni C.1Y, titlu 23 $ 4), 
Cu alte cuvinte nu pote o femeiă ingenuă de. ho-: 

" nestă condiţiune văduvă „saii vergină să aibă nică chiar 

relaţiuni pasagere cu: unii bărbat. Nu: pote trăi. nică 

„chiar în: concubinat cu el. În ambele casuri comite, 

stuprum. Relaţiuni pasagere ca şi convieţuire în con- - 

„cubinat nu pâte avea o femeiă de cât când.este li- 
„bertă, saii o femeiă “ingenuă de  condiţiune humilă 

fără 'să comită Stuprum. * Daca: femeia este de: aceia 
«condiţiune în cât pâte .avea relaţiuni pasagere fără 

„a, comite stupruan,. de 'exemplu este o libertă sati o: 
igenuă de condiţiune humilă,. daca nu trăeşte din co- 
merţul ce îace cu corpul săti, daca nu este. o- pros- . 

„ tituită, atunci pâte, priimi o. liberalitate, fie între vi 
fe morlis causa de la pers6na cu care a avut re- 
Jatiuni. Acesta, este sensul legii 5 D., De donatio- 
mibus, Cartea XXXIX, titlu 5, în care vorba mere- 

7 

triz mu e luată în sensii de prostituată, ceia ce do-. 
_vedeşte că acâstă. vorbă are două sensuri unul de 
femeiă ușur îcă, fără să fie prostituată, sensul din. . 
legea nostră, și altul de femeiă prostituată i. sensul 

"din. legea 3 principium -Si a parente quis -manu- 
IMÂSSUS, sit E XSĂVII, 12) în care vorba mereiriz este 

, PL
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luată, ca synonimă de persona turpis,. ceia ce do- 
vedeşte că înhonesta persona şi turpis persona nu . 
e.tot una. În casul în care femeia gratificată este o. 
prostituată, o merebrix în sensul cel râii al cuvân- 
tului, o fornicaria cum o numeşte Cujas, înscrisă de : : 
edili între femeile publice cu tablă, care face comerţ 
cu. corpil săă,-cum dice Freund în dicţionarul să, 
la vorba. mer etriz unde citesă versul lui Ovidiii (Stat - 
mevetrix certo cuivis mercabilis aere. — Stă mere- 
ticea de -vândare către ori şi cine pentu unii anume 

- preţii), sensti în 'eâre este luată vorba de către Paul . 
în legea 3 princ., Cartea XXVII, titlu 12, susit men: 

“"ţionată, synonimă de per rsona turpis, şi de către 
Trypuonini în legea di $ 1 De testamento inilitis, - 
XAIĂ, d, în care. el vorbeşte de o liberalitate fă- 

cută prin testament unei femei tur pe, în casul acesta. 
femeia nu pâte -priimi liberalitate de la acel la care!” 

„sa prostătuitii, ehiar daca ar fi unii militar, dar li- 
beralitatea făcută ei, nu € luată de fiscă, nu e con- 

“fiseată, nu o dice nici. Triphonină, ci, după cum dice 
Paul în legea sus-menţionată,. profită -de dânsa per- 
s6na care ar fi profitat.de acea parte din hereditate 
"daca nu sar fi dispusii de densa prin testament, în. 
specia lui Pauli, profită ascendentul emanecipator câre 
ar fi moștenit-universalitateă patrimoniului descenden- 
“tului emancipat. Numai așa putem concilia între 
„.d&nsele. legea 14 D. Cartea XXXII, titlu 9, legea 5. 

S 

D., L. XĂXIX titlu -5, legea 3 prinzipiun D. Cartea 
XXXVI! ], titlu 12 şi legea 41 Şii D., Cartea XXIS, 

„titlu, care altmintrelea ar părea că se contragiciă ŞI 
pe care le citâsă, fără destulă atenţiă . Aecarias, și la 
care tâte nu a cugetat nici Cujas. 

Câte o dată,: cum obşervă în mod forte justii Ac- 
carias, casurile. de indignitate, care se numescii. pro- 
priii disti ereptoria sunt numite în mod improprii * 
caduca, cu care nu trebuescii confundâte.. Caducul 
-este considerat ca cum n'ar r fi dat grătificatului, de
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aceia gratificatul e consideraţ streini” de: el, si prin 

urmare, daca este o instituţiune câre este ishită de 

caducitate, heredele este . considerat : ca streinii de. 

densa, prin urmare daca era creditorii al defunctului 

creanţa sa nu se stinge, ciici inu -se “operă confusiune . 

căci el în ceia ce “lii priveşte pe elii este conside- . 

xat ca cum v'ar fi fost instituit, pe cândii din con- 

tră cel depărtat ca nedemnii: e considerat ca cum a 

fost: gratificat dar â perdut liberalitatea, și daca este - 
“unii herede, elii este 'desinvestitii de hereditate după . 

ce a fost 'investit de ca prin: acceptare, prin urmare 

după, ce confusiunea s'a operat daea era. creditor al 

defunctului, şi printm”o rigâre exagerată creanta sa 

- nu“ este considerată ca reînviată, nui se dă nică. hiicar 

o acţiune utilis relativ la ea: (legea 8 D:, De his 
quae ut îndigiis.:.).. Sub cele-Valte pumcte” de ve- 
dere, ereploriun semănă cu caducium, constitue ca 

"şi dânsul o -acquisiţiune lege : şi continuă în mâna 
„celui ce se foloseşte de densa. de a fi încărcat cu 
tote sareinele, de- care a încărcat!o 'dispuitorul. 

Justinian care a abolit caducele, a conservat in- 
tastă +heoria; clasică. a: ereptorielor, (Vedi legea unică - 
$.12 C., De caducis tollendis,. Cartea VI, “titlu 51, 

_pe care amii transeris'0 şi tradus'o în întţregimeă oy).. - 

  ra ce-are! 
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