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Nu fără multă esitave daă publicităţii lucrarea de faţă. 

Am avut şi am temerea că: mă presint cu operă -cărei “i lip- 

sesc claritatea şi precisiunea ce se cer de la o pers6nă care 

a ocupat mai mult timp catedra de Drept Civil la Facultatea 

din Bucuresci. Am credut că: este mai bine să arăţi o stare de 

ignoranță de cât să ascundi presumţiunea unei erudițiuni. 

O lucrare sciinţificăy la noi. este mai anevoidsă de cât în 

alte părți şi riscă . sadeseaj să Srăude înferidră operilor .ânveța- 

ților străini. N6 digi | dbsătut: centr urile şi cele-l-alte. mijloce 

intelectuali şi pă Câte: Sotul eşte de creat: limbă, stil, idei, 

înstitețiună, “mai întâmpină nică o încurajare. Trăim încă într'o 

epocă grea, apășătâre. Epoca începulului consolidării . statulii 

şi naţiunii romdnesci, în care am petrecut anii vieței mele, a 

fost o mare pedică la specialisare. Fără esiture o spun, viața 

pâstră intelectuală -este îndreptată în o singură direcţiune şi 

sfera în care trăim, vițiază atăt de mult aerul .ce' respirăm. 

Se caută numai mijlocul de a parveni şi .de aci disprej pen- 

tru tot ce ese din sfera la care facem alusiune. - 

Cu tote acestea mu ne-aă lipsit lucrările juridice, . cari 

devin din ce în ce mai frecuente.. In toţi timpii S'aiă întrunit 

colecțiuni “de legi ca: Magasinul judecătoresc, Colecţiunile 

Brăiloiu, Boerescu, Bujoreanu şi în urmă ale D-lor Gheţu şi 

Hamangiu. In: afară de Buletinul - Curţii de Casaţiune,. am
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avut şi avem publicaţiuni periodice în cari sunt trecute hotă- 

rîvile judecătoresci, adesea însoţite de observaţiuni judițiose și 

în cari, fie în formă de articole, fie în formă de monografii 

Sai trata muteriă .de mare importanță. Citez pe acele cari 

îmă sunt cunoscute: Gazeta 'Tribunalelor sub direcţiuneu 

lui Aristide Pascal, Magazinul judecătoresc al lui Costa- 

foru, Jurnalul Judiciar al D-lui Petre Grădişteanu, Dreptul, 

la care aă lucrat, după: timpuri, mulți din juriştii noştri dar 

mai ales Grigore Păucescu şi Alexandru: Degre, Gazeta A- 

vocaâţilor a D-lui G. Daniilopolu, Curierul Judiciar cu D. 

Dim. Alexandrescu şi alții, Revista de Drept şi de Socio- 

logie sub conducerea mai multor tineri. Posedăm opere de 

mare valdre ca acelea ale lui Costaforu, Păucescu, Degri, 
D-nii Gh. Petrescu, Daniii, Daniilopolu, dintre cari unele 
încă în curs de publicaţiune ca Explicatiunea Dreptului Civil 
de D.. Dim. Alexandrescu şi Tractatul de Drept Roman «l 
D-lui G. Daniilopolu. Studiind mai cu de-amonauntul unele din 
aceste lucrări temerea de care am vorbit s'a mărit forte mult. 

„Am condensat lucrarea întrun cadru dre-cum restrins. 
Ca metodă am urmat pe redactorul Codului civil. Acâsta era 
mai întâiii necesar pentru studenţi, de Gre-ce cursurile se fuc 
după divisiunea Codului. Afară de acâsta se faciliteză ori-cuă 
mijlocul de a găsi cestiunea ce-l pâte interesa. Acestă metodă 
presintă însă dre-cari înconveniente. „Codul nu este an tratat 
teovelic şi diferitele cestiuni de cari se ocupă nu sunt asedale 
în mod sistematic. Pentru a obvia la acesta am ciutat să des- 
volt. fie-care materie, pe cât “a putut, în întregul că: “făcând divisiuni, punend principiul, arătând aplicarea, 
țiunile precum şi lacunele şi dificultăţile întâlni 
Din când în când, ca cestiuni de legislaţiune, 
disposițiună ale noului Cod german. Era dat Secolului AIN să se termine cu o lucrare măreță de legislațiune, 
Cum începuse. Cele dou coduri, 

notând excep- 
te în practică. 
am notat anele 

aşa după 
Codul Napoleon şi Codul
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German stai mereă faţă în faţă şi ambele merită adiiiiraţiu- 

mea cea mai mare. 
In controverse am enunţiut pe cele mai principali şi cu 

interes practic mai însemnat. In argumentare . am evitat a fi 

prea elocinte sai a urma o logică prea strânsă, mărginindu-me 

numai a nota argumentul ce mi s'a părut mai hotăritor. Nu 

me puteam sustrage de la oVligațiunea de a arăta sentimentul 

meă asupra celor mai însemnate cestiuni cari desparti pe au-. 

tori şi în cari jurisprudența variază. 

Am fost sobru în citaţiuni. - Ala mulprinit a trimite la 

cei maă însemnați autori: Aubry et Rau, Marcade, Demolomve, 

Laurent, Valeite, apoi Arntz, Baudry-Lacantinerie, Guillonard, 

Bufnoir, Planiol, precum şi la autorii români. Mi sar putea . 

“împuta că nu am slăruit mai mult asupra jurisprudenţei 7o- 

mâne, mai ales acolo ande legiuitorul nostru s'a depărtat de 

„cel frances. Observaţiunea este justă, însă nu puteam da unor 

„părți o desvoltare mai mare de cât ceea ce ai. primit cele- 

Palte părţi. Apoi, mulțumită publicaţiunilor periodice de cari 

„am orbit, mulţumită lucrărilor D-lor Blancfort, Stern şi în 

armă D-lui Christescu, adi jurisprudența este de obşte cunos- 

cultă. Jurisprudenţa noslră se presintă cu o fisionomie proprie 

a ei şi în fie-care di devine mai interesantă. 

Ovi cari ar fi părţile slabe şi criticele - întemeiate a hi- 

crării ce presînt,: pentru mine ea are o calitate, acea că este 

manifestarea sinceră a convingerii mele şi că are de scop a 

împrăștia cumoscințele juridice. De la 1864, de când am în 

ceput studiul dreptului, până adi atăla am cules, atât ofer 

celor. în mijlocul căror me aflu: studenților, pr ofesorilor, (v0- 

caţilor, magistraților. | 

C. acu.
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INTRODUCERE 

Sociologia şi părţile ei . 

„Omul nu trăeşte isolat ci în relațiuni cu semenii 

săi. Din aceste relaţiuni nasc colectivități: familie, trib,  na- 

țiune. Aceste colectivități, considerate ca agregate, presintă . 

o mulţime de fenomene simultane şi succesive, cari se. legă 

şi se ţin ca părţile unei singure combinaţiuni. Sciinţa care 

se ocupă de aceste fenomene, în întregul lor, este Sociologia. 1) 

Şi pentru că sociologia are de obiect un ce concret, unul 

din spiritele cele mai vaste, Herbert Spencer 2), pune sociolo- 

gie între seiințele concrete. 

x 2. Dar 6re sociologia este ea o şeiință? Găsim în so- 

ciologie legi, adică uniformitate de raporturi dintre feno- 

mene? Mulţi r&spund că nu. Legea este unilormitatea, re- “cada 

gularitatea cu care se manifestă o o putere. O asemenea re- dei 

gularitate nu pâte exista în manifestaţiunile forțelor sociale. 

Aci, causele naturale pot fi depărtate sait desființate prin 

simpla, voinţă a omului. Faptul omului, atârnând. de voința 

liberă a, lui, încetâză prin acâsta chiar a face obiectul unei 

sciințe. De aci complexitatea cu care se presintă fenomenele 

și pentru care ele sunt tratate fără precisiune, imposibil de 

i) Am dat sociologiei un înţeles general, cuprindând tâte sciinjele 

sociale.. Oată însă să doclarăm că acâsti generalișare nu este recunoscută, 

2)- Clasificarea sciinţelor 

FI (muz Se Dieu] + SE Sa capeti ra a „de file 5 a fa Po... Ai 7 Pe po 4
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generalisat și, puţinele din ele cari ar fi clasate, sar sis cuprinse în limite fârte vagi și de timp ȘI de impor anţă. 
Se aduc ca probe despre acâstă nedeterminare, neîn- 

țelegerile, confusiunile, contradicerile ce există în faptele 
petrecute la diferite societăți în cursul seculelor. Cel-ce stu- 
diază doctrinele, teoriile, principiele formulate la tote epa- cele și la tâte naţiunile, de la legile lui Manu până astă-dl, se înspăimântă de varietatea, Şi contradlicerile lor, 

Să se compare între ele: castele din India, morala lui Brahma, şi a lui Buda, organisarea familiei şi a proprietă- țci în Lacedemonia și în republica lui Platon, unde totul este comun, până şi femeile, şi unde copiii trebuose cres- cuţi şi instruiți de Stat. Sclavia se justifică de Aristotel prin inegalitatea naturală a Gmenilor, de Sântul Augustin prin „Păcatul original al Smenilor, de Toma din Acquin prin uti- litatea ei. Unii pun puterea bisericâscă may presus de cea timporală ; alții fund6ză despotismul pe puterea divină, omnis potestas a Deo. Unii se mulțumesc cu depunerea, tiranului, alţi împing până la tiranucidere, cequn et justum. Machiavel, care zicea că guvernele populare, ca şi cele monarhice, pentru a avea 0 durată lungă, au trebuinţă a fi legate şi îngrădite prin legi, nu se pâte opri de a, spune că virtutea, și reli- giunea nu sunt de cât mijlâce de Suvernare, că fidelitatea promisiunilor, tratatelor, legăturilor politice, fac parte din acele virtuți regale, cari se practică la statele ce nu ai e€-. Xistat nici o dată și lua ca devisă homo hemini lupus. Des- cartes combate pe Machiavel, dar declară că, justiţia între Suverani are alte limite ca între particulari ŞI că Dumne- 
deii dă dreptul acelor căror le dă forța. Calvin, care pro- 
testâză în contra, catolicismului, face Să se ardă de vit Th6o- 
dor de Reze. După Hobbes toţi Gmenii, sunt inimici, Starea 
naturală a omenirei nu este de cât starea de resbel a tutu- 
lor contra tutulor, Omul nu trebue să caute de cât bunul 
Sti traii, prin urmare nu pâte avea altă regulă ae con- 
duită de câţ interesul. săi privat, ŞI nu pâte fi stăpânit de 

- Cât de frică, Acâstă teorie este popularisataă de Helvetius 
Bentham 0 constitue în Sistem ȘI 0 aplică la jurisprudență. 
Grotius, părintele dreptului ginţilor, admite ca un popor 
să'şi pâtă vinde libertatea, pentru a, avea Subsistenţă. Des.
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potismul găsesce în Bossuet. apărătorul cel' mai: înfocat. F6- 
nelon susține acelaşi fel de guvern, deși mult mai îndulcit. 
Montesquieu vine cu teoria: libertăţei: politice şi cu aceea 

„a separaţiunei puterilor. Jean Jacques Rousseau cu aceea a 
contractului social. Kant cu adeea a liberului. arbitru Şi a 
raţiunei: pure. Sehniiăt cu aceea a sentimentalismului. După 
Spencer!), teoria finală este că legea „nu: va avea altă jus- 
tificare. de cât eficacitatea. sa de a păstra. condiţiunile unei 
vieţe complecte în stare de asociațiune:?). o n. 

Câte școli, câte doctrine, câte opiniuni şi neînţelegeri 
asupra formei de guvern, asupra dreptului de a pedepsi, 
asupra legitimei apărări, asupra dreptului de proprietate, 
ete. Cum pâte fi sciință acolo unde în loc de uniformitate, 
de precisiune, întâmpini diversitate, confusiune ! 

Cu t6te acestea sociologia este o adevărată sciință. Deşi 
resultatele unei voințe sunt incalculabile, totuşi ele pot fi mai 
mult; sait mai puţin prevădute, chiar generalisate și formulate 
în legi. Să luăm cele două exemple date de Spencer 5. Un 
om vede că o trăsură vine asupra să'l calce; un'om este 
grăbit să ia trenul şi are două drumuri, din cari unul în- 
doit de lung ca cel-l'alt. Din o mie de cusuri în nouă sute 
nouă-deci şi nouă se va întîmpla că cel d'întâi se va ferisă 
nu fie călcat şi că cel de al doilea va lua drumul cel mai 
scurt. Dacă p6te până adi o mulţime de adevăruri nu sunt. 
încă descoperite, din causă că ne găsim în imposibilitate de 
a le cunâște, 6re acâsta împedică sciința de a exista? In fi-! 
sică, în chimie, în astronomie multe legi ai stat ascunse în 
decursul timpurilor, numai pentru -că omului % lipsiaii mij- 
locele de a le cunâsce. De multe ori aceleași forțe nu ati 
produs aceleași fenomene, numai pentru că nu se cunos- 

» ceati alte forțe contrarii. O experienţă pâte-duce la, resul- 
tate din cari sar da conelusiuni greşite, numai pentru că a 
lipsit abilitatea experimentatorului saii precisiunea instru- 
menteler de cari el s'a, servit, 

1) Principes de sociologie (trad. Cazelles), tom, III, partea V, cap. XIV. 
2) Consultă Joufroy, „Cours de droit naturel“. Franck, „Penseurs et 

publicistes de PEurope“. — Paul Janet, „Histoire de la science politique“. 
3 „Introduction ă la science sociale“, cap. II. |
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Și dacă în lumea fisică sunt cause şi fenomene încă 
până astă-qI :necunoscute omului, cu atâţ, mai mult se în- 
tâmplă 'acest lucru în lumea morală saă socială. Câte cause 
nu împedică o societate a'şi găsi mijlâcele de organisare și 
de 'desvoltare? Când voesci a; formula o regulă sau un prin- 

„cipiă, te miră cum cutare anume măsură, cure a dat râdele 
cele mai bune în o societate, a dat cele mat triste resultate în o altă societate. De câte împrejurări, unele cunoscute, 
altele scăpând investigaţiunilor „Celor mai sagace, nu de- 
pinde reușita unei măsuri luate! Ig&noranţa, interesul, ambi- 
țiunea, r6ua, credință, pasiunea, forța brutală sunt atâtea pe- dice în calea progresului. Observatorul, care chiar nu ea parte. în luptele dilei, pote, tocmai din acâstă causă, se gă- sesce în imposibilitate de aşi da bine semă de situaţiune. “ Omul face parte chiar din organismul pe care ?] stu- diază și, fară să simță, capătă sentimente Și idei do care nu se pâte complect desface. Apoi el, prin caracterul lui, prin pasiunile lui, caută să găsâscă ceea-co. doresce şi înlătură ceea ce "1 pâte supăra, Necontestat, cercetarea  causelor, explicarea fenomenelor, formularea legilor în „Științele so- ciale sunt mult mai anevoi6se ; însă, iaraşi necontestat că se pote adesea preved6 cu precisiune resultatul unei măsuri luate. Sociologia este o Sciință, pentru că cu cunosce fenomenele, găsesce causa acestor fenomene - şi formuleză principii şi legi deter- minate, Observaţiunile Și scrierile a atâtor spirite mari, pre- cum şi evenimentele înregistrate de istorie nu sunt inutile. Putem Săsi, fără a ne înșela, causele căror trebue să atri- . buim predominarea asupra omenirei a spiritului poporului Srec ; pentru ce Romanii ai ajuns să ție în stăpânire mai tota lumea, cunoscută în timpurile lor; pentru ce barbarii ai învins; pentru ce religiunea, mahometană a avut un sue- iei așa de repede și pentru ce de o dată s'a, oprit în cuce- 

A oltată, as de secolă staționară. . 3. In Sciințele sociologice intră: Sociologia proprii; disă 
Morala, Politica, Dreptul Şi Economia Politică. Ac6stă divisi me nu este admisă de toți, unii caută a, face din dit it e pie ale Dreptului sciințe deosebite; Precum. se face din miri 
din Statistică Selințe deosebitţe. Alții. refusă Economiei po-  
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litice caracterul unei seiinţe deosebite Și O “face a inira în 
Politică. 

4. Sociologia este sciinţa care se ocupă de regulile, de 
principiile după cari se conduce societăţile. 

5. Morala determină cari sunt datoriile n6stre. Vom a 
răta pentru ce morala nu trebue confundată cu Dreptul, mai 
ales cu Dreptul natural. 

6. „Politica, dice Holtzendorff SE are de obiect îndepli- 
nirea misiunei multiple a statului, ţinându-se socotâlă de na- 
tura lucrurilor, aşa cum ele se presintă, lăsând la o parte . 
ceea ce este de domeniul administrațiunei justiţiei“. S'ar pu- 
tea dice că politica, este șciinţa de a guverna, 

7. Economia: politică se ocupă de regulele produoţiu- 
i, de întrebuințarea, şi repartițiuneâ avuţiei. 

8. Asupra acestor diferite sciinţe sociologice s'a evitat 
a se da definiţiuni, arătându-se numai! obiectul lor, pentru 
a se evita discuţiunile ce se: ridică. Aceste sciinţe ai între - 
ele așa legături: de intimitate, în cât nu se p6te poseda una 
din ele, fără, a.se cunâsce. cele-l'alte. Pe lângă acâstă isto- 
ria neamurilor trebue să fie călăuza celui ce studiază sciin- 
ţele sociologice. În fine Spencer, în sistemul s&ii filosofie, 
cere, ca indispensabil. pentru sociologie, studiul psihologiei 
şi al biologiei (Compară Bentham „Trait6 de Legislation“). 

Dreptul şi diviziunile lui. — Legea. — Justiţia. - 
„ Jurisprudenţa. — Echitatea. | 

9. Dreptul își propune să reguleze faptele n6stre, întru 
cât numai aceste fapte. ating relaţiunile dintre noi şi cei- 
Valţi 6meni. Aceste. fapte sunt limitate de lege, însă acâstii 

limită are în aceleași timp. de scop a protege pe cel ce se 
ţine într'însa. 

Aşa de exemplu legea, pune Gre-cari limite exereițiului 
dreptului de proprietate, însă asigură în aceste limite acest 

  

1) „Principes de la .Politique“ (Trad. E. Lehr). — Introduction.
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exercițiii. Nun tote faptele intră în. domeniul dreptului, ci numai acelea cari sunt așa numite de Justiţie. Insuşirea lu- 
crului altuia . este un fapt de justiţie de care dreptul se o- cupă, pe când ingratitudinea, ese din domeniul dreptului. Dreptul, determinând faptele, ia în acelaşi timp măsu- rile pentru a. ne constrînge la respectul regulei puse. »Prin- ire tâte forțele și ideile cari influențeză asupra acţiunilor omenesci, zice lhering (Esprit du droit romain, trad. Meulenaere, t. ], pag. 21), dreptul se distinge prin aceea că el servă de constrîngere pentru a se realisa Şi că ast-fel el împedecă libertatea resoluțiunilor spontanee, liberul ar- bitrue, 

ie - „Este dar exactă următorea definiţiune: » Dreptul este Sciința cae se ocupă a determinu regulile ce fic- cure om cală sc urmeze în activitatea sa în raport cu cei-lulţi dmeni, «ctivitute pe care legea o dirige şi o himincză, însă pe care în uce- laşi timp o protege, ordonând celor-Palţi ment a o xospecla, juslifi- când ast-fel mesurile luate pentru ai constringe la ucista“, 10. Dreptul are acelaş obiect ca Şi morala. Ambele se ocupă de faptele. nâstre. Dreptul diferă însă de morală prin aceea ce am arătat că el nu se ocupă de tâte faptele omului pe când morala le cercet6ză pe tâte. Așa recunoscinţa, ura, invidia sunt sentimente pe cari numai morala le cercotâză, dar în care dreptul nu intră, nică nu trebue să intre. O lege care ar ordona sai ar Opri asemenea acte ar fi o lege tira- nică, pe care o Societate nu ar putea o toiera. Din acest 
punct de vedere domeniul _Moralei este may întins de cât 
acela al dreptului. a 

O a doua, diferenţă, între drept şi morală esto aceca că regulele dictate de morală, nu "și găsesc sancţiunea de cât 
in aprobarea sati desaprobarea e ; 

; 
elor ce ne. înconjura pe 

când dreptul când dicteză 'o regulă ia ȘI măsurile ca acâstă 
a] Că . N dat 3 A A 

. 

regulă să'şi primâsoă executarea, Devotamentul, abnegarea 
a 

“ 
. 

? ? 

a c 

sunţ lăudate, răutatea, indiferența, sunt reprobate, furtul, bă- . 
> « 

taca Sunt pedepsite, Neapărat, că dreptul si morala trebue 
Sa mergă alături ; Că 0 regulă de drept nu trebue să atingă 
o regulă a moralei; însă dreptul nu pâte să se atineră de 
un act simplu moral. Din acest al doilea, punct de voder 
morala este maj limitată de cât dreptul. 

“  
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Societatea romană a dat omenirei în decursul mai mul- 
tor secole exemplul practice de cum trebue să difere regu- . 
lele de drept de regulele moralei. Pe lângă autorităţile care 
eraii chemate să se pronunţe .asupra, contestațiunilor dinţre 
particulari sati să pronunţe pedepsele: crimelor comise, Ro- 
manii aveati şi pe censor. In timpii vechi ai Romei nimeni . 
nu putea aduce la cercetarea judecăţei modul cum un par- 
ticular exercită puterea asupra sclavului, asupra fiului, asu- 
pra soției, însă censorul era în drept să cerceteze de aprâpe . 
cum să exercită un asemenea drept şi să blameze “abuzul 
ce ar constata. Censorul nu dădea o: hotărîre ca să ordone 
încetarea rbului constatat, el se mulțumea a pune pe cel 
censurat sub oprobiul public. Acâsta era de ajuns ca cel 
atins să so găsâscă în situaţiunea cea mai nenorocită. 

11. Cuvîntul drept nu are numai înțelesul ce “i-am dat 
de sciința care se ocupă de acţiunile omului. Dreptul se mai 
ia şi în alte înțelesuri. Romanii întrebuința cuvîntul jus, 
pentru a, înţelege aceea ce s'a stabilit (auod jussum est). De 
aci ai ajuns a da jurisprudenţei sensul ce am dat dreptului, 
considerându-l ca sciință. Dreptul se confundă cu legea; așa 
de multe ori se dice, cutare act este drept spre a se înțelege 
că este conform cu legea. ” 

12. Dreptul se mai confundă încă cu prerogativa, ce re- 
sultă pentru cine-va din lege. Ast-tel se dice dreptul de pro- 
prietate, dreptul de ipotecă, etc. Ast-fel ajungem. la împăr- 
țirea drepturilor, în drepturi personali şi în drepturi reali. 

13. Dreptul se ia de multe ori în un înțeles mai re- 
strâns, acela prin care se arată o parte a dreptului. Avem 
dreptul civil, dreptul penal, ete. 

14. Am dis că sciința determină legi, adică regule ce 
urmeză și la cari sunt supuse toate lucrurile. Am stabilit încă 
că și în lumea morală, ca în lumea fisică, există asemenea 
regule. Acesta este înţelesul dat de Montesquieu 1), lege, când 
se dice că: „legile sunt raporturile necesare ce resultă din 
natura lucrurilor“. - 

Trebue însă să considerăm legea din punctul de vedere 
al” dreptului. Codul Calimach începe prin definițiunea legel. 

  

1 „Esprit des lois“, Liv. 1, Chap. 1.
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Ş 1 se exprimă ast-fel X Legea este o regulă obştâscă, care îndreptâză cele prin cuvânt sati faptă lucrări a omului cuven- tător; pe care lucrări el le săvîrşesce, când nu este silit de împrejurările; ce iar opri buna voinţă şi hotărîrea, do a săvîrşi fapte legiuite:, Partea, cea bună a acestei definițiuni este aceea în care se dice că legea este o regulă obştescă. Ac6sta va, să dică că legea irebue să fie generală, în. vede- rea tutulor acelor cari compun un stat saii a unora din cj cuprinși în colectivitate, âră nu personală. De altă parte legea, chiar de ar avea. în vedere numai interesele unel părți din o societate și numai regularea, raporturilor ce com- pun acestă parte a societăţei, totuși este o regulă obștâscă, pentru că toţi trebuese să se supue acestei reguli. In acâsta legea diferă de hotărîrea, judecătorâscă, care pronunţă numar asupra casului ce se presintă și care nu p6te să. cuprindă disposiţiuni generale. Insă Codul Calimach în definițiunea Sa nici nu arată cine fix6ză regula, obștâscă, nici nu spune cum trebue Să se asigure executarea regulei dictate. Legea dir pe lângă caracterul săi de generalitate, pe lângă aceea că ȘI propune a regula conduita, n6stră, faţă cu 
dreptul altuia, trebue “să, emane de la acea putere care este 
în drept a o face, ȘI anume puterea legiuitâre, care după constiluțiunea, nâstră este încredințată Senatului, Camerei deputaţilor și Regelui. In fine legea trebue să fie obligatorie 
pentru toţi. A Na E O dată ce am determinat părțile caracteristice ale lege), 
putem (lice: „Legea este regula fixata pentru toţi de puterea 
legiuitâre, la care trebue să se supue omu] în activitatea, 
sa, limitând-o In Scopul şi în interesul de a protege activi. 
abea celor-l alți“. Aci, ca şi în definiţiunea dreptului, se vor- 
Dosee de activitatea omului în raport eu cele-l'alte activităţi; 
pi clei onţa, stă in aceea că dreptul ca sciință caută regula, 

“tebue să. conducă ae6stă,. activitate, — eorâai 2 3 

, | Ş d cu «< 
ate —— legea - 

ăsi 

acestă regulă. 
e > este Stai 

15 Ce este Justiţia2. Touliiei: o definesce: 
0 

. 
. . . 

. 
. 

” d Ă 

N ns înpapniiatea acţiunilor ȘI Voințelor nostre 
: înțeles se dice Că cutare fapt. este 
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mare nu tote actele conforme cu legea. se: pot așeza, în ac- 
tele conforme cu.justiţia: Omenirea înregistreză. multe casuri 
în cari legile aii atins grav'simţul justiţiei. Apoi cu --drept 
cuvînt s'a dis că nu ori-ce fapt pe care legea nu'l opresce 
este cert (non omne quod licet honestum est). Cu mult mai de 
preferat este definițiunea pe care Institutele lui Justinian. 
(C. 1, T. I, Principium) o împrumută de la juriseonsultul 
Ulpian: „Justitia est constans et: perpetua voluntas : suum carigae 
bribuendi“. Omul just este numai. acela care prin o voinţă 
nestrămutată caută în tot-d'a-una să dea fie-căruia .ce i .se 
cuvine. Ra 

16. Jurisprudentiu est divinarum atque limanarum rerum no- 

filia, justi atque înjusti scientia (Inst. Just. C. I, T. 1, $ 1). Ro- 

mani înţelegeaii prin jurisprudentia însăși sciința dreptului. 
Definiţiunea, vorbesce şi de lucrurile divine, pentru-că reli- 
giunea la Romani juca, un rol însemnat în practica vieţei 
lor și făcea obiectul a o mulţime de legi. Modernii dai un 
înţeles cu totul altul Jurisprudenţei. S'ar putea, dice că ju- 
risprudențţa în dreptul modern este arta de a aplica legea. 
Prin desvoltarea ce a căpătat jurisprudenţa la noi încă în 

stare de formaţiune, în alte ţări a devenit un adevărat mo- 
nument şi cel ce voeşte a pătrunde adâne în .cunoscința 
dreptului trebue să ţie sâmă de dânsa. Jurisprudenţa în- 
semnează încă modul cum instanţele judecătoresci aplică sait 

interpretă o disposiţiune a legei. liste adevărat că judecă- 
torul nu se pote pronunţa în mod general, ci este dator să, 

aplice legea numai pentru casul asupra căruia a fost chemat 
să .se pronunţe; cu t6te acestea, când asupra vre-unei dispo- 
siţiuni, nu tocmai bine înțeleasă a legei, instanțele judecă- 
toresci, sati una din ele, ajung a se pronunța -aprope în 

" acelaş mod, 'atunci se dice că s'a creat jurisprudența. Unul 
din scopurile "pentru care s'a creat Curtea de 'casaţiune.-a 
fost tocmai să se unifice, pe cât să pâte, jurisprudenţa. De 

aceea se dice că asupra cutărei controverse jurisprudența 
cutărei Curți saii cutărui Tribunal este anume așa stabilită. 
Jurisprudenţa, în acest înţeles, are în faţă doctrina, care și 
ea explică legea, însă nu pentru a o aplica în un cas deter- 

„minat, ci pentru a o arăta, a o explica celor ce voescao 

“cun6sce.
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17. Un termen, al cărui înțeles nu este bine precisat, este echitatea. Adesea se aude că, în anumo cas, cebitatea cere ca să se dea soluţiunea, cutare. In acest sens, echitatea ar însemna ridicarea, unei. regule de drept a gradul cel mai înalt. Se opune echitatea dreptului, luat acest cuvânt în în- țelesul de a se confunda cu legea; așu, se dice de multe ori, cutare soluţiune este dreaptă dar nu este echitabilă. In Englitera, se aude spunendu-se că o afacere are să se judoco nu după lege, ci după echitate, adică după unele regule, cari de și ne formulate, ati devenit însă obiceiuri. lată în ce mod Valette:) precisâză un alt înțeles co se dă echităţei: „însemnează un fe] de percepere a Justului și injustului, la care cine-va, s'a preparat prin educațiune, prin buna diree- ţiune a spirituluy, a exemplelor, etc.; esto aşa dicând, gustul justului, şi acest gust se desvoltă prin studiul Sstăruitor al 
principiilor dreptului. ca-și gustul frumosului în arte prin 
comerciul continuii al maestrilor celor mari Și contemplarea operilor lore, Valette apoi atrage atenţiunea, asupra perjeo- 
lului ce ar fi, ca prin arbitrar să se introducă Obiceiul ca 
Tribunalele să judece contra regulelor stabilite de lege, şi 
cit6ză casul bine Cunoscut din Franţa, anume Plîngcrea ce 
a adus Populaţiunele din Provincie Regelui, ca Să nu mal 
fie judecată, după echitate. 

: 18. Dreptul se împarte maj întâi în Dreptul natural şi 
în Dreptul Posiliv, Înţelesul dreptului natural diferă câte o 
dată. Așa, de multe ori se pune întrebarea; cutare disposi- 
țiune a legei saii cutare instituţiune, este de drept natura] 

? 

copul dea le al creaţiunea drep- 
Princ.), 

i pe Jus naturale 
sot 

* BAN jus istud on umani 
roprium 

J imalium gi i cit6 

prop est, sed omnium, animalium ȘI apoi citâză exemple 

de drepturi naturale. „Zinc descendit maris Gique feninae Con= 
. 

2 
” 

1) Courş de Code civil, pag. 3,
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junetio, quam nos matrimoniun appellamus ; hine liberoraun Dro- 

creutio et educatio“. 

In înţelesul ce i-se dă astă-di, dreptul nătural este acea 
parte a dreptului care 'şi propune să stabilâscă regulele saii 

legile cari s'ar apropia mai mult de ideia dreptului în sine 
şi ar fi mai lesne adaptate unei societăți. Dreptul natural 
ar fi, ca şi echitatea, tipul de care ar trebui să se apropie 
necontenit dreptul positiv. Studiul dreptului natural este 

ceea-ce se numeşte filosofia dreptului. Dreptului natural se 
pune Dreptul positiv, adică dreptul care este admis, fie prin 
legă, fie prin obiceiuri. T6te părţile dreptului de care ne 
vom ocupa îndată, fac parte din dreptul positiv. 

19. O divisiune, care la noi adi nu mai are importanţă, 

este aceia a Dreptului scris şi a Dreptului nescris. Pentru înţe- 
lesul acestor termene, nu trebue să căutăm dacă o regulă 
de drept este fixată prin scris saii prin graiu, ci dacă este 

determinată de puterea în drept; a 0 face, sau este numai 

resultatul obiceiului. In adevăr, regulele de drept nu ai 

putut în o societate, la început, să fie fixate prin: legi; ele 

ait fost, admise pe tăcute, prin obiceiuri. „E non  scripto jus 

venit; quod usus comprebavit : am diuturui mores consensu utentium 

comprobati legem îmitantur 1)*. Franţa, până la introducerea Co- 

dului Napoleon, era dominată de obiceiuri, numite catume, 

cari difereaii în fie-care localitate. Ceea-ce constitue expu- 

nerea de motive a legiuirilor Caragea şi Calimach, ne 

spune că ţările nostre se conduceaii, în mare -parte, de obi- 

ceiurile pământului. Chiar adi în Englitera dreptul nesecris 

jocă principalul rol nu numai în dreptul „privat, dar și. în 

“dreptul publie, ” 

Astă-qi în România nu avem de cât dreptul stabilit 

prin legi. “Avem întrega convingere că acest sistem este” 

de preferat, căci este un bine ce nu se pâte calcula, ca fie- 

care să cunâscă precis ceea-ce "i este ertat; şi ceea-ce "i este 

oprit, şi bine se exprimă Thering, când qice că „Liegea este 

forma exclusivă a dreptului; ceea-ce este' obiceiul, nu. este 

prin acâ:ta: dreptul, pe când legea este expresiunea, drep- 

tului. (op. cit, II, No. 37). 

PI N 

1. Inst. Just. O. 1, t. Il, $9. 

64257      
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"90. Dreptul se mai împarte încă în Dreptul ginţilor și 
Dreptul civil. Dreptul ginţilor s'a confundat mult timp cu drep- 
tul natural. Acâsta confusiune o fac și jurisconsulţii romani. 
Așa. $ 1 al institutelor (tit. cit.), reproducând po Gaius (C. 1. 
$ 1) ne spune: „Ommnes. populi qui : legibus ct moribus veguntur, 
partim suo proprio, partim communi omnium hominunm Jure abur , 
Și mai la vale: „quod vero naturalis ratio inter omnes homines 
constituit, id apud omnes populos peraeque custodilur, vocalurgque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur“. Şi $ 2, acelaș titlu, complectâză acâstă ideie : „Sed nuturalia quidem jura quae apud Onines gentes peraeque servantur, divina quaedam providentia constitula, Somper firma .alque immutabilia. permanente, După Jjurisconsulţir romani jus gentium este acela pe care "1 găsim comun la tote. popsrele, şi "1 găsim. comun, pentru că el este constţi- tuit între Gmeni de rațiune pură, ca de o providență divină. Ac6stă confusiune: se explică prin aceea că în timpuri vechy nu exista dreptul ginţilor. Starea naturala a relaţiunilor între -popâre era, inimiciţia, iadrersus hostes eterna auctorilas. Abia rare ori Romanii intrati în relațiuni de pace cu alt popor și atunci tâte aceste relaţiuni erat determinate prin convenţiuni speciale: 

In timpii moderni relaţiunile de la un stat la altul sunt i6rte frecuente Și conduse de un spirit cu totul altul. Drep- tul ginţilor are de obiect a determina raporturile, fie de la un stat la altul, fie de la Supusul unui stat către cel-l'alt stat (Dreptul ginţilor public), fie dintre supușii: diferitelor state (Dreptul ginţilor privat). Numirea, mai frecuentă este acea de drept internaţional, fie Public fie privat, 
Dreptul civil, în înţelesul roman de d; acel propriii al fie-cărui stat, 

| 21. In Dreptul civil intră : Dretul religios, Dreptul public ŞI Dreptul privat, 
| Dreptul religios se ocupă de exercițiul cultului r de raporturile dintre stat și religiune funcţionarilor Teligiunei. Adesea, dreptul Canonie a căleaţ 

peste atribuţiunile dreptului Pur privat şi de aceea până adi în 
multe state el ocupă un loe însemnat. în Seiința dreptului. 

2 -, 
] 

92, Dreptul public este acela de care se interesâza Statul 
ca autoritate ȘI în care e] participă în acestă calitate 

cpt celățenese este 

abona 
3 se pi. ba Sa me 

i 7 i NE ae Dacă 
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În Dreptul public intră Dreptul constituțional, Dreptul ad- 
-ministrativ şi Dreptul penal. 

Dr eptil constituțional reguleză puterile statului. El deter- 
mină şi drepturile cetățenilor, consideraţi ca învestiţi: cu o 
parte a suveranităţei. Dreptul administrativ este special auto- 
rităților cari compun puterea executivă, precum diferitele 

ministere, judeţele, comunele și relaţiunile acestor autorități 
ca atari cu cetăţenii. Dreptul penal se ocupă a fixa faptele cari 
constituese un delict, pedâpsa ce [i se cuvine şi modul după 
care aceste fapte se instruese, se judecă şi se pedepsesc. 

23. Dreptul. privat regulâză raporturile private dintre 
particulari precum: căsătoria, proprietatea, creanțele ete. 

| Dreptul privat se sub-împarte în Dreptul civil şi Dreptul 
comercial. | 

Dreptul. civil conţine regule de interes curat privat. Prin 
un abus neexplicat s'a dat dreptului privat numirea de drept 

civil, numire pe care Romanii, mai corect, o dădeaii între- 

gului. drept propriu al unei națiuni. Dreptul comercial conţine 

regule speciale pentru o clasă de Gmeni, acei cari exescită 

un comerciă sai fac acte de comertiii. Aceste regule se 
aplică. şi celor cari, fără să aibă profesiunea de comerciant, 

fac -acte de comertiii isolate. Să se observe că Codul co- 
mercial nu cuprinde de cât 'regulele cari sunt speciale ac- 

telor de comercii. Pentru tot ce nu se prevede în legile 
comerciale se aplică legea civilă (Codul comercial, art. 11). 

, . 
î
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1, Disposiţiunile relative la una din Părţile dreptului 
reunite la un loc formeză un Cod, Mulţi ai criticat sistemul 
de a se strînge în mai multe sai maj puţine disposiţiunr 
tâte regulele, tâte principiile cari constituese o materie atâţ 
de variată că acea a, dreptului. civil sau comercial. Se lo- 
vesce de la început Sciința, se ameninţă a rămânea staţionară, 
Și a nu putea, eși din făgașul în care se pune. „Codificarea 
distruge pretutindeny saui .slăbesce cel Puțin relaţiunile juri- 
dice ferm stabilite, distruge în Ori-ce cas, naivitatea consciinţei 
juridice. De aceea, ea este văt&mătâre pentru Populațiunea, 
de la ţară, Pentru că dacă ac6stă Populaţiune este smulsă 
de la inocenţa sa și se Provâcă în ea reflecțiunea, că ar 
putea exista tocmai contruriul de ce există acum, nu maj 
pte fi nici un respect pentru drept2)e, Aceste temeri ne 
par nefundate ; Tegulele de drept nu se modifică, nicy nu 
trebuesc să se modifice aşa. uşor. Din contră, din fixarea 
acestor regule, ȘI găsesce Particularul siguranţa sa. Fie-care 

ce „În 
ținut și până unde Să'şI 

mărginâscă activitatea, Practica a dovedit ca în țările cu al cu înlesnire Şi sSur- 

) Acâstă parte a servit de introducere lucrărel: 
Codul civi] român şi Codul Napoleon, *) Stahl, citat de Ihering, T. II, $ 29 n. ai, 

Compara ţiune între
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dică progresului, din contră îi înlesnesce calea. Numai prin 
aplicarea continuă a unei disposiţiuni legale se. pâte con- 
stata efectul ei și numai așa, necesitatea de a se modifica 
este bine simțită. 

"2. Codurile ce avem sunt: Codul civil, Codiul 'comereiul, 
Codul de Procedură civilă, Codul Penal, Codul de Procedură penală, 
şi Codul de justiție militară. | 

3. In istoria statelor române, e o peri6dă. der mai multe 
secole, acea a trecerii barbarilor, în care domnesce. întune- 
ricul cel mai mare, întunerec ce cu anevoe va avea să se 
împrăscie, spre a fi înlocuit de lumină și de cunoscință.. 
Grea trebue să fi fost sârta populaţiunilor Daco-Romane de 
la Dunăre şi Carpaţi și mare a fost forța lor. de a rezista, 
tuturor năvălirilor hordelor ce ati trecut pe teritoriul lor. 
Este ceva admirabil, cum, cam pe lu începutul istoriei mo- 
derne, apare în aceste locuri un popor neo-latin, împărţit în 
adevăr în state mică, însă cu totul omogen. Intocmai ca și 
limba, datele, moravurile, instituţiunile ce domnea aci se 

presintă cu un caracter în esenţa, lui Roman. 
__Cari erati regulele ce urmaii aceste populaţiuni î în "epoca 

de întunericime? Cari din instituţiile şi obiceiurile. vechilor 
colonii Romane erai păstrate? Cazi din obiceiurile poporului 
Dac, sati ale n&murilor cară aii trecut pe aici ai rămas de 
Sat amestecat cu cele Romane? Iată chestiunea la care cu 

greii se răspunde. Din nenorocire, datele. sunt apr6pe necu- 
noscute și istoria instituţiunilor, ca și cea a evenimentelor 
petrecute în aceste locuri, este încă de făcut. 

“„Rudenia ce există între limba Daco-Romanilor, saii Ro- 

mânii şi limba Latină, ar fi trebuit să înlesnescă în aceste 
pământuri întroducerea legei justiniane. Dar este probabil 
că pe acele vremuri se ocupaii: 6menii f6rte puţin de învt- 
țătura legilor şi de legislaţie. Abia după ce descendenții co- 
loniilor romane,: amestecați cu locuitorii vechii Dacii, înce- 
pură a forma statură (din cară sunt cunoscute acelea ale lui 
Bârlad, şi ale şefilor Gelu, Menumorad, Glad saii' Vlad, Ba- 
sarab, Cordova şi alții), se făcură 6re-care încercări pentru 
a întemeia, societatea pe legalitate, şi atunci se serviră mai 
lesne cu Basilicalele, de cât cu dreptul justinianeii. Șimai cu 
s6mă sub raportul spiritual, Dacia, de la împăratul Constantin
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îne6ce, se: supusese bisericii Răsăritului ; personalul clorului bisericesc venea de acolo în țara românâscă şi Bizanțul fu încă multă vreme centrul civilisației pe când Roma nu se ridicase încă de sub invasiunea barbarilor.. j „Cristianismul nu se întemeiase bine în țara românescă, cu tâte că se întinsese: Și în Bulgaria, Dar fiind-că numa! Preoţii eraii în stare de a avea atunci tâtă seiinţa, erati mal mult de cât : probabil că, legile bisericesci ale Bizanţiuluy, fură întroduse în pământurile nostre, şi cu chipul acesta cu- noscința, Basilicelor se împrăștia mai mult de cât acea a dreptului Roman. 
„Către acesta, şi chiar de nu ne-am putea încredința că Basilicalele erai înţroduse formal în țările n6stre, tot putem crede că erai 'cel puţin cunoscute ; pentru că Daco- Romanii, dincolo de malul drept al Dunărei, fiina mal mult 

sub stăpânirea împăraţilor Bizantini, erati Supuşi legilor îm- 
pPărătesci (Basilicalele) ; Și prin urmare acestea, nu puteai 
r&mâne necunoscute compatrioților lor din c6stă Valtă parte 
a Dunărei. Ma. adăogăm încă că Bizanţiul se ținea în tot 
timpul. de pretenţiile sale asupra țărilor n6stre, cari se con- 
sideraii, cel Puțin cu numele, ea supuse biserieer Orientului. 

„In fine, cu t6te că țara n6stră a fost în vremile acelea 
mai 'mult pradă Cconqueranţilor. barbari; dar considerând re- 
pedea strămutare a lor din dominaţiunea acestor pământuri 
ȘI.mai cu s&mă obiceiul barbarilor de a lăsa supușilor să se 
bucure de instituţiile lor, nu este de loc de mirare că Daco- 
Romanii se serveau de Basilice, întoemai Precum Și Galir, 
Sau Galo-Romanii din Galia se cârmuiaii de legile lor ro- 
mane, cu (6te că erai Stăpâniţă de Franci; pentru că aceștia 

| lăsând supușilor instituțiunile lor naţionale, “obiceiurile și 
instituțiunile Germane nu se amestecati de cât Ia, judecăţile 
F anciloră, (Magasinul Judeciitorese, anul 1855, Pag. 523 şi urm, 

Estract anotat qi | _cel te în: 
Pra stăriy legislațiunii 

la, nor înainte de legiuirea Caragea, și de Codul Calimael) 
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„Tara Românâscă având din: vechime can6ne pentru: 
cele în parte dreptăţi: ale locuitorilor sti, ale sale nescrise 
și nedesluşite obiceiuri, și ale condicei sale puţine și nede- 
săvârşite pravile î în scris, care: şi nefiind destoinice. nu pu- 
teati cumpăni, nică drept a îndrepta dreptatea, fie-căruia, de 
aceea şi era, silită a năzui la pravilele împărăteşti ale Roma- 
nilor, şi a se sluji cu toate aceste pravili fără deosebire. 
Aşa dar ulnindu-se în trei întocmiri de pravile, adică a obi. 
ceiurilor, a condicii și a Romanilor urma... ete.“ (Porunca Dom- 
nescă de punere în: lucrare a Legiuirei Caragea. Ediţia Brăiloiii).. 

In anul 1646 apare în Moldova Pravila lui Vasile Zau. 

Tot pe atunci (1652) Mateiti Basarab face să se tipărâscă în 

Muntenia. Pruvilu cea mare sai Indr cptarea Legci. In aceste con- 

“dice se găsese amestecate disposiţiuni de drept religios,-maă 
cu s6mă de drept penal. .Ca disposițiuni de drept privat, gă- 
sim mai ales acelea relaţive. la raporturile agricole, la rude- 

nie, la căsătorie, la familie, mai cu semă relaţiunile între 
bărbat şi. femee ete. 

La 1779 Prinţul Ipsilante publică î în Muntenia o condei 
scrisă în. grecește. Acâstă condică se ocupă de organisarea, 
judecătorească, de. 6re-cari disposiţiuni şi dregătorii adminis- 
“trative şi de un număr fârte restrâns de disposițiuni din 
dreptul privat precum: zestre, moştenire, trimirie (a treia 
parte), diată, epitropie, împrumut, răzăşie, dobândi, anarghirie 
(defăimarea, zapisului, fiind-că nu s'aii primit banii), soţ, pă- 

rinți şi. copii, vîndare, paragrafie etc. Tote aceste materii 

însă. sunt forte sumar tratate. 
La 1814 se tipăresce în Iași un resunăat metodice după. 

pravilele împărăteşti (Adunarea cuprinditore în scurt din cărțile 

împerăteştilor Pravile) de Alexandru Donici. Afară de cele d'în- 

tiu 7 titluri şi de cele 2 din urmă, unde găsim reguli de 
procedură, t6to cele-alte. materii sunt relative la dreptul 

privat. 
Lucrarea lui Donică'nu are numai caracterul unei opere 

particulare; ea are chiar un caracter oficial, pentru că este 
tipărită cu autorisarea Domnitorului de atunci din Moldova 
și aşa se explică, pentru ce era acest resumat . considerat ca 

având putere de lege. 
“Domnitorul de. care vorbim, Scarlat Alexandru Calimach
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ocupă un loc însemnat în: istoria legislaţiunei române, LI dădu însărcinarea unui Flechtenmacher Și unui Ananias, ambi jurisconsulți, ca să întoemâscă o condică civilă. pomisiunea 
se puse pe lucru şi la 1816 apăru în Srecește Con icu cirilă şi politică. Acestă condică, care nu coprinde nici o disposi- 
țiune de. drept publie este o lucrare conștiinciosa ȘI aprope 
compleetă. Inspirată de Institutele lui Justinian şi combinată 
în mare parte după legea civilă austriacă, Condica luj Ca. limach tratâză multe instituțiuni în mod complect, are unele 
disposiţiuni fârte bune, pe care cu părere de rău vedem că 
autorul Codului Civil le-a aaţ la o parte. Condica luy Ca- 
limach n'a fost tradusă în: românesce de câţ la 1831. Tot cam odată cu condica lui Calimaceh se întocmesce în 
Muntenia Legiuirea lui Is Gheorghe "Caragea, Ac6sta Îegiuire 

fu lucrată în .grecesce însă Promulgată Și pubicată în româ- 
nesco la 1818 (Decretul are data de 1817). Acâsta este o lu- 
crare cu totul incomplectă de Și trateză despre tâta mate- 
riile de drept privat, urmând divisiunea Institutelor. Afară de legiuirile Calimacenh Și Caragea Cari formau 
basa legilor de drept privaţ român şi afară de legiuirile 
penale și comerciale, s'au introdus în urmă încă, alte noul 
disposiţiuni de drept privat. Așa, cele mai importante sunt 
acelea, din'regulamentele organice ale ambelor Țări și anexele 
lor, unde găsim disposiţiuny relative la, streini, la, actele stariy 
civile, la Publicitatea actelor relative la imobile, ete. Adăo- 
gând apoi câte-va legi și regulamente speciale, unele ofise 

domnesci Și mai multe Circulări ministeriale, Putem stabili 
starea: legislaţiunii civile în România. înainte de Promulgarea 
Codului Civil. 

- 
_ După ce se făcu unirea, Politică a țărilor Surori, cărej 
il urmă unirea, administrativa, unirea legislaţiunii nu Putea 
întârzia. Pentru a Putea cun6sce de unde legiuitorul din 

IS61 a luaţ Codul Civil, este necesar să dăm o ochire re. 

pede asupra modului cum Sa lucrat importantul Cod Na. 

poleon. | 
d In Franţa, Până la începutul acestui secol 

țiunea era, multiplă, variind din o localitate în alta. F 
cra împărțită în' două mari regiuni, Partea ae ş 
minată de dreptul: roman, după modificarea ce
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urma atâtor evenimente. Părţile în care se urma dreptul 
roman se numiaii țările de drept seris, pentru-că dreptul roman 
era atât de admirat, încât se dicea, că este rațiunea scrisă. Să 
nu se credă că în aceste părți, dreptul era uniform şi că 
nu dominait și Gre-care obiceiuri locale, însă basa era drep- 
tul roman. Din contră în părţile de Nord se urma după cu- 
tumele locale. Cutumea era dreptul basat pe obiceiul locului, 
obiceiii care înrădăcinându-se căpăta, puterea, de lege. Fie- 
care provincie, ba chiar un simplu oraş avea, cutuma, sa. 
Aceste cutume își găsesc în mare parte origina în moravurile 
poporelor germane. Către secolele XVI și XVII ele ai început 
să fie colecţionate și trecute în scris. Cele mai cunoscute 
din aceste cutume sunt acea de Paris şi acea, de Orleans. 

Cu cât puterea regală se întăria, cu atât se căuta a se 
uniformiza și starea legislaţiunei, pentru întrega Franţă. 
Acâsta se făcu prin diferite ordonanțe. Unele din aceste 
ordonanțe sunt atât de însemnate, în cât vom avea ocasiune 
să constatăm că ele s'aii reprodus în mare parte în Codul 
Napoleon:  . 

lată în cel mai scurt resumat starea dreptului vechii 
frances. . 

Din ce în ce unitatea de legislaţiune devenea mai 
simțită. Revoluţiunea dărâmă. eu totul vechiul edificii al 
lamei vechi francese. Trebuia Să se pue ceva în loc. 

In două rânduri Constituanta exprimă dorința de a se 
face un Cod Civil (v. art. 19 din Legea organisării judecătoi-esci 
şi titlul preliminar: al “Constituţiunei din 1791). Guvernele 
revoluționare 'nu a 'putut ajunge a ved6 realisata atâstă 
dorință. Da 
„Cu tâte acestea, epoca revoluţionară nu a fost eu totul 

sterilă. Se înregistrâză mai multe legi însemnate care ati 
luat nascere în acâstă epocă şi cari constituese ceia ce se 
numesce Dreptul Intermediar. | Ma Da 

Avem de înregistrat Legea Organisărei Judecătoresci 
din 1790, care de și adesea modificată, a rămas în vig6re 
până 'astă-di.' Legile penale iati de asemenea nascere în 
acâstă epocă. În ele găsim principiile şi instituţiunile adoptate 
de mai tâte statele moderne. Codul rural din 1791 este și 
adi în ființă. Ca legi civile mai importante avem pe aceea
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din 17 Nivose, anul II, asupra actelor stărei civile; Legea din 17 Nivose, anul II, modificată prin acea din 20 I"rareal, anul IV, asupra Succesiuniloy ; Legea, foarte însemnată din 11 Brumar, anul VII, asupra Ipotecelor, ete. Lu 5. Convenţiunea, decretase la 24 Iunie 1793, neă Codul legilor civile Și criminale va fi uniform pentru întrega re- publică“ Și comitetul de legislaţiune fu însărcinat ca în o lună de ile să presinte un proect de Cod Civil. La 9 August Cambacâr&s, în numele comitetului de legislațiuno :depune- primul stii proect, lucrat împreună cu Jaqueminot. "Acest - proeet era împărțit în q „Cărți, fie-care carte coprindând mar multe titluri. Cartea 1, Despre starea: ersunelor, conținea 10 - titluri; Cartea Il-a, Despre bunuri, era împărţită în 3 titluri, Cartea, III, Despre contracte, conţinea 1 titlu; cât pentru Cartea”: . 
IV-a, Despre acțiuni, trebuea să rămâne în suspensiune până : ce era: să se voteze. cele-Valte Părți. După discuţiunilo ce ax - 
avut loc în mai multe ședințe, la 3 Noembre Sa numit o 
comisiune pentru a, revizui proectul. La 928 Fruetidor, anul Il, Cambaesrăs, în numele comisi- 
unei de revisuire, depune a? doiley procct. Și acest al doilea 
brocct, care urma, cu Gre-cari modificări împărţirea celui 
dintâi fu înmormântat, în Ședința de la 23 Fructidor, anu] 
III, prin însărcinarea, ce se dedea-unei comisiuni de a Totizui 
din noii și a coordona. Codul ivi]. Sub Directorat, Consiliul celor cinci sute, numi o co- 
misiune care să lucreze Codu] civil. La 5 Messidor anu] IV, 
se depune al treilea procet de Cod civil de Cambacârts; împărțit 
IArăȘĂ în 3 Cărți: Despre Dersone, Despre bunuri ȘI Despre obligu- 
fiuni, cu mulţ mai complect de cât cele i 
tte începuturile de diseuțiun reimprima proiectul modificat, Dire latului şi Constituţiunea, din 29 Frimar, anul VIII, luă nascere 
fără ca Codul să fie votat. La 30 Frimar, anul VIII, se Dre- 
sintă Consiliului de cinci Sute. de câtre Ja ueminot 
bairulea proect de Cod civil, d un al La 24 Termidor, anul al VIII-lea, fu numită Prin decreţ 

o comisiune, compusă din Tronchet, Bigot-Preameneu Por. 

talis și Maleville, Pentru a studia; cele patru proecte D 

sintate până atunci. In ac6stă Comisiune partea. Francică îi 
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care domnea dreptul cutumiar era represintată prin Tronchet 
și Bigot-Prâameneu, pe când cei alţi doui representaui 
părțile de drept scris. 

- Lucrarea, comisiunei fiind «terminată, Portalis o presintă 
guvernului printr'un discurs preliminar. Acest proect fu 
supus observaţiunilor Tribunalului de Casaţiune și-a tutulor 
Tribunalelor de Apel, cari mai tâte exprimară opiniunea lor. 
aa După. Constituţiunea din 22 Frimar, anul VIII, proeetele 

„: -de-legi:se' Iuerait de secţiunea competentă a Consiliului de - 
-. Stat, apoi se diseutaii în şedinţa plenară a acestul corp și 

guvernul depunea proectul Corpului legislativ. Corpul le- 
"“gislativ trimetea proectul în discuţiunea Tribunalului, care 

„hu putea să-l amendeze, ci numai 'să-l primâscă sai să-l 
“respingă. Terminată lucrarea Tribunatului, Corpul legislativ, 
“după ce asculta trej-oratori delegaţi din Consiliul de Stat 

- și trei. delegați de Thibunat primia sâii respingea proectul 
propus. Se admisese ca. fie-care titlu al proectului de cod 
să fie presentat ca un proect separat rămânând ca în urmă 
să se întrunescă la un loc. Așa se explică pentru ce fie-care 
titlu din Codul Napoleon are o dată deosebită. Cât pentru 
cele 10 dile care desparte .Decretarea de Promulgare, ele 
araţă termenul în care Senatul, după Constituţiunea în 
vig6re, putea opune setul săi, sub motiv'că legea -viol6ză 
întru cât-va Constituţiunea. Se presentase deja, trei titluri şi - 
în urma observaţiunilor Tribunatului fuseseră respinse. Era 
constatat că acest mod de procedare era defectuos şi s'a, 
luat decisiunea (18 Germinal, anul X) ca guvernul, când va 

crede .de cuviinţă, să comunice oficios Tribunatului proectul 
de lege, pentru a face observaţiunile sale. Dacă Consiliul 
de Stat nu primea observaţiunile Tribunatului se întruneaii 
în conferinţă, secţiunile respective” ale Tribunatului și ale | 
Consiliului de Stat, pentru a ajunge la o înţelegere. Odată 
redacţiunea. definitivă primită, proectul se depunea Corpului 
legislativ însoţit de o expunere de motive. 

După ce diferitele titluri: fură, traduse în legi, la 28 
Ventose, anul XII. Portalis presentă Corpului legiuitor proec- 
tul de lege prin care se reuneaii tâte legile pentru a forma 
Codul Civil. La 30 Ventose,anul XII (21 Marte 1804) fu pro- 
mulgată legea sub titlul de Codul Ciuil al Trancesilor. La 3 
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Septembre '1807 se dete titlul de Cod Napoleon, care A schim bat la 1816, apoi reluat la 1852 pentru a fi din noă [ TO 1 

a i din Francia se preferă a se da numele de Cud Napoleon, acâsta nu: numai pentru că el a fost terminat Sub Consulat, Napoleon fiind primul Consul, dar pentru-că Na- poleon a luat personal partea cea mai activă la facerea a- cestui Cod. Participarea lui Napoleon nu a fost numal cu numele. Se vede că el era în curentul diseuţiunilor, că adesea a dat probă nu numai de bun simţ dar şi de spiritul cel mai pătrunzător, că intervenţiunea lui în. discuţiune nu a fost inutilă şi că a avut chiar observaţiunile ȘI propune- rile proprii. Ne vom servi și noi de acâstă numire pentru că Codul Civil nu este mai puţin una din acele opere în- semnate, în 'care se reflectă geniul luj Napoleon. Am insistat maj mult asupra mersului lucrărilor pre- gătitâre ale Codului Napoleon, pentru că aceste lucrări sunt de o imensă importanță pentru cel ce voeşte.să afle spiri- tul și ideile ce au dominat la confecționarea, acestui însem- nat: monumenţ, 
| Nu tâte lucrările pregătit6re sunt însă de e egală im- 

Portanţă. Discuţiunile urmate în sînul Consiliuluy de Stat 
Precis6ză mai mulţ intenţiunea legiuitorului. Aei Sa impri- 
mat caracterul” esențial al Coduluj. Aceste discuţiuni dar 
sunt cele mai însemnate Şi cer a fi studiate. Observaţiunile 
Tribunatului, mai ales acela în urma cărora sati primit vr'o 
modificare Sunt necesarii a fi consultate. Apoi vine Compa- 
rarea diferitelor Proecte ce ati fost propuse cu redacțiunea 
definitivă a Codului și cu observaţiunile Tribunalelor, De 
mai puţină importanţă, ba incă adesea trebua a ne feri, 
de diferitele raporturi, expuneri de motive Și discursuri fă. 
cute mai cu sâma inaintea Corpului Legislativ. Adesea sti- 
lul pompos, frasele umflate ce întâlnim în aceste lucrări, 
tulbură și întunecă înţelesul adevărat a] legii. . 6. Pentru a, dice cine-va ex cunsce pân 
s&ii Codul Civi] trebue să mâr Cari S'a format. 
nn 

') A se vede asupra acestej Procedări Fenet 'v, 

j d în adâncul gi Și să pătrunză isv6rele din 

1. Introducere.
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„Acei locul principal îl ocupă. Dreptul Roman. Studiul 
Dreptului. Roman este indispensabil ori-cărui Jurisconsult, 
Mai întâiu cum bine observă, Demangeat; nu se pâte numi 
jurisconsult acela care nu' cun6sce operile scriitorilor mari 
romani. Aci nu mai pâte cine-va căpăta, așa qicând, arta 
dreptului. - Modul cum se ajunge de a: se întinde prin ana- 
logie, chiar de a se suplini prin interpretare, de. la un cas 
prevădut la: altul neprevădut, textul: disposiţiunii ce avea să 
aplice, arată sagacitatea - jurisconsultului.: De aceea în difi- 
cultatea practică ce întâmpină jurisconsultul dădea soluţiu- 
nea cea.mai conformă spiritului juridic. Me 

In Dreptul Roman, 'omul de stat are să pătrundă şi să 
se 'convingă despre instituţiunile care asigură unul stat; des- 
voltarea și durata lui. Lumea romană datoresce tăria ej, 
modului organisării familii, a proprietăţii și a altor institu- 
ţiuni. „O vedere clară de ceea-ce este necesar vieţii, o mână 
sigură şi dibace în alegerea mijlâcelor, o ureche deschisă 
cerințelor justiţii și echităţii, curajul dea resista seducțiunii 
logice, când ea ajunge a fi în contradicţiune cu interesele 
reale, acestea sunt calitățile cari nu cântărese mai puţin.de 
cât spiritul curat analitic al jurisconsulţilor, şi permite-mi-se 
expresiunea, abilitatea manuală a Jor de operatori“ D 

Numai așa se explică cum după ce invasiunile barbare 
ai avut loc şi după ce a încetat souduirea ce aii produs a- 
ceste evenimente prin căderea Imperiului Roman, . Dreptul 
Roman, unit cu cristianismul, a devenit un element de ci- 
vilisaţie. De 

„ Dar mai mult: nu este aprâpe instituţiune în. Dreptul 
Civil modern .care să nu-și găsâscă originea în Dreptul Ro- 
man. Neapărat 'ca aceste instituţiuni ati primit modificări 
însemnate, că la unele' din ele s'a alăturat idei și prin- 
cipii necunoscute Romanilor, -sunt însă unele părţi luate de 
la Romani cari âii rămas aprâpe neatinse 2). In mijlocul pre- 
facerii universale diferitele drepturi * patrimoniali” pare:ă fi 
rămase. singure neatinse: principiile proprietăţii, posesiunii, 
servituţii, obligaţiunii, succesiunii ereditare universali, acelea 

  

1) Ihering, op. cit. 1, $2. 
2) Item. Ş 1.
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ale legaturilor, stabilite acum două mii de ant de vechii jurişti ai Romei sunt adi încă principiile nostre . ial Ga. Dreptul vechii frances este încă un isvor însemna a k dului. Napoleon. De și după Ihering*) dreptul pe care o- manii au căpătat în cei d'întâiă: timpi al Romei are o anu- logie necontestată cu dreptul care apare opt până la dece secole în urmă a Germani ; totuși este necontestat că Ger- manii ati adus, nu numai în dreptul public, dar ŞI în drep- tul privat, instituțiuni noni. Din dreptul vechiu frances, așa cum feudalitatea şi cutumele lati lăsat, Codul Napoleon a luat, se înțelege cu modificări puterea, părintâscă, distine- țiunea bunurilor în imobili Și mobili, mai ales din punctul de vedere al' puţinului. preţ ce s'a pus pe averea mobiliară, sesina, parte din regulele relative la raport, la reservă, la donațiuni, Substituţiunele, comunitaţea, bunurilor soților, di- ferența statutelor, ete. 
| „ Ordonanţele regali aii servit redactorului Codului Na- poleon mai ales în publicitatea, donațiunilor Și în regulele probelor. :  . 

| “Decisiunile parlamentelor ai fost Gre-cum punctul de plecare al absenței, care este 'pâte materia, cea mail origi- nală a Codului Napoleon. i 
: Este de ajuns acâsta pentru a se vedea câtă utilitate au jurisconsulţii vechi francezi, din care Porthier a fost pentru redactorul Codului Napoleon e adevărată călăuză, ceea ce 

face că Valette 3] numesce, cu drept cuvânt legiuitorul în vii- 
tor al Franciei, 

i „_* Dreptul. intermediar, sas revoluţionar, care a durat cât, 
ȘI Tevoluțiunea și care a venit, între dreptul: vechii francez 
Și Codul Napoleon încă, a folosit redactorului acestuj Cod. 

„ Așa avem actele stării civile Și publicitatea drepturilor reale. 7. Ne putem întreba, acum: care este caracterul, care 
este Spiritul Codului Napoleon? Mai întâiă e] se distinge 
prin claritatea Și precisiunea lui. Pâte că. nu toți termenil 
intrebuinţați Sunt exacți; pote Că în unele materii se vede 
textul turmentat, Ceea ce.face ca redacţiunea unor disposi- În NE 

1) Item. v. I7, ş 302. a :) Op. cit, V, 1, şa.
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țiuni să. fie cam încureată; însă nu i se putea, contesta me- 
ritul ca într'un număr, 6re-cum. restrîns de articole, s'a.con- 
densat și s'a prevădut mai tot ce privesce relațiunile dintre 
particulari. Am putea dice de Codul Napoleon ceea ce Ihe- 
ring!) dice de dreptul privat Roman, că instituțiunile lui 

" „represintă în întregul lor tdte manifestaţiunile libertății individuali. 
Fic-care din ele este expresiunta unei trebuințe sai a unui scop 
determinat“. a Sa „i 

Pe lângă spiritul liberal, i se mai pâte acorda, acel mo- 
ral, democratie până la un punct şi ca consecinţă, : egalitar. 
Părţile sunt libere. să închee ori-ce convenţiuni, numai bu- 
nele moravuri și ordinea „publică să nu fie atinse. In inte- 
resul singuranței familii, copii naturali simplii sunt puși pe 
o trâptă inferidră copiilor legitimi Şi cei incestuoși sati adul- 
terini nu au de cât dreptul la alimente. Egalitatea perfectă 
între moştenitori şi cel ce are succesori direcți nu pâte dis- 
pune în mod gratuit de cât de o parte din averea sa. Ciău- 
tarea originei bunurilor pentru a se fixa, dreptul de succe- 
siune, ca și majoratele sunt desfiinţate, €ră substituțiunele 
admise în mod cu totul escepțional. (Art. 896). 

Sunt părți ale Codului Napoleon care nu pot fi satis- 
„făcătâre. Așa: S'a despreţuit prea mult averea mobiliară; 

- creditul publice este forte 'atins prin. ipotecile oculte. Posiţiunea, 
femeii măritată este prea, inferidră,. ete., însă legiuitorul de 
la începutul secolului are scuzele lui, pentru că acestea erati 
ideile cari domniaii. atuncă şi Gri cât s'ar ridica un legiuitor 
pe d'asupra erorilor și. prejudecăţilor, el nu pâte să se des- 

_brace de ideile comune.ce domnesc în timpul lui. Să ter- 
„ minăm prin o observare justă ce sa făcut, că în modificările 
ce s'aii adus vechilor instituțiuni, redactorul Codului Napo- 
leon a urmat mai în tot-d'auna calea intermediară între 
ceea-ce era în drepiul vechii şi aceea ce ati schimbat legile 
revoluţionare. . . a 

8. Acesta este în trăsături. generale Codul Napoleon 
care a servit, ca şi în alte ţări, de model Codului nostru 
civil, pe care la 11 Iulie 1864 Consiliul de Stat a fost invitat 
prin Decret Domnesc a '] confecţiona. Odată cu acâstă in- 

  

D'Op. cit. V,L,$38. De E
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vitare s'a recomandat Consiliului de Stat Proectul asupra 
Codului .civil Italian. Consiliul “de Stat se vede că nu a inu 
s6mă de acâstă recomandare, de dre ce în mai introgimea lui a tradus Codul Napoleon şi a luat din Codul.Italian atât de puţine disposiţiuni, în cât se pote dice, că nu a fost de 

(se na că cea dintâi grije a Cancelariei în Consiliul de Stat, a fost de a se traduce Codul Napoleon, traducere care. în mare parte a rămas redacțiunea definitivă a Codului. La 10 Octombrie s'a făcut distribuirea materiei între membrii juriști cari cumpuneati Consiliul de Stat. Se vede că luera- rea nu i-a ocupat mult timp, de Gre-ce la 26 Noembrie adică după 40 de dile, Codul era, deja sancţionat. EI fu apoi pro- mulgat și publicat la 4 Decembrie 1861 sub numele de Cy- dicele Alexandru Isn 1. | 
9. Articolul 1913 din Codul Civil figurâna printre Dis- posițiunile Transitoriy fix6ză . punerea în lucrare a, Codului la 1 Iulie 1865. Acest. termen îndelungat a fost dat, mai întâiu, pentru a se da un timp necesar autorităților judecătoresc, spre a "1 studia, ȘI apoi. pentru a fi bine-cunoscut do public, care trebuia pregătit pentru introducerea unui sistem nou, co avea a modifica complect legislaţiunea civilă, Mar era încă o împrejurare care. cerea, acâstă amânare. Noul Cod nu „se putea pune în aplicare cu organisațiunea, judecătorâscă , Şi cu procedura, veche. Trebuia introduse nouy legi care să se găsâsca în acord cu cele cuprinse în Codul noii. La 1 Iulie nu erau terminate nici legea Organisăriă Judecăto- 

resci, care nu s'a promulgat de cât la 7 Iulie 1875, nici Pro- 
cedura Civilă, promulgată abia, la 11: Septembrie acelaș an. 
De acea un decret cu data de 30 Iunie” 1865 prelungesce 
data aplicării Codului Până la 1 Decembrie. "In practică S'a ridicat cestiunea, dacă decretul de amâ- 
nare de la 30 lunie 1866 este legal Şi dac: ă trebue a se Su- 
pune lui și dacă nu trebue a considera Codul Civil ca, pus 
în lucrare încă de la 1 Iulie: 1865. Pâte că nu. este cestiune 
mal importantă Și soluțiune care să: aibă conse: .nţe “mai 
grave de cât aceasta. Cina: nu-"sy :p6te închipui. cât de de- 
parte am ajunge, dacă am fixa punerea în aplicare a unei 
legi de insemnătatea Codului Civi] mai „înnainte. sat mai
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târziii. Tocmai perturbarea la care ar da nascere soluțiunea 
că Codul Civil s'a pus în lucrare la 1 Iulie, când tâte auto- 
rităţile și toţi particularii s'au supus Decretului de. la 30 Iu- 

„nie, face ca acâstă soluţiune să fie cu grei admisă. 
Motivul invocat de cei cari refusă decretului din 30 

“Iunie, puterea de a amâna punerea în lucrare a Codului 
este tras din aliniatul 2, art. 18 al Statutului, după care decre- 
tele domnesci nu puteaii avea putere de lege, de cât până 
la prima, convocare a Adunării. Decretul fiind dat la 1865 
vine în urma primei convocări, deci nu putea avea puterea 
de a amâna executarea unei legi 1). | . 

La acest argument s'a răspuns victorios. In modifieă- 
rile aduse statutului Ja art. 3 s'a adăogat și disposiţiunea după 
care se înţelege că în timpul în. care adunările sunt închise. 
Guvernul pâte singur lua mâ&suri pentru cari se cere con- 
cursul Adunărilor, numai la deschiderea Adunărilor să se 
arate motivele şi resultatul acestor măsuri. In Mesagiul 'cu 
care Corpurile Legiuitâre ai fost deschise în 1865, se spune 
că punerea în lucrare a Codului a fost amânată. Prin ur- 
mare condiţiunile cerute de stat ai fost îndeplinite?). 

10. Codul Civil este mai tot o traducere puţin alâsă a 
Codului Napoleon. Ne lipsese dar cu totul lucrări pregăti- 
tore care ar putea să ne lumineze în dificultăţile ce presintă 
modificările introduse de redactorul rumân. In consiliul de 
Stat nu se vede nici urmă de discuţiune. Nici o expunere 
de motive nu însoţesee raportul prin care se cere sancțio- 
narea Domnului. Apoi Codul fiind promulgat înnaintea, des- 
chiderei primei Adunări, nu a trecut prin deliberarea, lor. 
Am spus deja că sunt aprope nule disposiţiunile ce par a 
fi luate din Proectul Codului Italian. Se pare că, câte-odată 
redactorul Rumân are câte o reamintire din ceea-ce era în 

legile Caragea, și. Calimach, precum şi din ideile exprimate 
de unii comentatori Francesi. Modificările însă cele mai în- 

semnate aduse Codului Napoleon sunt cele luate din legea 
Belgiană din 1851 asupra Privilegiilor şi Ipotecilor. 

Cel ce voesce dar a cunbsce modificările aduse Codului 

:) Curtea din Bucuresci Secţia I, Decis. No. 247/90 (Dreptul N.). 

>) Bul. Casaţii, pag. 33191. : A 

64257»
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i . 
e .__. a ş . 7 si Napoleon de redactorul Codului Civil trebue să studieze și 

isvârele acestei modificări pe cari le arătăm. | îi fo 
In fine Jurisprudenţa Francesă, care a ajuns a fi forte 

însemnată nu trebue să rămână streină Comentatorilor Co- 
dului Civil. | 

Am arătat graba ce s'a pus pentru redactarea Codulur.- Civil. Acâstă grabă a lăsat semnul ei în acâstă redactare, Se vede că cel ce a tradus Codul Napoleon cra străin do cu- noscințele juridice. S'a pus cea mai mare neîngrijire în redac- țiunei. Să cităm un exemplu. Se ştie că redacţiunea viciosă a articolului 728 O. Nap. se datoresce unei erori de copist care trebuia să pue pe aliați la finele articolului. Ei bine art. 656 Cod. Civ. rum. urmâză servil aceeași redacțiune, De câte-ori redactorul rumân aduce vre-o modiiicare Codului Napoleon ; el face cu o vădită timiditate ȘI fără a avea grija să îndrepteze articolele cele-lalte cari sunt atinse prin acestă modificare, aşa că găsim contradicţiuni Şi disposiţiuni cară nu ati nici un sens. V om avea ocasiunea a vedea, mai ales în titlul Privilegiilor Și Ipotecilor cât de nepotrivite între ele sunt disposiţiunile legii, numai pentru-că redactorul ru- mân a căutat să reproducă, când o disposițiune a legii bel- giane, când un articol din codul Napoleon, când să întro- ducă o redacţiune proprie a sa. Se înțelege. că redactorul rumân găsesce scusa sa în 
aceea că nu i s'a lăsa timpul suficient pentru a cântări bine 
cuvintele și ideile aşternute de el. Ceea-ce este de criticat, este sistemul de a se face legi, may cu s6mă de natura Co- 
dului Civil, cu iuţâla vaporului, numai pentru-că împrejură- 
rile politice cer întroducerea lor în ţară, Nu se pâte tăgădui însă că întroducerea, Codului Napo- 
leon a fost un mare bine Şi însemnâză un imens Progres. Mar 
întâi Sa făcut unificarea, dreptului civil în tâtă țara, făcându. 
Se să înceteze anomalia, că fie-care parte, Moldova tenia, să aibă o lege deosebită. Apoj incepuse să Simță trebuința, a se face să înceteze unele in- 
agata şi disposiţiuni Cazi nu mai erati potrivite Societăţii "11. Acum să ne întrebăm dec 

S 
ea fost condus - 

torul rumân în modifice 

ae 

ările cari le-a făcut Coduluy Napoleon 
.
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și dacă aceste modificări sunt saitnu justificate? Să notăm mai 
întâiii, două exemple de:aceea ce a, făcut redactorul rumân 
care merită critică: Este cu totul contrar intereselor familii 
ca copiii naturali, mai ales cei incestuoși și adulterini, să aibă 
în fața legii drepturi egale cu copii legitimă şi să se per- 
mită adopţiunea, ba pâte după unii, chiar legitimarea acelor 

„Cari sunt din fructul incestului şi al adulterului. Aci s'a 
dat satisfacere numai dorinței Domnitorului pentru a ajunge 
acolo unde Codul Calimach îl oprea. 

Pentru că dreptul Roman Și după el legile n6stre vechi, 
nu cunoscea în raporturile bănesci dintre soţi de cât regimul 
dotal, redactorul rumân nu a avut curagiul să întroducă co- 
munitatea, neobservând că regimul dotal nu pâte să se aplice 
de cât celor avuţi și uitând'că tocmai când se punea în apli- 
care noua lege civilă se căuta a se schimba posiţiunea clasei 
muncitâre. Cu modul acesta, femeea devine cu totul străină 
și indiferentă pentru averea bârbatului. E 

De altă parte însă se vede că redactorul rumân a lăsat. 
la o parte unele disposiţiuni ale Codului Napoleon care erati 
în contradicere cu spiritul egalitar şi demoeratie. Ast-fel, 
afară de adoptaţiune nu se mai caută originea bunurilor, nică 
împărţirea între succesori despre tată și despre mamă. Sub- 
stituțiunile sunt absolut proibite. Este asemenea vădită în- 
tenţiunea, legiuitorului rumân ca în conflictele de interese 
între asigurarea averii în familie Şi între creditul public, 
acesta să nu fie sacrificat cum o face Codul Napoleon. Așa, 
urmând sistemul belgian, Codul rumân nu mai admite ipote- 
oile oculte și proclamă principiele specialități şi al publicităţii 
îpotecilor. Lia, raport creditorul ipotecar păstrâză dreptul săi 
asupra imobilului ce este a se raporta; precum şi cel ce a 
dobândit de la donator imobilul dăruit nu are a, se îngriji 
de acţiunea în reducere a eredelui reservatar. In fine : ma- 
teria obligațiunilor este mai-bine redactată în codul rumân 
de cât în cel francez. i. 

12. Din resumatul ce am făcut până aci reese necesi- 
tatea unei revisuiri mai însemnate .a legei de drept privat. 

- In organisarea familiei, cum am spus, desființarea, dis- 
tincțiunii, făcută de Codul Napoleon, între copii naturali 
simpli și cei ce sunt fructul adulterului şi incestului şi pu-
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nerea, tutulor, fie chiar numai față cu mama şi cu rudele aceștia, pe aceiași trâptă de drepturi ca și Cel legitimi, este o măsură care isbesce în simțul moral ȘI o atingere familiei. De altă parte ar trebui mărite casurile în care să fie permisă căutarea paternităţii naturale, apoi să so oblige în unele ceasuri un bărbat care a trăit mai mult timp cu o femee a îngriji de copilul născut în acest timp, până la majoritatea, lui; precum Și recunâscerea unor drepturi faţă cu cel către care a stabilit filiaţiunea sa. 
Credem că modul cum este regulat dreptul de corce- țiune ce-l are tatăl sati în lipsă muma, prin închiderea co- pilului este barbar ȘI distrugător pentru copil. "Cei puși sub tutelă, minorii sau interdişii, nu sunt des- tul de apăraţi în interesele lor materiale, mai ales faţă cu Părinții şi cu totul Părăsiți în partea morală. In privinţa succesiunilor, devoluţiunea până la a] 12-lea rând de rudenie este exagerată și nu trebue să trâcă peste al şaselea, recunoscându-se soţului dreptul de a veni în concurență cu succesorii în linie directă şi cu fraţii și su- rorile şi de a exclude pe cei-lalţi colaterală, “Ar fi bine ca dreptul reservatarului faţă de o disposi- țiune cu titlul gratuit, care trece peste cotitatea disponibilă, să se mărginâscă numai la disposiţiunile testamentare, fără a mai putea atinge actele între vii; însă, menţinându-se ri- Suros regula: donner eș retenir ne vaut. Regimul dota] p6âte fi menținut; dar să se introducă ca regim legal, acela al comunității în care însă femeea să 

aibă drept a angaja averea, sa proprie şi acea câștigată prin 
munca ei. Incapacitatea, femeii să nu fi admisă de cât până 
unde sar atinge autoritatea bărbatului ea cap de familie. Dacă principiile generale în drepturile de ereanța relative la 
libertatea, convențiunilor, la transmijerea, proprietăţii prin menținute, numay Puțin cată 

A flo revisui | Și şterse o mulțime de dis- 
Posiţiuni Cari dai nascere la confusiuni și din cari multe 
Nu Și găsese aplicaţiune. 

Proprietatea, individuală, în simplicitatea mai ales a c0- 
dului nostru, trebuesce menţinută “ca Singura ce proteze 
munca şi asigură existenţa, familiei, totuşi deosebirea între
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proprietatea imobiliară și cea mobiliară nu trebue să existe 
de cât numai pe cât ea este dictată de natura lor; cu ori-ce 
preț averea imobiliară trebue ridicată de sub disprețul în 
care a aruncat-o Codul Napoleon. 

Termenii preseripțiunii numai sunt în raport cu situa- 
țiunea, de adi şi cu mijlâcele de contract Și de comunicare 
ale timpurilor moderni. 

Cum vedem revisuirea Codului Civil se impune. Popo- 
rul rumân a arătat în tot-d'a-una, că este susceptibil de re- 
formele ce _civilisațiunea modernă impune. Avem destule 
elemente cu cari să putem întroduce aceste reforme. 

Intre statele Europii, Italia a avut a-și întoemi Codul 
săi; însă lucrarea cea mai însemnată și care este de natură 
a atrage atențiunea și admiraţiunea jurisprudentului este ' 
Codul German. e 

18. Codul civil a urmat aprâpe metoda Institutelor lui 
Gaiu şi Justinian. El este împărţit în trei cărți: Cartea 1 
este întitulată Despre Persone; Cartea II-a Despre Bunuri Şi 
despre osebitele modificaţiuni ale proprietăţii; Cartea III-a Despre 
diferitele moduri prin care se dobândesce proprietatea. Dacă 'cine-va 
sar raporta la aceste rubrice ar fi înşelat, Şi ar crede că 
are, să găsescă, în fie-care aceea ce anunţă rubrica. Așa car- 
tea III-a, care este cea mai importantă, conţine drepturile 
de creanţă, o parte însemnată a Dreptului civil. Fie-care 
carte este împărțită în titluri, cari mai tâte primesc o altă 
subdivisiune. | 

Art. 1—5 fac parte din titlul preliminar care nu este 
coprins în nici una din cărți. Art. 614—649 sunt afară de 
ori-ce titlu; iar art. 1912—1914 fivurâză sub rubrica, Dispo- 
sițiună generale. |



TITLUL PRELIMINAR. 
————— 

DESPRE EFECTELE ŞI APLICAREA LEGILOR IN GENERE 
—————— 

1. Titlul preliminar cuprinde disposiţiuni cari nu sunt 
numai speciali Codului Civil, dar cari se aplică, în genere, 
tutulor legilor, Aceste disposiţiuni sunt cu totul restrinse 
Şi adunate maj mult spre complectarea regulelor de drept 
privat. 
Să căutăm a complecta, titlul, aâna câte-va idey asupra 

legei în general. Pentru acâsta vom face împărţirea urmă- 
t6re: Vom cerceta : 

I. Cum o lege devine Derfecti şi când este obligatorie 3 
II. Despre conflictul legilov ; " III, Despre interpretarea, și aplicarea legilor ; IV. Despre abrogarea sai; desființarea legiloy. : 4 

I. Cum o lege ia fiinţă şi Când devine obligatorie 

lege nu IN Concursul acestor trei fac- excepțiune. Pentru legile 

budgetare nu se cere votul Senatuluj (art. 32 Şi 93 din Con- 

stituțiune).
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„Fie-care din acești factori ae dreptul de iniţiativă, cu 
singura, excepțiune că legile relative la imposite și la con- 
tingentul armatei trebuese mai întâiii votate de A dunarea 
Deputaţilor. 

Regele exercită puterea legiuitre atât prin dreptul de 
iniţiativă, cât şi prin dreptul dea da sati de a nu da con- 
simţimântul săi la o lege votată. 

Faptul, prin care Regele dă consimţimântul săi unui 
proect de lege votat, se numesce “saneționurea legei. Numai 
atuncea logroa, ? ȘI ia ființă, numai atunci devine sanetă. 

Sancţionarea legei, adică faptul prin care o lege este 
sancționată, nu trebue confundat cu ceea ce se numesee 
suncțiunea unei legi, sai virtutea ce are o lege de a face să 
fie respectată şi fără de care nu ar avea existență. In acest . 
înţeles se dice. că o lege fără sancțiune este ca neexistentă. 

3. 0 lege votată de Corpurile Legiuit6re şi sancţionată 
de Rege când devine obligatorie ? Este destul ca aceste 
două condițiuni să fie întrunite pentru ca supușii unui Stat 
să se închine ei? Ori cât de publice ar fi discuţiunile în 
Parlament, ori cât de solemn ar fi actul prin care se sanc- 
ționeză o lege, totuși ar fi prea restrîns numărul acelor 
cari Sar găsi în stare să cunbscă că o lege a fost votată și 
sancţionată. [Este evident că aceste fapte trebuese date în 
cunoscința publicului. 

Primul fapt de încunosciințare este promal parea legi. 
Promulgarea este actul prin care Regele anunță tutulor că o 
lege s'a sancționat și prin care se ordonă tutulor a se su- 
pune ei, iară autorităţilor a o executa. 

Decretul de la 1 lulie 1866: Asupra saneționărei şi pro- 
mulgărei legilor, determină formula după care irebue să se facă 
sancţiunea și promulgarea, legilor. 

Promulgarea nu trebue confundată, cum se face adesea, 
cu publicarea, care nu este de cât faptul că se trece în Mo- 
nitor. legea sancționată și promulgată. Publicarea dar este 
al duoilea fapt de încunosciințare pentru existența unei legi 
„Legile nu aii putere lucrătâre, până a nu se publica . 
dice $ 7 al Codului Calimaceh. 

-O lege dar sancționată și chiar promulgată nu are pu- 
tere Până ce nu va fi publicată. Se nasce însă întrebarea :
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re o lege este ea executorie pentru tâtă întinderea ț&rer din momentul sau din diua în carea ea a apărut în Alonitor 2 
Aonitorul nu pătrunde de O dată în tote unghiurile (erei. Cei de la centru ai putut cunâsce publicarea,. dar cel în depărtare ati putut să contracteze sai să facă acte în necu- noscinţa nouei legi cari le modilică posițiunea ; trebue să se apiice acestor persâne legea cea nouă? | Dificultatea, se depărtâză prin. aceia că mal în fie-care lege importantă se prevede un termen, după care numai, legea să intre în aplicare. Pentru un fel de legi este muy înainte fixat un termen. Așa legea Contabilităţii Jencrule (art. 7) a Statuhi prevede că ori-ce lege de imposit nu so aplică de cât după.o lună de la publicarea ei. Codul Calimach ($ 1) fixa un termen de trei luni pentru cea lucrarea legilor şi 

urmările legiuite îstorităre dintr'ensele să aibă început. Dar dacă un asemenea, termen uu este pus, cum avem 
să decidem? May întâiu redactorul Tumân nu a voiţ să ur- 
meze Codul Napoleon, care în arţ, 1, amână executarea unei 
legi după întinderea fie-cărei localităţi. Intenţiunoa, redacto- 
tului rumân este Sreii de înțeles. Se pote să fie credut art. 
IC.N. inutil, de Gre-ce în art, 1913 fixa punerea în apli- 
care a Codului Civil, Se pâte să f fost influenţat, de împre- 
jurarea că art, 1 O. N. şi în redacțiunea luy Şi în dispositi- 
vul lui, era, atacat. Ori-cum, acestă suprimare p6te da nascere 
la O controversă, 

. Sar putea dice într'un sistem că, legiuitorul Tumân a 
înţeles ca o lege să fie în acelaş timp obligatorie în tâta 
intinderea țărej, Ștergerea art, 1C.N. nu Pâte da loc 'la 
nici 0 îndoială, Este ceva care atinge caracterul &eneral si 
suveran al legei ca ca în aceiași di să fie obligatorie în o 

localitate ȘI neexecutorie în altă parte a țărei. S'ar lăsa câmp 

deschis la cel maj mare arbitrar, dacă judecătoruluj i-ar fi 
Permis să caute nu numai distanţa, Nu numaj obstacolele si 
Steutăţile de Comunicare între centru și cele-alte localități 

dar ȘI alte împrejurări după cari 'Şi-ar putea, închipui că le- Scinţa Cui-va, esto permis judece, sant aceste consideraţiuni, credem că i » Mai ales cânq ar fi să aplice 

Yre-o pedâpsă sau să interprete vre-o convenţiune, consta-
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tând în fapt imposibilitatea de a fi fost cunoscută legea în 
locul în .care faptul s'a petrecut saii convențiunea s'a în- 
cheiat, Alt-fel s'ar ajunge la resultatele cele mai nedrepte. 
Ștergerea art. 1:C. N. se pâte explica și prin voinţa legiui- 
torului rumân de a nu supune cestiunea la resultatul unui 
calcul matematic. 

IL. Conflictul legilor 

+. La întâia privire nu se pâte pricepe un conflict în- 
tre legă. O lege nu este obligatorie de cât atât cât ea qu- 
r6ză. Principiul suveranităţii face că o lege are putere pe 
totă întinderea, Statului și că legea rumână nu pâte trece 
peste limitele țărei, precum de altă parte, o lege străină nu 
pote avea putere în țara rumânească. 
„Cu t6te acestea în practică se ivese adesea conflicte 

între legi. Judecătorul are de multe ori a judeca unele fapte 
petrecute sub o lege ce nu mai există. Apoi relaţiunile din- 
tre Rumâni și străini, fiind atât de dese, fac posibile con- 
flictele între "legile rumâne şi cele străine. De unde două 
naturi de conflicte: acelea, ale legei noui cu legea veche şi 
acelea ale legei rumâne cu legea, străină. 

ŞI. Conflictul legilor n0ă cu legile vechi 

„ârt. 1, Legea dispune n numai pentru viitor, ea n'are 
putere retroactivă“, - 

5. O lege nu are putere de cât din diua î în care u luat 
fiinţă. Acestă idee este atât de simplă şi atât de naturală, 
în cât ne am putea întreba pentru ce legiuitorul își dă os- 
ten6la să o spue. Cu tâte acestea, vom vedea că principiul, 
așa de ușor formulat, în aplicarea, lui întâmpină multe greutăți. 

Mai întâiii regula neretroactivităţii legii nu este o re- 
gulă constituțională. Legiuitorul pâte da unei legi efectul 
retroactiv. 1 se recomandă însă să useze de asemenea m&- 
suri cu multă prudenţă, căutând, pe cât se pâte, a împăca 
tote interesele cari ar putea, fi ast-fel atinse. In adevăr, dacă 
o lege atinge libertatea şi activitatea unui om, ea o face în 

.
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scopul ca cel puţin libertatea Şi activitatea să So iaeisuzate în limitele fixate. Ar fi o sooietate fără baze so idlo ea în eare particularul, care Și-a câștigat un dropi si d prin o lege, să se vadă despuiat de acest drept toem: 1 protege. 
, ce “se [si întompine nici o greutate pentru legile constitat- fionale. Principiul neretroaetivităţii nu are aci aplicare. Când 0 nouă disposițiune ridică unei clase de cetăţeni un drept politic, se va aplica acestă disposiţiune, fără a căuta dacă ea atinge pe cine-va. Ast-fel, o nouă lege electorală pote crea condițiuni mai orele pentru a fi alegător sati ales, pote împărţi alt-fel sati desființa colegiile electorale. Tot ast-fel o nouă lege pâte cere condițiuni mai grele pentru ocuparea unei funcțiuni judecătoresci sasi administrative. Ac6sta lege se va aplica, tuturor, fără a putea pretinde cei care ocupă asemenea funcțiuni, că ati o posiţiune căpătată: în Stat. Ni- mic nu împiedică pe legiuitor a, Schimba o funcţiune ina- movibilă în o funcțiune amovibilă, Tot așa decidem și. pentru legile fiscale. Imposite noi 

pot cădea mai greu pe cetăţeni, fără ca dînșii să invoce 
vre-un drept atins. Acâsta se p6te întâmpla mar des cu ca- 
surile de scutire, Să presupunem că în interesul înfrumuse- 
țărei orașului legea scutesce clădirile noi de ori-ce imposit 
tonciar, sai că în interesul desvoltărei industriej Se crează 
un sistem vamal cu totul proteeţionist. Dacă în urmă o altă 
lege desființâza scutirile, sau adoptă un regim de schimb 
liber, ori cât de atinse ar fi interesele celor ce :se bucurati 
de starea de mai înainte, se va aplica fără îndodlă legeu 
cea nouă. -. 

Să Observăm că Constituţiunea cuprinde adesea dispo- 
Sițiuni curat de drept Privat. Când O asemenea, disposiţiune 
este modificata nu putem aplica regula nouă în contra celor 
ce ait drepturi căpătate. Intre modificările aduse art. 7 din 
Constituţiune în Tevisuirea de la 1879. a, fost Şi acea, că IMmo- 
bilele rurale nu Pot fi căpătate de cât numai de Rumâni 
($ V, art. 7), Îndată, însă, constituantul are grija să adaose 
Că drepturile Până acum Câștigate sunt respectate, ȘI mai 
la vale că convenţiunile internaţionale r&mân în Vig6re. 

Laurenţ (Principes de Droiţ Civil, T. ], n. 147 Și 148), fun-
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dându-se pe art. 11 din Constituţiunea belgiană, din care 
s'a luat art. 19 al Const. nâstre, după care proprietatea este 
inviolabilă, aşa că nimeni nu pâte fi expropriat de cât pen- 
tru causă de utilitate publică, conchide că o lege ordinară 
nu ar putea atinge dreptul de proprietate căpătat în con- 
formitate cu legea. Jurisconsultul însă caută a nu da o prea 
mare întindere sistemului săii şi are grija a'l limita, în ter- 
menii art. 481 C. Civ. 

7. In legile penale cari şi ele fac parte din dreptul 
public, se urmâză alt-fel. In o societate bine organizată un 
fapt nu pote fi pedepsit, fără ca mai înainte să se prevadă 
în lege cum că și acest fapt este pedepsit. Este un priuci- 
piu care asigură omului în societate averea, libertatea şi 
ondrea, lui, acela care spune: nullu__poenu.sine—lege. Când o 
lege nouă pedepsesce un fapt pe care legea în “ființă la 
epoca, comiterei lui nu'l pedepsea, legea nouă nu se pâte 
aplica. Tot acesta este cuvântul pentru care, celui care a 
comis un fapt, pe care legea, la epoca comiterei *] pedepsea 
mai uşor, însă pentru care legea din momentul judecării dă 
o pedâpsă mai aspră, va trebui ai se aplica legea, cea, veche. 

De altă parte se scie că unul din elementele pedepsei 
este interesul ce are societatea, pentru . conservarea ci, ca 
faptul comis să fie pedepsit. Numai societatea are căderea: 
de a cântări, în limitele justului, pedâpsa ce trebue aplicată 

„unui fupt. Când un fapt s'a comis sub o lege penală care 
pedepsesce mai aspru de cât pedepsesce legea în momentul 
când se judecă faptul, nimeni nu este în drept a cere apli- 
carea, legei celei vechi. 

Acestea sunt temeiurile art. 2 Codul penal, după care 
pentru un fapt, petrecut sub o lege și judecat după o altă 
lege, se aplică în tot-dâ-una, legea, care prevede pedâpsa 
cea mai ușdră. ă 

Acestă regulă nu se aplică de cât dacă faptul nu a fost 
definitiv judecat. O dată ce există o hotărîre judecătorâscă 
definitivă nu mai avem a ne preocupa de cei condamnați. 
Autoritatea datorită hotărîrilor judecătoresci ne duce la 
acâstă soluţiune. | 

In îâne posiţiunea celor condamnaţi pâte să se îngre- 
ueze prin schimbarea regimului penitenciar. ”
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's, Sunt legi cari prin natura lor produe un cfect re troactiv, pentru că sunt create toomai în vederoa acestei 1 o troactivități. Inţelegem să vorbim de legile înterprelalive, cos ” legi regulâză nu numai viitorul, dar chiar trecutul, De „Clu acesta avem legea din 9 Febr. 1879, executarea art. 7 al legii rurale, legea, din. 1. Martie 1881, asupra interpretărei art. 409 și 410 Pr. Civ. Adesea legea interpretativă este calea piedișă ce o ea, legiuitorul pentru a da un efect retroactiv unei noi disposiţiuni de lege. Ast-fel legea mart sus citată, prin care se dă o interpretare nouă arţ, 291 Pr. Civ. esta mai mult modificătâre de câţ interpretativă. 9. Legile de procedură în fiinţă în timpul judecății se aplică faptelor petrecute sub legea vechie, chiar dacă pro- cesul a început sub acea lege. (Art. 742 Pr, civ.). Așa com- punerea tribunalelor, ţinerea, şedinţelor, pronunțarea hotă- ririlor, măsurile pregătitOre, termenele fixate de legea nouă se aplică proceselor vechi. 
In legile de Procedură intră Și mijl6celo de executare, Unii autori 'au propus aci distincţiuni fundate pe nisce drep- tură închipuit căpătate. Aceste distincţiuni sunţ arbitrare şi conduc adesea la soluțiuni înadmisibile 1). Câte-odată prin o disposiţiune transitorie se combină actele de procedură îm- Plinite cu cele cerute de legea nouă. Ast-fel art. 744 Proc, - 

civ. relativ Ja. Publicaţiunile Vîndărilor silite. Ar, 74 esto desfiinţat de Codul noii de Procedură probabil ea inutil, de 
Gre-ce și Codul anterior cerea Publicaţiuni. Disposiţiunea 
art. 742 Proc. civ. Care spunea clar că procesele pendinte 
la epoca Punerei în executare a nouei legi de procedura, 
aveai Să se judece după regulele acestei legi, se desființăza, 
nu Scim pentru ce, prin noua lege și se înlocuesce prin doua 
disposiţiuni, din Care una este corolariul celei-l'alte. So dice 
că actele” de Procedură încuviințate ŞI îndeplinite înainte! de e nene a El A me rue tt 7 ată, în ori-ce Causă sait in- 
stanţă se vor îndeplini după orânduelile şi formele acestui cod de 
procedură, Partea întâiu era inutilă, pentru că este necontestat 2 

| 
5) Aubry et Rau, $ 30 text Şi notele 26—34, Code civil, art, 2 n. 364 Şi urm. Palloz, Codes Annotts
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că ori-ce act de procedură saii de natură a crea un raport 
juridice este valabil dacă întrunesce condițiunile legei exis- 
tente la epocu facerei lui, acesta ca aplicare a regulei tempus 
regit actum. Se înţelege de la sine că proposițiunea a doua 
este consecința celei d'întâiii; unde însă disposițiunea lasă 
loc la şicană, este că se pâte discuta asupra cuvintelor în- 
cuviințate, îndeplinite, neîndeplinite. | 

- Cu mult mai grele sunt deslegările ce trebuese date 
în regulă de competenţă. Adesea aplicarea legei nu pâte 
atinge interesele unei părți. 

Să începem prin ceasurile cele mai simple. După art. 
1 Proc. civilă judecătorii de plasă eraii competenţi a judeca 
în acţiunile personale mobiliare definitiv până la 200 lei 
vechi și cu drept de apel până la suma de 1500 lei vechi; 
După art. 51 al legei din 9 Martie 1879, pentru judecătoriile 
comunale şi de oc6le, competenţa acestor judecători s'a mărit 
așa, că ei judecă definitiv până la, 800 lei noi şi cu apel până 
la 1500 lei noi. Iată un proces pendinte la o judecătorie în 
momentul punerei în lucrare a legei noi. Judecătoria este 
competiniă a judeca procesul, atât că. după legea veche 
judecătoria, pronunță în prima instanţă, pe când după legea 
cea nouă pronunță în ultimă instanță. Cu tâte că art. 113 
al sus arătatei legi, dice că acţiunile pendinte se vor cer- 
ceta, și judeca conform legei vechi, totuși și afară de ori-ce 
îndoială cartea, de judecată va, fi definitivă, de şi partea care 
a perdut se găsesce lipsită de o a doua instanţă. 

Să mergem mai departe. Să presupunem că în timpul 

punerei în lucrare a. legei noi, judecătoria dăduse cartea 
de judecată şi că partea nemulțumită făcuse apel la tribunal. 
Tribunalul va trebui să judece chiar după punerea în lu- 
crare a unei legi, deși după acâstă lege numai este com- 
petintă. In vederea acestui cas a fost făcut art. 113. 

Aceeași soluţiune e în art. 75 al legei judecătorilor de 
oc6le din 1 Martie 1890. Dacă însă apelul nu'- a fost deja 
făcut în diua punerei în lucrare a nouei legi, atunci cartea, 

de judecată, deși dată în prima instanţă, râmâne definitivă. 
Art: 118 cere ca acţiunea să fie pendinte, pentru ca legea 
veche să se aplice. 

Aceste soluțiuni sunt mai în unanimitate admise. le re-
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spectă principiul că regulele de competinţă, ca și caror alte reguli de procedură ale legii noui, se aplică pote p n dinte la epoca punerii în aplicare a legii noui ȘI i ŞI produce efectul apelul făcut. Cu tote acestea, art. 124 al c gei din 1 Iunie 1896 conţine o disposițiune specială, după care acţiunile intentate de la promulgarea legii și până la punerea ei în aplicare irebuese regulate după competinţa fixată de legea cea nouă pentru ca să devie executorie. Nu cunose dacă în practică s'a presentat vre-un cas ca în urma intentărei acțiunei, procesul sa se fi judecat înainte ca legea să se aplice. 
Noul cod de procedură, în arţ, 749, aliniatul III, se de- părtâză cu totul de ]a principiul admis de NOI, când decide Că chiar în urma, punerii în executare a, logei celei noul se P6te lua calea deschisă de legea, veche pentru reformarea unei hotărîri chiar dacă legea cea nouă închide acâstă cale. Iacă expunerea de motive cum justifică acesta disposi- 

iune: „...însă probele, termenile fatală Şi nulităţilo ae pro- 
cedură formâză, pentru părți drepturi câștigate pe cary legea 
nu le pâte înlătura. Intru cât ele vor Îi dobândite părților 
după legea Veche se va face aplicarea, acelei legi. Așa de 
exemplu s'a dat o hotărîre care era supusă recursului în 
termen de trei luni. Acâstă hotărîre deşi dupa noua lege 
modificată n'ar putea fi atacată, cu recurs de câţ în termen 
de o lună, însă fiina pronunţată, înainte de punerea în apli- 
care a nouei legi, termenul de trei. luni este un drept CÂș- 
tigat şi se respectă“, : 

, Se Pâte întîmpla ca legea, cea nouă să totul autoritatea, sasi instanța, înaintea cărei este. pendinte ă. autoritatea care are să ju- 
dece procesele aflate în lucrare înaintea, instanţei desfiin- 
țate. Ast-fe] ari. 75 şi 76 a] legei. judecătoriilor de ocdle din 
1 Martie 1890, art, 124 al legei judecătoriilor de pace ae la 

I lunie 1896 si art. 743 Proc. civilă relativ la judecătoriile 

comunale şi la tribunalele eclesiastice. In fine se D6te ca instanţa, chemată. 
veche să aibă O: competenţă de alt că de unde autoritatea judecătorâa instanță de fond, acega care o în] 

a înlocui pe cea ă natură. Voese a Spune că desfiinţată judeca, ca, Ocuesce'să nu judece de 

desființeze cu
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cât dacă legea s'a.aplicat sati nu. Așa s'a întîmplat cu Inalta 
Curte din Rumânia și cu Divanul domnese din Moldova 
cari ati fost desființate prin legea constitutivă a Curţei de 
Casaţiune (art. y1). Aceste înalte autorități erati instanțe de 
fond, înaintea, cărora se atacaii hotărîrile Curţilor de Apel. 

Să vedem ce măsuri transitorii s'au luat. Mai întâiu, 
chiar pentru procesele venite la Curțile de Apel, s'a decis 
că se vor da decisiuni definitive (art. 76). Apoi decisiunile 
deja date de Curțile de Apel, deşi erai supuse unei a treia 
instanțe de fond după art. 83 al Curţii de Casaţiune, ai r&- 
mas definitive, dacă la punerea, în aplicare a legei nu fu- 
sese deja atacate, deși nu expirase .termenul, însă ele se 
pot ataca cu recurs la Curtea de Casaţiune. Procesele pen- 
dinte la Curțile desființate aveau a fi judecate la Inalta, Curte 
de Casaţiune ; însă Curtea de Casaţiune avea a le judeca nu 
ca instanță de fond, ci numai în limitele atribuite de legea 
ei constitutivă (art. 84 al. 2). . | 

10. Nu avem asemenea, a ne preocupa mult de dispo- 
sițiunile chiar de drept privat, cari aii însă.basa lor pe con- 
siderațiuni de morală sai de ordine socială. Aceste legi vor 
avea efect retroactiv. Aşa motivele Codului Civil pentru 
admiterea divorțului precum şi condiţiunile divorţului de 
bună voe se aplică căsătoriilor vechi, deși în alt chip se 
urma, după can6nele existente în timpul facerii acestor. că- 
sătorii. - | 

Tot pentru acest motiv credem că pedepsele fixate de 
$ 124 și 81 Cod. Calimach (comp. $ 125 și urm.) şi de art. 
42 și 43 de la partea III, cap. XVI Legea Caragea nu mai 
pot fi aplicate celor vinovaţi pentru divorţ, deşi căsătoriile 
fuseseră contractate sub acele legiuiri. In fine tot pentru 
motiv de ordine publică credem că art. 123 Cod. Calimach 
nu se mai aplică față cu art. 277 Cod. civil şi că soții di- 
vorţați, chiar.sub legea veche nu se mai pot recăsători sub 
legea nouă și că căsătoriilor vechi, chiar desfăcute înaintea 
aplicărei Codului civil, li se aplică art. 279 Cod. civil, după 
care căsătoria este oprită între soțul adulter și .complicele 
săi. (Contra Dalloz, art. 2 n. 79 şi 81). 

| Legea de introducere a Codului civil german resolvă 
mai tote casurile materii ce ne ocupă în cari se pâte ivi
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conflict între legile vechi și noul cod. Iacă aplicarea ce ac6stă lege face în privinţa retroactivităţii legilor de drept privat însă care țin de ordinea publică. _ , „Art. 199. Raporturile juridice între Soţi, în particular datoriile reciproce între ei de întreţinere alimentară, se re- gul6ză, chiar pentru căsătoriile existente - la epoca punerii în vigâre a Codului civil, după disposițiunile acestuy cod. „Art. 201. De la punerea în vigre a Codului civil, di- vorțul și încetarea vieţii comune (separaţiunea) so operă după disposiţiunile Codului civile. 
„Dacă un soț s'a, făcut culpabil, înainte de "punerea în vig6re a Codului civil, de unul din faptele de natura celor arătate în art. 1565 Şi 1568 Codul civil, nu se pote acorda divorţul nici Separațiunea de cât dacă faptul ar fi un motiv de divorţ sau do separațiune după legea anteridră:. Cu alte cuvinte casurile de divorţ sau de Separaţiune prevădute de lege se aplică și căsătoriilor contractate sub o lege care nu le prevedea; însă faptul trebue să fie comis 

sub legea nouă, 
„Art. 903, Raportul juridic între tată și mamă Și un 

copil legitim născut înainte de punerea în visoare a Codului 
civil este regulat de la acâstă di, după disposiţiunile acestui 
Cod. Ac6sta, în particular pentru bunurile căpătate de copil 
înainte de acâstă epocă Di, 

„Art. 204. al. ] Dacă la epoca punerii în Vio6re a 
Codului Civil, tată] Saii mama, prin o disposiţiune a autori- 
tăţii competente, este departe în tot sati în parte de la dreptul 
de a INSTIJi de persâne saii de bunurile copilului, acâsta 
mesură rămâne în vig6re. Tribunalul tutelelor pâte face să 
inceteze acâsta disposiţiune în conformitate cu art. 1671 

| După acest articol, Tribunalul tutelelor p6te re- 
Veni asupra unei m&suri anteriâre luată în fav6rea, Copilului.
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punerei în vigore a Codului civil în cari se prevedeau drepturile 
şi datoriile părinţilor de a îngriji de persâna “ŞI averea 
copiilor. n i 

Aceste disposițiuni se respectă, însă tribunalul pote 
lua şi alte măsuri. E i 

11. Neretroactivitatea, legei este o regulă care se aplică 
„mai ales la raporturile de drept şi de interes privat. Aci'în 
principii aplicăm cea ce spune Const. 7 C. Justinian De 
legibus ete. (C. IL. T. XIV). „Leges et constitutiones futuris certum 
est dare formam negotiis, non ad fucta practerita revocari, nisi no- 
minatim, €t de prueterito tempore, et adhuc pendentibus negotiis cuulum 
sit“. Numâi dacă un text: special permite retroactivitatea 
unei legi. numai atunci ea se pâte aplica în trecut. | 

Pentru a cundsce dacă se dă unei legi un efect retro- 
activ se propune unanim distinețiunea între un drept căpătat 
şi între o simplă speranţă sait o expectativă, de drept... Am 
cumpărat un imobil de la o personă în drepta'mi transmite 
proprietatea, care mi-a Şi transmis-o, am căpătat:un drept. 
Sunt moștenitorul presumptiv al unei persâne, sait am în- 
ceput o presoripțiune, pe cât timp moştenirea nu s'a deschis 
sait prescripțiunea 'nu s'a împlinit, nu am un drept căpătat, 
ci numai speranța sai expectativa unui drept. In aplicarea, 
unei legi trebue să respectăm dreptul căpătat, şi aci bine 
dice Savigny (Sisteme Trad. Goenou VIII $ 383): „legile nu 
ai un efect, retroactiv şi legile riu trebuese să atingă drep- 
turi căpătate, sunt două formule identice;* pe: când nu avem 
să. ne îngrijim de cei ce nu ai de cât o speranţă. 

Distineţiunea acesta pe cât este de uşor a o formula, 
pe atât este de delicat a o aplica. Să nu-uităm însă că ne- 
retroactivitatea, este o atingere a, suveranităţii legii și că nu. 
se: justifică de cât pentru că trebue respectat un drept 
câștigat: a | e 

Cu .drepi, cuvînt Planiol se declară puţin satisfăcut de 
chipul cum. autorii definesc dreptul căpătat. „Se dice că este 
drept căpătat când legea veche se aplică cu excluderea celei 
n0i,. Şi simplă expectativă, când cei interesați suferă efectul 
schimbărei legislaţiunei.. Aceste expresiuni traduc resultatele 
distineţiunei, și nu dai în realitate nici un mijloc de a o 
face; ceea ce trebue explicat este tocmai pentru ce legea 

64257 . | 4
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nouă nu se aplică Ja unele situaţiuni dobândite sub legea 
i “ 

| ba după ce arată că nici Laurent nu a fost may foricii făcând distincțiunea între drept ȘI interes, crede că a săsi adevărata formulă pe care 0 propune: „Formula la care trebue să ne oprim pentru a defini retroactivitatea este acesta: legea este retroactivă -când ea revine asupra trecu- tului sati pentru a, aprecia condițiunile legalităţii unui act, sui pentru a modifica sau suprima, efectele unui drept deja realisul, Afară de acâsta nu este retoactivitate Și legea p6te modilica efectele viitove ale faptelor sati actelor, chiar anteridro fără să fie retroactivă“. (Planiol, Trait€ 6l&mentaire du droit civil. I. No. 221—923). Fără a căuta să criticăm cu totul formula propusă, credem că ea nu satisface complect Și că aceiași dificultate avem ca să stabilim ce se înțelege cu drept rcalisut Și ce -se înțelege cu efectele viitove ale faptelov. Legea cea nouă în momentul când se pune în aplicare 
găsesce situaţiuny deja - create. Este vorba a se determina 
întru cât o asemenea Situațiune se pote modifica prin dispo- 
Siţiunea, cea nouă, sai întru câţ legea nouă p6te influenţa 
asupra acestei Situațiuni. Sunt raporturi juridice Care-i au 
origina într'un fapt petrecut înainte de aplicarea legei noui; 
sunt drepturi create, existente. în "momentul în care vine 
legea cea nouă, aceste raporturi cari continuă, aceste drepturi 
Care se exercită încă sub legea cea nouă; pot fi ele atinse 
de legea nouă ? Principiul neretroactivităţiy dice că nu și 
dacă, raporturile ce durâză încă Sai drepturile co continuă 
a se exercita, suferă atingere, legea este retroactivaă. 
____12. Fără îndoială că nu trebue să confundăm Speranţa 
unui drept cu un aeDi-A. Căzul existența este supeee unei” 

ouă casurile 
dreptul este în Suspensiune Şi nu se p6te dice că există, de « însă cel ce are o 
speranță nu are în. realitate nimic şi Speranţa nu se trans- 
tormă în drept de cât în momentul evenimentuluy ce-i dă 

nascere şi numai, în acel moment, pe cânq cel ce are un 
drept „Condiționa], deși acest drept. este incert în timpul 

condițiunei, însă odată îndeplinită condiţiunea, dreptul nu 
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se consideră născut la îndeplinirea condițiunei ci la epoca 
în cate s'a prev&dut acest drept. 

De aceea drepturile condiționale sînt drepturi câştigate, 
chiar dacă condiţiunea se împlinesce sub legea cea nouă. 
Tot pentru acest motiv avem să cercetăm împlinirea condi- 
țiunei nu după legea nouă ci după legea veche.. 

13. Crearea, drepturilor se . constată mai în tot-d'a-una 
prin facerea unor acte. Legea cere de multe ori ca aceste 
acte, cară constată nascerea unor drepturi, să întrunâscă unele 
forme externe, un fel de îmbrăcăminte, dacă ar îi permisă 
expresiunea. Aceste forme sunt de două feluri. Unele sunt 
cerute şi aii de scop a putea face numai probă, atunci când 
dreptul ar fi contestat, de 'aceea aceste forme se die că sunt 
numai ad probutionem. Alte forme însă sunt orânduite de lege, 
în vedere că actul ce se petrece este mult mai grav și mai 
serios, și cere pentru acâsta o chibzuire mai adâncă. Pentru 
ca să existe siguranța că în adevăr părțile ai voit să facă 
anume actul de care este vorba, legea dictâză unele forme, 
fără îndeplinirea, cărora, actul nu pote fi considerat că având 
fiinţă. Despre aceste forme se dice că ele sunt ad solemnitatem 
și actele juridice, pentru cari se cer aceste forme, se nu- 
mese acte solemne. 

Când o lege, fie în scop numai ca proba să se facă, 
fie pentru crearea chiar a evenimentului juridic, cere unele 
forme, se înţelege că, pe de o parte, acele forme. trebuese 
împlinite, iară pe de alta, că odată aceste forme implinite 
actul nu mai pote fi contestat. 

De aci resultă că pentru a decide dacă un act este le- 
gal, trebue să ne uităm dacă întrunesce formele cerute de 
legea în ființă la facerea actului. De aci regula: tempus regit 
actuin. Deci un act core după legea din timpul facerii lui era 
numai consensual, va avea tărie şi se va executa chiar și 
sub legea nouă, care cere pentru asemenea act o formă so- 

Așa un dar având de obiect un lucru imobil care nu 
era supus, după legea Caragea la nici o formă, iară după 
$ 1269 C. Calimach trebuia să fie numai trădat, sai să existe 
o simplă serisâre de dăruire, şi pentru care numai în urma 
regulamentelor organice (art. 399 si urm. Reg. Val. 98 Reg.
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a.
 

Mold.) în îinteresul celor de'ai treilea se cereau a îi trecute într'o condică, trebuesce respectat, chiar de nu ar fi exe cutat sub legile vechi, de şi :C. div. (art. S13 și urm.) cere forme solemne ce-i lipsesc. . ”- 
- Sa arătat; re-care îndoială pentru - testamentele făcute în timpul leger noui. Indoiala vine de acolo că un testament nu'şi ia ființa de cât în diua morţei. testatorulur; deci Sa dis că trebue să se împlinâseă Și formele cerute la acâstă epocă. Acest, sistem are contra lui particularitatea că pentru ace- lași act'se cere să: fie împlinite 'și formele cerute la epoca facerei testamen ului. şi: acelea, cerute la epoca morței tes- tatorului. :.. za | "“S'a cerut'de unii (Dalloz, art. 'a n. 252) ca testamentul Să aibă dată certă înainte de aplicarea legci nour. Accsta ar fi a contradice chiar sistemul, de 6re-ce adăogă cova la ceea-ce -cerea legea veche. e | o | 14. Forma unuy act, cerută de lege, este în strînsă le- gătură cu. felu] de probă. Probele nu sunt de cât nisce mij- l6ce create de lege,. date “udecătorilur pentru a conchide de la cunoscut la necunoscut.. Aceste mijl6ece sunt obliga. torii pentru judecător în înţelesul îndoit că, odată. presentata o probă cerută de lege, judecătorul trebue s'o admită, și că 

judecătorul nu pâte de lu sine. să. creieze. alt mijloc de cât: 
cel admis: de lege. : Aceste Puncte fixate, ajungem la con- 
clusia că: Proba, care trebua: admisă. este. acea cerută de le- 
mea din “timpul când s'a petrecnt faptul juridice, ce este a se 
proba. 

. - 
i Soluţiunea nu a fost contestată pentru legea, noux a desființat sau a restrîns vin fel misă de - legea, veche. Așa nu este contestar proba cu martori un fapt pPetrecuţ sub'legea Caragea, — care 

casul, în care 
de probă ad- 

Nouă nu:'s'ar Putea proba cu martori. Daca î 
introduce o probă, necunoscută as leg de părere. ea ac6stă : proba, pâte fi: adn din legea, veche: 
necunoscut sub legea Caragea, . Sub. legea veche, Ac6stă 'opiniune' se fundză p 
Taţiune greşită. 3 | 

Și Aa, 
e 0 conside- Se- dice ca. proba e un mijloe de “a desco- 
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peri. adevărul - Nimeni nu se-.pote opune ca adevărul: să fie 
descoperit. Dacă: legea nouă, a creat un noii mijloc în acest 
Scop, justiția nu are să sufere. Se uită însă, în ,ac6stă argu- 
mentare că mijlocul de a: descoperi. adevărul nu este lăsat 
la facultatea judecătorului, 'ci: creat de lege. Legea anunță 
mai înainte pe cel ce tratză. că, spre a 'şi proba dreptul 
săi, trebuo să ia anume cutare măsură. Cum „dice; Planiol, 
op. cit. n. 225 în fine, proba este preconstituită deja, « de şi ea 
nu se utilis6ză sub legea nouă. 

Se citâză, hotăriri, judecătorescă. (Gristeseu, nota ui „de 
sub art. 308), după cari: „Regulele stabilite de Noul Codice, 
„în privinţa dovedirei filiațiunei naturale, se aplică chiar 
„nascerilor petrecute sub legea, veche, când ele nu ai: fost 
„stabilite. sub imperiul acelei legislaţiuni. Ast-fel, de şi Codul 
„Caragea permite probarea, filiaţiunei prin martori, acâstă 
„dovadă însă nu se pâte admite pentru prima Gră sub Co- 
„dul Civil actual, fără un început. de dovadă. scrisă, chiar 
„pentru nasceri petrecute.sub legea veche“. lată cum. .argu; 
menteză Curtea-din Bucuresci (veq Dreptul No. 67/84— —85): 
„Având în vedere că faptele vechi, cari 'nu au. fost legal- 
„mente constatate, sunt supuse ]a.modurile. „de. probaţiune, 
„stabilite prin legea nouă, care, — presupusă a fi mai bună, 

— trebue aplicată, de câte ori prin aplicarea ei nu 'se atinge 
are- un; drept dobândit; că, în materie'de filiaţiune naturală, 
„acela care nu. a usat de înlesnirile ce ia dat legea. veche, 
„pentru a stabili filiațiunea sa, nu mai pâte usa de acele în- 
„lesniri, legea. nouă fiind: mai restrictivă în. privința modu- 
„rilor de' probare ; le-a desfiinţat, ca, putând da loc la cerce- 
„tără imorale şi scandal6se de filiaţiune naturalăt,- 
„„ . Am trecut întregul considerant al Curţei, pentru. a, se 
vedea cum în mod vădit se contravine principiului nere- 
troactivităţei. Curtea dice că.nu “se. atinge un drept căpătat, 
pentru că nu s'a făcut; proba unui fapt, înainte de. punerea 
în aplicarea legei noui şi confundă, existenţa unui'drept cu 
exercițiul acestui drept, făcând să depindă cea d'întâă de cea 
de-a doua. De ce atunci, se admite martori, spre a se proba 
un împrumut de sub legea veche și nu se dice că dacă cre- 
ditorul nu .a usat de înlesnirile legei vechi, nu „mai pâţe usa 
de ele sub legea nouă, presupușă. a fi mai Lună,



da 0 soluțiune. Contrarie. Iată cum. s 

54 ! 
- DREPTUL CIVIL 

De aceea credem că Curtea de Casaţiune bine a ho- tărît prin decisiunea sa cu: No. 141/$3, prin carea casat o decisiune a Curţei din Craiova, care deduce aceași soluțiuno ca şi Curtea. din Bucuresci, într'o speță identică, cum că „filiaţiunea, unui copil născut sub. legea veche, se dovedesce „după probele admise de acea lege. | | Art. 208 din legea germană, dice între altele: „Legile anteridre rămân aplicabile căutărey paternităţei“, Cum am dis forma, unui act este corută în vederea con- testărei, ce s'ar putea ridica asupra, existenţei luy 1), _ Ceeu-ee dicem de probă în general, se aplică şi la re- gulele constituţiei: probei, cari nu trebuese confundate cu modul administrărei probei. Pentru cele dintâiă aplicăm le- gea timpului faptului ce se probâză; pentru cel de al doi- lea, legea, din timpul când se face proba. Așa art. 35 Și 36 C. Caragea (Partea, VI, cap. II), decida cu un martor nu este 
suficient şi că în senere trebuiesc doi martori. Ori de câte ori ar fi să se probeze cu martori un fapt petrecut sub le- 
gea Caragea, va. trebui neapărat cel Puțin doi martori, Din contra de Şi art. 33 Spune că martorii pot fi tri- 
meși să jure în biserică ; acestea nu maj pot avea loc, dacă 
depunerea, . sat jurământul se va face conform ar, 210 c. 
Proc. Civ. 

15. Legile relative la capacitatea pers6nelor ating pe 
ori-cine s'ar afla în situațiunea prevădută de noua lege. Asa 
dacă Codul Civi] cere pentru contractarea căsătoriei o vârstă 
mai mare de câţ legile Vechi, acela care ajunsese la vârsta 
in care se putea, căsători după legea veche, nu p6te Susţine 
Că a căpătat dreptul de a î nubil si că legea nouă nu tre- 
ue să i ridice acest drept, Legea P6te pentru diferite con- 

Sideraţiun;, Să ceară ca, pentru unele “acte importante cel 
ce le face, s; întrunâseă, Gre-care însușiri. Daca actul se 
petrece sub legea, care Cere aceste însușiri aceste însusiry 

neapărat trebuese să existe din: partea, celur ce face actul 
Legea - de întroducere a Codului Civil german, pare E 9 exprimă arţ, 153 

2 

1) Contra Aubry et Rau, sg i noa: a. 
XI; Demolombe, și n oi, pa O tox. şi n: 66. Sic. Mareaas, art. o 

oz, art. p n. 858; Dreptul n. 7/6. 

 



TITLUL PRELIMINAR 55. 

(Secț. IV): „Acela care la epoca punerei în vig6re a Codu- 
„lui Civil, nu are 21 ani împliniţi, dara fost declarat major, 
„Saii a obţinut într'altfel situaţiunea, juridică a unui major, 
„este asimilat unui major de la acâstă epocă“. 

Art. 1608. „Restricţiunile dreptului existent de a ais- 
„pune, la-epoca punerei în vigâre a. Codului Civil, rămân 
„În vigore fără. prejudiţiul disposiţiunilor Codului Civil, sta- 
„bilite” în favârea celor de al treilea, care ai căpătat drep- 
„tură fiind: de bună credinţă“. 

“Tot pentru acest motiv legea; care modifică capacita- 
tea minorului neemancipat ai emancipat, a interdisului, a 
risipitorului se regul6ză după legea sub care se face actul 
juridic. Asemenea | Și pentru femeia măritată. 

Codul. German! conţine următârele disposiţiuni tran- 
sitorii : 

„Art. 154. Acela care, după legile francesă sati badeză, 
„a fost emancipat, sait scos de sub putere este asemănat 
„unui major de la punerea în iucrare a Codului Civil, dacă, 
»„— la acestă epocă —, are opt-spre- dece ani împhiniţi Și 
„unui minor în cas contrarii“. 

„Art. 155. Acela care, la epoca punerei în vig6re a, - 
„Codului Civil este interdis pentru bâlă de minte, este ase- 
„mănat de la acestă epocă, interdisului pentru b6lă de minte 
„după disposiţiunile Codului Civil. 

„Art. 156. Acela care, la epoca punerei în vieore a 
„Codului Civil, este interdis pentru risipă, este asemănat de 
„la acestă epocă, intordisului pentru risipă, după, disposiţiu- 
„nile Codului Civil“. = | 

Tot ast-fel este și pentru acela cărui i s'a dat un Con- 
“silii pentru risipă, după legile francesă și badeză. 

Pentru capacitatea de a face un testament, soluţiunea, 
este mai grea; de Gre-ce trebue să se ia în consideraţiune 
și epoca facerei testamentului și epoca deschiderei succe- 
siunei. Dacă legea din momentul facerei testamentului creia 
o incapacitate pentru testator, testamentul făcut sub acea, 
lege nu se ratifică, prin acea că legea nouă ridică acâstă 
incapacitate, ori-cât ar trece de la venirea legei noui până 
la, deschiderea, testamentului. 

Așa între. alte incapacităță după $ 726 C. Calimach şri-
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sipitorul nu are voie să facă „testament, cât va fi în una torie, putând lăsa, numay ceva, pentru sufletul săi în cesu morţei“. Acâstă incapacitate nu mai există sub legea nouă, Cel pus sub consiliu judiciar pâte face un testament. Tes a- mentul făcut de risipitor sub Codul Calimach, va fi nul, chiar dacă. risipitorul ar fi numit sub legea nouă. Nu se pote dice că un act făcut la o epocă în care legea deelară incapabil pe autor, pote sa fie acoperit, pentru că 'el nu aro tărie de cât mai târdiă, fiind că ac6sta incapacitate ar fi încetat, Dacă legea, venită între facerea testamentuluy Și între mOrtea testatorului, ar. fi creat o altă incapacitate, necunos- cută de legea veche, testamentul făcut de o pers6nă, ast-fel declarată incapabilă, ar fi iarăși nul ?), | „Legea în testamente creiaza adesea - Prohibiţiuni, cari nu sunt propriă dis incapacității, însă „Cari atinge 6re-cum 
libertatea testatoruluj. Așa art, 867 opresce ca două per- 
s6ne Ssă'și facă testamentul: printrun singur act, Mulţi au 
vedut în acâstă disposiţiune o regulă de forma, Şi aă decis 
prin urmare că un ast-fel de testament, — făcut sub legea 
Două, — rămâne valabil, Nu împărtășim acest fel de vedere. 

"Un testamenţ este prin firea lui un act revocabil. Ori-ce 
atingere adusă libertaţei de a revoca, sati schimba, un testa- 
ment, se pste: considera, ca O tratare aSupra uney Suecesiuny 
nedeschise, Şi prin urmare un act nul, (Contra Dalloz, art. 
2 n. 288). 

Cât pentru cele ce legile vechi Cereati. ca să: fie cu- 
prinse în testament, Și anume. arătarea eredeluj, Cx-eredarea, 
— Când era o pers6nă, care fară ox-eredare trebuia să figu- 
roze ca erede, ete. — ($. 708 O. Calimacn; Com. arţ, 27 si 
urm. C. aragea IV, IID; acestea “ne maj fiina cerute de 

legea Nouă, după care, prin testamenţ se numesc numai 

logatari; lipsind acestea nu se p6te atinge testamentul deschis 
Sub legrea, nouă, de și făcuţ sub legea veche. e altă Parte: legile Vechi, permiteau Substituţiunile - (O. Civ. art, 803). Ry bine, gea veche, care ') Veqi Savigny. Sisteme 'Traq G e" VIII, : 

a. 190, 105, 17 iEDI: rad. oenoux VIII, $ 393. Dalloz, art. 2,
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creia o substituțiune fidei-comisară, permisă de: acea lege, va fi nulă, dacă succesiunea se: deschide sub legea nouă. . 16. Nu trebue confundată capacitatea persânelor cu cali-: tatea lor, precum: calitatea de Rumân sai de străin, de soţ legitim, de fiu, ete. O' calitate stabilită de legea, veche nu se p6te atinge prin legea nouă. Așa, un copil recunoscut (înfiit) sub Codul Calimach,. ($ 50,235 şi. urm.) “ÎȘI păstrâză acâstă calitate şi în urma Codului Civil,. de Şi — după părerea nOstră — Codul Civil.nu admite recunscerea. De îndată ce în virtutea unei legi, cine-va, și-a stabilit o posițiune civilă, nu. mai pote o :nouă lege să "1 atingă. e 
La acâstă - ordine: de. idei -alăturăin soluțiunea, -că un copil natural, născut sub legea: Caragea, pâte: sa 'ȘĂ. caute pe tatăl săi, de și, după art. 307 C. Civil, căutarea paterni- tăţei este interdisă. (D&molombe- 1; n. 42, Contra Lâurent |, n. 190). Si a Sa 
Articolul 280 al. II din Legea Germană, citat mai sus, dice: 

" „Se determină după legile anteridre măsura, după care „copilul natural, .venit în lume înainte de punerea în vig6re „a Codului Civil, are dreptul, resultând din o causă parti- „Culară, special pentru că este conceput, în timpul logodnei, - „la posiţiunea juridică, de copil legitim, şi măsura, după care ntatăl și muma unui asemenea, copil, ati 'drepţul de tată Şi „Mamă naturală“, ÎN Ia . 
Aceași disposiţiune este în-art. 209, pentru, copilul le- „gitimat sat adoptat înaintea punerei în vig6re a Codului Civil. ! Na 

17. Legile: de proteaţiune pentru 'cei incapabili, cari 
trebuesc aplicate, sunt acelea ale Codului ho. Ast-fel pentru 
actele de administrare ale minorilor, ne-emancipaţă sai eman- 
cipaţi, ale interdişilor, ale 'risipitorilor, aflaţi în acestă stare 
sub legile vechi, vom urma conform. regulelor puse în noul 
Cod. Aşa, chiar pentru tutelele deschise sub legile "vechi 
trebuese Consilii de familie; care să-și dea opiniunea și auto- 
risarea în casurile cerute de. Codul civil. a = 

18. In. raporturile” de familie, legea acordă și impune 
unele atribuțiuni şi unele obligaţiuni. Aceste atribuţiuni și 
obligaţiuni puse de Codul civil, privesc chiar pe acei între 
cari erait deja stabilite! raporturile de familie. e 
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Ast-fel Sunt obligaţiunile, cari nase între soţi prin ii torie; obligaţiunile părinților către copil. ȘI VICE-versa; obli- 'gaţiunea-alimentară; puterea, părintească, cu dreptul de corec- țiune și de folosință-legală; puterea maritală cu atribuţiunile ci. - Aceste disposiţiuni sunt create în interesul Organisărel familiei; iar nu în acela, propriii al celor cark proiită. De acea aplicăm legea nouă, fără să ne Preocupăm, dacă ca atinge pe cine-va. E 
Pentru acâstă consideraţiune refusăm. fetei născută sub legea, Caragea, dreptul de a mai cere tatălui ca s'o înzestreze (art. 12, Partea II, Cap, XIV, L. Car. — 186 din Codul Civil). Dacă însă Părintele ar fi încetat din. viață sub Leea veche, şi Par fi moștenit fiul, cu excluderea fiicei, acesta ÎȘI menţine “dreptul de a cere să fie înzestrată do fratele s&n. Aci este o obligațiune născută, din un câștig obținut, Și care este corelativ, cu obligațiunea ae a înzestra, ne- avend nici un raport cu organisarea familiei. (V edi articolele legei Germane citate la- No. 10). . 19. Cel cea căpătat un drept de Proprietate nu pote 

i atins prin disposiţiunea, legei NOui, care ridică celor aflaţi 
în categoria, lor un asemenea, drept. Am citaţ deja articolul 
7 din Constituţiune, Mai mult, am v&dut cum Laurent, — 
basat pe art, 19 in Constituţiune —, Susține că o lege nu 
ar Putea nici chiar prin o disposițiune expresă, să atineraă 
pe cel ce are o proprietate. : Dacă dreptul de Proprietate în sine nu p6te fi luat, 
NIMIC nu împedica, Pe legiuitor a modifica exercițiul acestulr 
drept. hegulele relative la, exercițiul dreptului de proprie- 
tate sunt create în Scop a garanta, fie-căruia acest drept. 
Ele privesc pe cel cari au deja un drept, întocmai ca Și pe 
cei ce vor dobândi în urmă un asemenea drept. ea-ce. dicem de dreptul de Proprietate se aplică şi la 

| 
- Aşa în legile vechi ale n6stre 

exista dreptul de superficie. și de emfiteosă, cari se con- 

fundati (Legea Caragea, Partea III, Cap. V ; Legrea Calimael, 

Partea II, Gap, XVIII. Codul Oivi] definde ori-ce once: 
Slune de Pământurj ereditare (art. 1414); cu tite acestea arţ, 

1415 declară că drepturile. de besman sau embatic, aflate în 

fiinţă la Punerea in aplicare a “Codului, vor fi respectate. 

Er
 

Am
 

a
a
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Tot ast-fel și pentru ori-ce fel de servitute. 
Cu tâte acestea servituţile din situaţiunea, locului, sati “acele stabilite prin lege, ne-fiind proprii dis servituţi, ci numai regule după care se determină, exercițiul proprielă- ței, pot fi modificate sau desființate prin lege. Ast-fel' drep- tul dat de Legea Caragea (art. 22, P. II, Cap. III), de a des: chide vederi pe pământul vecinului, a încetat în Codul Civil, care nu mai permite acâsta, a | 
Daca servitutea, legal dobândită, trebue să fie respec- tată, regulele legei noui, relative la modul cum să se exer- cite acest drept — tocmai ca ȘI exercițiul proprietăței — se aplică chiar servituţilor deja constituite: sub legea veche. 
In disposiţiile transitorii ale Codului german, găsim următ6rea disposiţiune: e | 
„Art. 191.. Legile anteridre asupra protecţiunii posesiu- 

„Nei. unei servituţi- funciare 1), sati a unei servituţi personale 
„restrînse, se aplică, chiar în urma aplicărei Codului Civil 
„Până când registrul funciar va trebui să fie considerat--caă, - „Stabilit pentru fondul grevat. 

“ „De la epoca în care “registrul funciar trebue să fie 
„considerat ca stabilit, disposiţiunile Codului Civil asupra 
„proteeţiunei. posesiunei se aplică prin analogie protecţiunei 
„unei servituţi,. funciare, care ar fi legată cu detenţiunea 
„unei lucrări permanente, atât timp cât servituțile de felul 
„acesta, după art. 128 şi 187, nu aii trebuință de inscripţiune 
„pentru a fi valabile cu tâtă credinţa ce se dă registrului 
„funciar. 'Tot ast-fel şi pentru servituţile funciare de o altă 
„natură, cu reserva că protecțiunea posesorie nu este acor- 
„dată de cât numai dacă servitutea a fost exercitată cel.pu- * 
„țin câte o dată în fie-care din cei trei ani. din'aintea tur- 
„burăreit, 

Aceeași soluţie în art. 192—195 pentru ipotecile și da- 
toriile funciare existente la punerea în vig6re a Codului 
Civil; în art. 197 pentru dreptul de us; în art. 198 pentru. 
drepturile rurale; în art. 180—184 pentru posesiune, pentru 
proprietatea caturilor unei construcţiuni, pentru arbori și | 
păduri și pentru alte drepturi reale. 

  

1) Vedi asupra protecțiuni Posesiunel C. Civ. art. 158 şi urm.
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20. Să. trecem--acum: la moşteniri,. 
Am stabilit de la început că:pe cât timp o moştenire nu este deschisă, cel care ar avea. în vedere s'o: primâscă, nu are.un drept, ci numai o speranță, o expectativaă de drept. Deci unei -moşteniri deschisă sub legea cea nouă îl aplicăm regulele. acestei. legi. Pa 

a , -. Nu avem să distingrem între succesiunile Zegule (legitime) și între cele festumentare. 
, Testamentelor făcute în timpul leger! vechi, dar des- chise “Sub :legea nouă, aplicăm — după cum am v&dut — prin- cipiile acestei legi :în' cât se atinge de instituţiunea de crede, de fideicomise, de legături, de condiţiunile. ilicite “sati imo- Tale, de. substituţiuni, ete. . ia ” 21. Cu ocasiunea regulărei unei Succesiuni,' se are în ve- dere fapte petrecute mulţ înainte de deschiderea Sucecesiunel. Ast-fel obligaţiunea impusă de art, 751 din -C. civil, fiului Sati „descendentului,: care primesce o succesiune, de. a ra- 

porta la acâstă Succesiune ceea ce a primit ca: dar de la . 
Părintele săi, ascendentul, a carui Succesiune se deschide 
când: vine în oncurență cu un alţ fii: sati cu un alţ des- 
cendent,.-. Sa a "Cum avem să regulăm: unui dar f uuaui-Sub-legea veche 
la o Succesiune deschisă sub legea nouă? ..: - Ă 
_” Codul Calimach recunosce- raportul. sub numele de si- 
nisfora. Intre. alte” deosebiri însă. de lep'ea nouă,: eăsim în 

- | 
iz) $ 1010, lit, Z,:că zestrele 'nu „Se. raport6âză. : Codul Caragea 

nu Spune nici o donaţiune la raport. Ce avem să decidem 
Pentru -o zestre constituită sub Codul :Calimach sau pentru 
0 donaţiune făcută sub legea, Caragea; unej. fate. Sai unui 
alt descendent, care vine la, O.succesiune, deschisă sub legea 
nouă? Mai întâi să depărtăm Casul prevădut de -art, 1914 
pentru zestre care se declară raportabilă. | i 

| Pentru cele-l'alte daruri făcute sub legea Caragea 'ces- 

tiunea, este controversată, Unii cred că un asemenea, dar nu 

este supus Taportului, pentru că cel ce a-primit Un dar a 

căpătat asupra, lucrului dăruit un drept : definitiv. care nu 

mai pote fi atins, (Marea; arţ, 2). Ceea ce legiuitoru] a voit ] 

= teze erleze & Spus-o prin art. 1914. acă voia, să se Ta- | 

J e şi a te. daruri nu avea, de cât să. le menţioneze. Am 

 



| 
! 
> 
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stabilit că legiuitorul pâte da un efect retroac. legea veche posiţiuni “de legi, însă acest efect nu se produce use fixa re- nu s'a prevădut, -. a „- "ârmativ, 
Nu credem întemeiată acâstă - opiniune. A: se a1.să fie un dar este o obligaţiune impusă de lege numai celu, de bună voe primesce o-moștenire. Cel ce voesca a nu nr porta nu are de. cât să nu. moștenâscă.. Legea dice:. esci liber să moștenesci însă cu condițiunea, ca, -să raportezi ; ni- meni nu te silesce să primesci moștenirea. Principiul ega- lităței între succesâri ne duce la resultatul acesta. Art. -1914 u fost pus, pentru că după legile vechi (art. C. Calimach Ş 1628, Legea Caragea, art. 12:P. UI, cap. XVIII),  tatăl“fiină obligat a înzestra pe fată, constituirea dotei era un act one- ros și de-aceea chiar Codul Calimach nu supuneu, dota la raport, obligaţiune care compensâză excluderea fetelor de la moștenire. - . o m 

Art. 1914 C. Civ., departe de a servi. ca argument a contrario, pâte. servi ca argument a fortiori.. Dacă o zestre, care era, obligatorie pentru tată, se raportză, cu mai mult cuvînt raportul unui adevărat dar- este obligatorii 1). 
„22. Deschiderea unei succesiuni pote să atingă trecutul când este a se determina cotitatea, disponibilă. 
Partea” sai cotitatea disponibilă este partea de. moște- nire de care mortului — în viață fiind —t-a fost permis a dispune ori-cum a, găsit cu cale, prin dar saii legate testa- mentare. a Ne | 
P6te moștenitorul reservator să atace:o donaţiune fă- cută sub legea veche, în limitele cotității disponibile a acelei legi? Și anume: .După $ 968 Codul Calimach legitima co- 

piilor este.numat de o: treime, când sunt până în număr de 

  

) Laurent, . 1, n. 243. —Dalloz, art, 2. n. 183—187.— Vedi distine- iunile făcute de Aubry et Ran (Ş 20 text şi n. 535—61); Demolombe, VI, n. 48. , A : , 
“Curtea Bue, (Drept. n.. 10/73), Oas. (Drept. n. 11/73). — V. Missir Dr. n. 2/73. Cas. (Bul. pag. 314/93.-Trib. de Brăila (Dr. n. 10/8+) admite acest sistem, însă în fapt îl desfiinţâză cu totul de Gre-ce presupune că un dar 

făcut sub legea Caragea era presumai că ar fi cu dispensă de raport, Cu- 
ri0să sub-întelegere de dispensă: de raport: la o epocă în care nu există obligaţiune de raport! Dai ae



62 DREPTUL CIVIL 

patru şi de jumătate când sunt mal mulţi. După $ 300 E 
tima părinţilor este de o treime. Mai mult dacă Codul (: 

mach acordă reservatarului dreptul de a cere reducerea 

donaţiunilor ($ 1982 și 1283), după Codul Caragea donaţiunile 
nu se puteau ataca. Codul Civil (în art. 841—813) micșorâză 
cotitatea disponibilă din Codul Calimach, fixând-o la jum&- 
tate. pentru. cel ce. are un copil. saii părinte, la o treime, 

dacă sunt doui copii şi la o pătrime, dacă sunt trei sati mar: 

mulţi de trei copii. Dacă -d. ex. cine-va având trei copil şi 
“0 avere de 100.000 lei, a dăruit 75.000 lei, pot copiil să câră 

reducerea darului la 33.333 lei, când acest dar a fost făcut 
sub legea Caragea, care nu. admitea reducerea, saii sub Codul 
Calimaceh, care fixa legitima numai la o pătrime? Asupra aces- 
tui punct nu este pentru noi nici o îndoială. Cel ce-a primit 
darul, în mod irevocabil, a căpătat un drept, care nu pote 
fi atins prin aplicarea legei celei noul. (Trib. Ialomiţa şi C. 
București, Dr. n. 13/94). 

„„. Dacă disposiţiunea gratuită, ar fi făcută printr'un testa- 
ment deschis sub legea, nouă, discuţiune nu ar fi, fiind-că 
am arătat deja că testamentul nu produce efect de cât la 
deschiderea „lui şi că aceste. efecte se regulâză după legea 
din acea epocă. a | 

Nu avem să ne preocupăm nici de ceasul în care dona- 
țiunea. ar fi atins o. reservă după legea în fiinţă, când a avut loe ac6stă donaţiune, dar care se află limita, cotităței dispo- nibile fixată de legea, nouă, pentru ca cestiunea să nu se potă presenta. In adevăr reserva, este sub legea nouă mamare, în tote casurile, de cât sub Codul Calimach. Apoi am vă&dut că legea Caragea, nu admite "reducerea donaţiunilor. Dacă ar fi posibilă cestiunea ne-am uni cu acei cari susțin că n'ar fi loc la reducere, de Ore-ce reserva, este.un drept ereditar, adică un - drept care nu pote fi exercitat de câţ de cel care este crede ŞI numai la deschiderea eredităței; deci numai la ac6stă epocă darul este fixat. 
„Se pare că legea, germană. 4 art. 108; cu tâtă greutatea de a p de acest articol, se pare că el este mai mulţ Privitor la în- capacitate, de cât la prohibițiunea de a dispune. n fine o cestiune, care s'ar putea present, 

ă soluţiunea contrarie în 
recisa bine casul prevădut 

a în practică



" redus. 

"ordinei sociale. 
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„este aceea de a se seci dacă darurile făcute sub legea, veche 
cari nu eraii reductibile, intră în calcul pentru a, se fixa re- 
serva după legea; nouă. Nu esităm a, răspunde afirmativ, 
Dăruiţii în urma, legei noui ati sciut că darul lor pâte .să fie 

Asemenea vom decide că darul făcut unui reservatar 
sub legea, veche, se va imputa asupra reservei, când suc- 
cesiunea se va, deschide sub legea riouă. ăi 

23. Cu t6te că cestiunea este mult discutaţă și soluţiu- 
nea este de o mare gravitate, credem că donaţiunile mortis 
causa (Calimach $ 1290) — de şi erati drepturi condiţionale, 
pentru că nu puteai avea tărie de cât dacă donatorul muria, 
înaintea donatarului, — dădeaii numai speranțe de drepturi 
succesorale și ca atare se regulâză după legea existentă, 
la deschiderea suecesiunei donatorului. Deci dacă ele nu ati 
devenit perfecte sub legea veche, nu mai pot avea valbre 
sub legea nouă. | 

Art. 215 din legea germană sună ast-fel : 
„Confecţiunea sai revocarea unei donaţiuni în consi- 

„deraţiunea morței (nortis causa), făcută înainte de punerea 
„în vig6re a codului civil, se judecă după legile anteridre, 
„chiar dacă de cujus more, după punerea în vig6re a aces- 
„tui Coa. i - 

„Tot ast-fel şi cu obligaţiunea lui de cujus, resultând 
„dintrun pact succesoral sait dintrun testament comun, 
„întru cât pactul succesoral sai testamentul a fost făcut 
„înainte de punerea în vigâre a Codului civil.« ă 

Soluţiune contrarie celei pe care o propunem ; trebue 
notată însă împrejurarea că codul civil german păstrâză şi 
donaţiunea, mortis causa şi pactele succesorale, pe când codul 
civil rumân le opresce formal, considerându-le ca ating&târe 

24. Și acum să aplicăm principiul neretroactivităţei la 
contructe. Am stabilit în cât se atinge de formă regula, tempus 
regit aclum. Asemenea am arătat că trebuese admise probele 
cerute de legea sub care s'a făcut contractul. 

Pentru cele-Talte condițiuni de validitate trebue să ne 
raportăm la legea veche. Acâsta am vădut-o când am vorbit 
de capacitatea părților.
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Ca, consecință a regulei că validitatea contractului se 

determină după legea din timpul contractărei trebue să se 

admită. numai casurile de anulare a actului, prevădute de 

. acea lege. : NE CI , 
Așa după paragrafele 1251, 1422 şi 1957 Calimaeh, nu 

numai în contractul de vindare, dar în ori-ce contract sina- 

lagmatic, fie-care din părţile contractante are acţiunea în 

reseisiune, pentru lesiune de mai mult de jum&tate. Ase- 

menea între alte casuri de stricare a vînqărei menţionate 
de art. 44. din Legea Caragea : Pentru vindări (Par. INI, Cap. Il), 

alin. 11 numără pe acela: „Când vindătorul va vinde silit 
de altul mai cu putere“. şi alin. 12: „când prin nesciinţă va 
„vinde vîndătorul lucrul cu preț mai jos de jumătate, de 
„cât se obicinuesce“. Pentru vîndările făcute sub legea Ca- 

ragea, precum, şi pentru t6te contractele bilaterale de sub 

Codul Calimach, vom admite acţiunea în desființare pentru 
lesiune chiar sub legea nouă, de și Codul civil nu mai ad- 
mite acâstă acţiune. 

Tot ast-fel casurile de ingratitudine pentru donaţiunile 
făcute. sub legea veche, pot fi invocate, chiar dacă faptul, 
„care constitue ingratitudinea, ar fi comis sub legea nouă. 
(Comp. art. 6 Caragea, Partea, LII, C. IL, $$ 1975 şi urm. CO 
Calimach cu art. 831 din Codul civil). „- | 

In fine confirmarea actului anulabil. trebue făcută în 
condiţiunile făcute de legea, în vigâre la facerea, contractului 1), 

25. Interpretarea convențiunilor trebue făcută după prin- 
cipiile adoptate de legea din. epoca, facerei contractului. Păr- 
țile nu prevăd în contractul lor tâte clausele, cari, în mod 
tacit sunt considerate că le-a adoptat. 

„___ Ast-fel când intervine o vîndare, mai în genere, păr- ţile se mărginesc a arăta, lucrul ce se vinde. şi cu ce anume 
preţ; pentru cele-lalte condițiuni prevădute de lege, ele 
e ca şi cum ar A fost pe tăcute înşirate în conven- 

ui. - 

  

1) Savieny,* it, < 2 ai 6 - - 330-903 SD), op. cit. — Dalloz art. 2, n, 330-358, Dalloz, art. 2, No.
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26. Autorii tind din ce în ce a combate distineţiunea, 
ce se făcea între efectele unui contract și urmările lui, și care. 
admitea, că cele dintâiă, resultând din contract, se determină 
după legea cea veche; iară cele din urmă, producându-se 
numai cu. ocasiunea executărei contractului, trebuese regu- “ 
late după legea cea .nouă. Aşa s'a dis că: Garanţia  vinqă- 
torului este un efect al contractului de vindare deci întin-, 
derea ei se determină după legea veche; pe când subgora- 
rea cauţiunei în drepturile celui plătit, este o urmare a 
contractului şi i-se aplică legea cea nouă. Distineţiunea 
ac6sta, întocmai ca și acea a efectelor, prevădute saii nepre- 
văduto, ori mediate și imediate, este prea subtilă și cu totul 
insuficientă deslega tote greutăţile ce ar. întâmpina în 
practică, 1). RI 

„Credem că în.loe de a face acâstă distincțiune este 
“mai bine să însemnăm casurile ce -s'aii presentat: mai des. 

Dobândile sunt sai convenţionale saii legale. Cele din- 
tâiu represintă equivalentul ce primesce cel ce face credit, 
în schimbul acestui credit și al privațiunci de suma împru- 
mutată. liste necontestat că dacă o nouă lege. ar. veni să 
înlocuiască pe cea existentă în timpul îinprumutărei, care. 
permitea libertatea absolută a dobândei, fixând o dobândă 
peste care nu ar putea trece părţile, va trebui aplicată legea, 
cea veche. Acâstă soluțiune se dă şi când termenul de li 
care dobânda ar trebui să începă n'âr expira în legea nouă. 

„Considerăm tot ea o dobândă convenţională și acea pe 
care părțile ai prevădut:o, însă s'aii raportat pentru fixarea 
ei, la lege. Așa adesea, se dice în contract că dobânda va fi 

„cea legală: Evident că, acâsta însemnâză că părţile fix6ză 
ele singure acâstă dobândă; deci dacă, legea nouă. ă : redus 
dobânda, vom avea a aplica legea veche. 
Cum trebue să considerăm dobânda l&gală,. ca fixarea 
de mâi înainte a: daunelor interese, sati ca un mijloc de 
coercițiune dat creditorului? Dacă am da solutiunea d'întâiti 

„ar trebui să dicem că părţile aii avut în vedere aceste daune 
interese și că ele fac parte din. contractul l6r, (v. $ 1760 C. 

1) Vedi Demolombe, In. 57. — Laureat, , n. 207 împiouaă - cu cita- 

ţiunile . : : . 

6.4237 d
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Calimach) pe când după a doua soluțiune am aplica legea cea nouă. Noi credem că dobânda legală este mai mult un mijloc de coercițiune, de Și art. 1058 spune contrariul Și că “prin urmare trebue să se aplice legea nouă. Practica la noi „a urmat primul sistem, de câte ori evenimentul care a dat curs dobândei legale a avut deja loc sub legea veche, pe „când aplică legea nouă, dacă evenimentul nu are loc de cât sub acâstă lege. 
| Cât pentru a determina când începe să fio datorita dobânda legală, trebue să ne raportăm la lege sub care are “loe evenimentul care face să încâpă dobânda. 

Să vedem cum aplicăm aceste principii. După $ 1761 C. Cali. Și după art. G pentru dobândi (Par. III, Cap. N) do- bândile legale încep a fi datorate prin expirarea termenului, întoemai ca,.la Romani, după cari Dies pro homine înterpellat. După $ 1763 C. Calim, creditorul care lasă să crâscă dobân- “dile până la suma capitalului, necerându-le prin judecată, -nu mai pâte cere altă dobândă; însă atât capitalul cât și dobânda produce din not dobândă din diua chemaărei în ju- decată.- Art. 4 legea Caragea (același cap.) asemenea opresce ca dobândă să trâcă peste capital; Și după opiniunea cea „mai acreditată, chiar în fața art. 8, dobânda, se opresce la îndoit și în urma, judecăţei. Dacă termenul împrumutului a expirat sub legea veche, dobânda, se va, opri la suma capi- talului chiar dacă a ajuns aci în urma Coduluy Civil, de Și acest Cod nu face acâstă mărginire. Dacă termenul plăţei expiră sub Codul noii, care nu admite ca dobânda să curgă de drept, âtuney acestă dobândă nu se datoresce de câtţ numai dacă a urmat chemarea în judecată, cum cere art, 
Is8: insă dobânda, va, curge chiar după ce a ajuns capi- 
lea papă acele vechi a și după Codul civil, dobânda d obând i So A oseeea cin 10 Decembrie 1882 a redus în ultina sa dinu ŞI de 6 % în comercial. Acâstă lege 

a Posițiune decide că dobândile În: curgere 
or îi reduse la, taxa Două, chiar dacă ar fi început înaintea esei din 1882, Acâstă disposiţiune după opiniunea, ce am 

a
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„ penală în obligaţiuni de a plăti sume de bani Și în acele de 
a face. Art. 1 al legei aplică proibiţiunea chiar convențiu- 
nilor de mai înainte, însă al căror termen nu este ajuns. 
Acestă disposiţiune consideră epoca expirărei termenului ca, 
un eveniment ale cărui consecințe legea se considera în drept” 
a le determina. 

In fine art. 3 al legei citate care modifică art. 1089 0. 
civ. în privinţa anatocismului nu se pote aplica de cât con- 
venţiunilor intervenite în urma legel. 

Codul civil german. Disposiţiună transitorii. | 
„Art. 170. Legile anteridre continuă a se aplica rapor- 

turilor obligatorii născute înaintea punerei în vigdre a Co- . "-dului Civil. 
„Art. 171. Locaţiunea de case, de moșii, de servicii 

existentă la epoca, punerei în vig6re a Codului civil, dacă 
denunțarea nu a avut loe după acâstă punere în vigdre 
pentru primul termen pentru care denunțarea este permisă 
dupa legile anteridre, se reguleză, de la acâstă epocă, după 
disposiţiunile Codului civil. | 

„Art. 172. Dacă un lucru a fost dat cu chirie sati eu 
arendă la epoca, .punerei în vigâre a Codului civil şi. dacă, 
acest lucru a, fost înstrăinat sau grevat de un drept după 
acestă epocă, chiriașul sati arendașul, față cu cel ce a do- 
bândit proprietatea, saii dreptul are drepturile determinate 

„în Codul civil. | „ 
„Rămân neatinse drepturile mai întinse ale chiriaşului 

sait ale arendașului resultând din legile anteridre, fără pre- 
“judiţiul celor cuprinse în art. ]1«, | 

„27. Relaţiunile reciproce între soți şi acelea, ale soţilor 
față cu cei de al treilea sunt regulate în diferite moduri. Să 

- vedem în ce casuri aplicăm legea, cea nouă căsătoriilor con- 
tractate mai înainte. | 

Este necontestat că puterea maritală se modifică odată cu 
legea cea nouă. Bărbatul nu pâte susține că are un drept că- 
pătat asupra femeei sale; dacă legea “i acordă Gre-care pre- 
rogative, acâsta o face nu pentru dânsul ci în interesul Şi 
pentru constituirea familiei. Aci avem disposiţiuni de ordine 
socială. | | 

Am vădut mai sus că capacitatea femeei 'se modifică



' 
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împreună: cu legea. Ast-fel: Codul. noii comersiul modifică, 
Gre-cum condiţiunile pentru ca; femeea măritată -să facă co- 
'merciii. Neapărat că acâstă modificare privesce şi pe femeile 
cari erai măritate la punerea, în lucrare a noului Cod. 

Tot pentru acelaş cuvânt soții căsătoriți sub legile vechi, cari nu puteau să 'şi facă daruri (C. Calim..: ŞŞ$ 1687, 1658, legea Car. art. 5, Par. IV, 7. I), sub legea nouă pot să "SI dăruiască unul altuia darurile fiind permise de și revocabile (art. 937 C. civ.). Tot ast-fel vom aplica soţilor căsătoriți sub legea veche art, 1307 al noului Cod, care oprese vîndarea între: ei. - 
28. Legile vechi nu opriai constituirea dotel în timpul , căsătoriei. Codul civil nu permite, ca contractul de căsătorie să fie întocmit, nici chiar schimbat în timpul căsătoriei, do unde consecinţa că zestrea, nu pote fi nici mărită, nici îm- puținată în timpul căsătoriei (art. 1236). Nasce întrebarea: “Se mai pâte constitui dotă după punerea în aplicare a Co- dului civil, căsătoria, fiind contractată maj înainte ? Opiniunea n6stră este că o asemenea constituire numai pOte avea loc sub Codul not. Constituirea unei dote este ca şi orl-ce con- vențiune matrimonială, un act pentru care legaa cere nu numai forme solemne, dar şi alte condițiuni, fără de cari actul este nul, şi: între cari este și acea ca Soții să nu fie căsătoriţi, Aci avem mai întâi. o cestiune de capacitate și mai cu s6mă, o 'cestiune care pune în joe creditul publie, constituirea, unei dote având de efect a seste din comerciu uu imobil. Jurisprudenţa, rumână este în sens contrarii. | Condiţiunea dotei în timpul căsătoriei și drepturile so- ților aSupra averei dotale se determină, chiar sub Codul civil, după legea din timpul căsătoriej. Aci nu este vorba 

de capacitate ci de drepturi asigurate de legea pe care păr- 
țile al avut-o în vedere la contractare. Deci dreptul bărba- 
tului asupra dotei, casurile în cari imobilul nu p6te: fi în- 
străinat, prevădute cu legile vechi (Ș$ 1611—1648 0. Cal 
Car, art. 32 ȘI urm. Par, II, Cap. XVI, C. civ. art, 1248—1954) 
trebuesc să se aplice și sub legea nouă... a Așa s'a admis că de: 6re-ce după art. 15 de.] C. Caragea, femeea pâte să înzestreze p trea sa; că nici o disposiţiune 

a zestre „eze pe fiicele sale cu zes- a disei legi nu impune femeei,
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care voesce a înzestra pe copiil săi din zestrea, sa, obligațiunea, 
de a declara expres voinţa, sa de a înzestra, cu averea sa do- tală; că este destul ca intențiunea, înzestrătârei de a între- buința zestrea la înzestrarea copiilor săi, să fie neîndoi6să 
(0. Buc... Dr. No. 40,84); că imobilul cumpărat cu bani pro- veniţi din vîndarea unui imobil constituit dotă sub "legea 
veche, devine dotal şi că casurile de înstrăinare a unui imobil 
dotal trebuesc să fie aceloa, prevă&dute de legea sub care s'a 
constituit dota (Cas. Bul. pag. 1000 și urm. din 1890); că în fine preţul pădurei sai copacilor tăiaţi de bărbat este adaos: la zestre, dacă dota a fost constituită sub legea Caragea 
(Cas. Bul. p. 37491. Laurent, IL. n. 179, 215 comp. însă n. 216. 
Dalloz, art. 2 418—429 com. 430—439, v. în privinţa, formelor 
înstrăinărei 440—448). ” 

Ceea-ce dicem de zestre trebue să fie şi pentru contra- 
zestre prevădută de Codul Calimach. Sa a 

Restituirea dotei trebue să se facă tot după chipul legrei 
constituirei. Credem însă că bărbatul se pâte bucura de ter. menul acordat de art, 1274 C. civ., şi că dobânda la dota 

'în bani curge de drept de la desfacerea căsătoriei (art, 1978). 
Separaţiunea de patrimonii este un eveniment pe care 

nu se pote dice că Lai avut soţii în vedere la, facerea con- 
tractului. Prin urmare regulele Codului civil asupra acestei 
separațiuni se aplică și: la zestrele constituite sub legea 
veche, nu numai în cât privesce casurile şi regulele de pro- 
cedură, dar și efectele ei. - aa 

Legea germană. „Art. 200. Legile anteridre rămân apli- 
cabile bunurilor soţilor căsătoriţi la epoca punerii în vig6re 
a Codului civil. Este ast-fel chiar pentru disposiţiunile .le- 

_gilor franceze și badese asupra procedurei în cas de sepa- 
rațiune de patrimonii între soți. a 

»O regulare a regimului matrimonial permisă după 
disposițiunile Codului civil pâte fi făcută prin un contract 
matrimonial :chiar. în' casurile, în. cari, după legile anteridre, 
un asemenea contract nu ar fi permis. e 

„Restricţiunile aduse capacităței femeei măritate ca, ur- 
mare a regimului matrimonial anterior rămân aplicabile și 
în urmă, atât cât durâză, acel regim matrimonial“,
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29. In fine executarea silită a contractelor se face după 
legea, în vig6re la epoca executării. , | 

30. Quasi contractele, delictele, quasi delictele, consti- 
tuesc fapte ale omului Şi o dată împlinite creiază o situa- țiune pe care legea nouă nu 0 p6te atinge. Efectele lor se regulză prin urmare după legea din timpul când ele ai avut loc?) | 

31. Să trecem acum la casurile de preferinţă, de care se bucură unele 'creanţe, faţă cu creanțele simple chirogra- fare. Dacă sub legea veche o creanţă se bucura de o pre- ferință, nu se p6te, prin o disposiţiune a legii noul să so ridice acestă preferinţă (art. 956 C. com.). Privilegiile asupra vaselor dobândite mai înainte de punerea în aplicare a nou- lui codice comercial, după formele legei anteridre ÎȘI păs- treză rangul lor chiar în privinţa privilegiilor dobândite sub imperiul acestui codice. Și din contra dacă legea nouă acordă o preferinţă unei creanţe, care după legea veche era chirografară, acâstă creanță nu şe pâte bucura de acestă preferință. g 
De aci urmâză ca ereanțele pentru cari $$ 1995 —2006 ' C. Calim. acordă diferite clase . de preferință, se bucură de acâstă preferință, chiar dacă concursul creditorilor se deschide: sub Codu] civil care prevede alte casuri de pre- ferinţă, (art. 1720, 1729, 1730, 1787 C. civ.). Tot ast-fel creanțele statului Și acea dotală a femeet măritate, cari după legea Caragea, (art. 20 ȘI 24, P. III, t VIII) erati privilegiate păstrâză acest privilegiu sub legea, cea nouă. Asemenea ŞI pentru Greanțele existente sub ve- chiul Cod comercial cari se presintă la un faliment deschis sub Codul cel noi. (Comp. art, 295-—299 vechiul C. com. cu 

art. 785 şi urm. nou] Cod). - 
| Dacă leg acordă i i 

că legea cea nouă, acordă o preferinţă, unei creanţe. 
care sub legea veche nu se bucura de ea, sai venea în 
urma unei creanţe cu preferinţă max mare, ac6sta îsi păs- 
ireză rândul săi. Cestiunea, este mult may delicată dacă pre- 
ferința, dată de legea nouă îȘi are basa în 
Aa 

| 

  

') Aubry et Rau, v. la $ 30 tex, şi n. 49 
Dalloz, art. 3 n, 80987 

ti, Demolombe, I, $ 14, 58, 

considerațiunea,
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că noua:creanță a mărit „sait a păstrat averea debitorului. In acest cas cred că este just a se preferi ultima, creanţă. Ast-fel nu'credem că, dota, constituiţă sub legea. veche să se prefere creanţei vîndătorului pentru plata preţului . lu- crului vîndut sati a acelui care a păstrat lucrul asupra, ace- stui lucru: vîndut sati păstrat în urma; legii noui (art. 1736). 
82. Adesea cu îmbunătățirea sistemului ipotecar . se creiază regule noui de publicitate; ba, pâte ele să fie intro- duse pentru prima Gră. Aşa la noi lipsia pentru ipoteci ori- ce publicitate. Femeea măritată avea, sub legea. Caragea un drept de preforință pentru restituirea doter (art. 23, Partea III, Cap. VII). Codul: Calimach acordă o ipotecă ocultă; atât pentru restituirea dotei ($ 1610) cât şi pentru creanța para- fernală ce: ar fi avut femeca, contra bărbatului ($ 1667). Pen- iru a se exercita aceste preferințe, legile vechi nu cereati nici o publicitate. Codul civil a schimbat cu totul sistemul ipotecar și a supus publicităţii ipotecile şi privilegiile asu- pra imobilelor. Acâstă publicitate este ea obligatorie pentru ipotecile de mai înainte?  Eacă cum rațion6ză Savieny asu-: pra acestui punct: „ a: 
„Legea, care cere publicitatea, ipotecelor este o lege asupra, existenței chiar a drepturilor şi trebue să se aplice - 

tutulor ipotecelor chiar existente“. Deja mai înainte, resol- vând o cestiune care se apropie de a nâstră, recomândă ipotecarilor anteriori de „şi lua 'precauţiunile pentru ca să se garanteze în contra ipotecelor privilegiate constituite în urmăe, 
" 

« Codul civil a acordat un termen de un an femeilor că- sătorite mai înainte,. pentru a lua inscripțiunea ipotecară, 
dacă voesc ca dotele lor să fie garantate (art. 1815). Redac.- .- torul rumân a urmat aci pe legiuitorul belgian, care sub 
rubrica disposiţiuni transitorii, în o:serie de'11 articole, regu.- I&ză privilegiile și ipotecile existente la epoca aplicării nouei 
legi. Iacă .cum se exprimă art. 1:.„Afară de privilegiul chel- 
tuelilor de judecată și afară, de ce se va hotari în articolul 

„următor, tâte privilegiile. și ipotecile existente fără inserip-: 
țiune în momentul în care legea de față va fi obligatorie, 
vor trebui să fie înscrise în anul care va urma punerea că 
în vig6re, şi în formele stabilite de art. 89“,
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„" Dei dacă femeile” măritate vaese să'și păstreze. prefe- 
rinţa ce le-o dai legile veci, sunt datore Să se supuo re: 
gulelor de publicitate ale legii ipotecare ȘI pentu acesta |i 
se acordă un termen de un an: a 

Se înţelege. că inseripţiunea pâte fi luată Și după ex- 
pirarea termenului 'de un an, însă în acest cas creanţa fe- 
meci nu îa rând de cât din diua luării inscripțiunii și i se 
preferă ipotecile anteridre acestei luări do inscripţiune; pe când dacă, inseripțiunea a, fost luată în termenul de un an, preferința legii vechi este asigurată. | 

Opiniunea n6stră, după care dacă inscripţiunea nu se ia, femeea. căsătorită sub legea veche nu pâte exercita pre- ferința este împărtăşită Și de alții. Jurisprudența atât înain- lea Inaltei Curți cât și înaintea Curţilor de apel s'a fixat în sensul cu totul contrarii 1). a După acest sistem art, „4815 are o altă însemnare si aplicarea lui este mult. maj restrinsă. Legiuitorul. nu sa gândit de cât la legea, Caragea, care da creanţei dotale nu- mai o preferință în averea aflată în mâna bărbatului, dar care nu-i acorda şi a doua prerogativă : a dreptului rea], acea de a exercita acest drept față cu cei ce ar fi căpătat „vre-un imobil de la bărbat, In acest: sistem cuvintele ccu- ferm regulelor prescrise prin acest codice ar răspunde, nu la lua- rea inscripțiunei,: ci la asigurarea dotel. 
Nu avem nici pretențiunea, nici speranţa de a clătina jurisprudenţa formată, totuși nu putem fi împedicaţi -de a 0 crede greșită. 

| “Și maă întâi să răspundem scurt celor ce. afirmă că 
) Cass. Bul. n. 18, 1874 n. 41/74, peg. 19pi7— pre. 201/J£7 — S01,s7 Gea 58 — pas _153;89. C. Buc. Drep. n. 12/84 — 0. Iaşi Drep. 55/£6 — 7, „» Drep. n. 87187—0 Buc, 9/58— 0. Buc, Drep. 60j91 — Trib. Dolj 

Drep. n. 51/91.— Popescu Drep. n, 32/82 — Comp. însă Degr6 Drep. n. 44/75. 
Se dice că sunt hotăriîri contrarii, . 

” | 
| In privinţa reînoirei inscripţiunilor drepturilor! reale constituite sub 

legea veche, Jarisprudența e contrarie celei asupra art, 1815, în acest în. 
feles că rangul în cas de reînoire este 'perdut. V, Case. 201/87. Trib. Bacăă Dr. 78/85, 

5 Tribunalul Llfoy (Drep. n. 81/85) a decis că priv tate nu primeză pe acela al vîndătorului anul imobil. Îmi, câna acest privilegiu: s'a conserv 

Bul.'p. $79,£6 pre. 

ilegiul femecr mări- 
pentru plata preţiu- at după lege, DI a
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după sistemul nostru s'ar da legii noi un efect 'retroaeliv, 
sar lovi un drept căpătat. Curios, tocmai când legea vine şi 
spune: te vei bucura de preferința ce o ai, tocmai atunci să 
se dică că se atinge acest drept, numai pentru că legea nouă 
a supus pe cel ce voesce a/'] exercită la împlinirea unei for- 
malităță. Atunci şi art. 1 din legea belgiană citat mai sus 
conţine o'disposiţiune de-un efect retroactiv. :  : . , 

Dar ne întrebăm 6re purgarea unul imobil nu: ar fi. şi 
ea, de Gre-ce nu era cunoscută sub “lege - veche, 'tot o dis- 
posiţiune câre.ar Jovi în principiul” neretroactivităţei? Și de 
sigur că acelaş lucru trebue să se spue și de art. 1686 care 
cere reînoirea inscripțiunei ipotecare! Ei E 

"Apoi dacă art. 1815 ar fi avut în vedere. numai prefe- 
rința legei Caragea ce'l împedica s'o spue și pentru ce atunci 
să se vorbâscă, fără distincţiune, de femeile căsătorite până la 
promulgarea acestei legi? Apoi termenii vor fi datăre şi acelea 
pentru asigurarea dotei lor să aibă în vedere numai dreptul ce 
„urmărire ? Și se pâte explica uşor că Codul civil să se gân- 
descă să, acorde 'un drept mai mult femeilor cari aveati deja, 
un drept pe:care practica '] constatase atât de absorbent și 
de abusiv! : Aa ” 

Dar însăşi jurisprudența nu 's'a mișcat de ceea-ce saii 
s'a întâmplat, sait se pâte întâmpla; „aşa eacă nisce persâne 
că fac credit unui bărbat şi pentru credința lor ei aii făcut 
ipotecă. Mulțumită acestui credit, p6te chiar cu banii împru- 
mutaţi de ei bărbatul a dobândit un imobil, sati chiar acest 
imobil nu a fost plătit și de odată se ridică o femee care 

“are o dotă trecută acum 40 sait 50 de ani în condica Minis- 
terului Justiţiei, care pote că nici 'acea numai există, sau 
pote chiar cu o f6e de zestre sub semnătură privată, înainte 
de regulament și inv6că preferința. Și ceea ce qicem de 
dotă trebue să dicem şi de paraferna femeei căsătorită sub 
Codul Calimach, și de acela care a promis o dotă sub legile 
vechi. 1: a E 

In zadar deci Codul Civil sa depărtat chiar de legea 
franceză; în zadar a voit să tae-cu scandalurile vechi; în 
zadar s'a creat credite imobiliare ; jurisprudenţa, găsesce că 
figura legei Caragea, era prea frumâsă Şi voesce încă a o 
plimba mai gătită. prin public în cursul anilor..
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S'a admis de Curtea, de casaţiune că femeea divorțată 
nu pâte usa de art. 1815 (Drep. n. 6/75). | Asemenea s'a admis că anul, despre care -vorbesce art. 1815 începe de'la promulgarea Codului : iară nu do la pu- 
nerea lui în aplicare (Cas. Bul. n. 101 din 1857). N 

Art. 188 al. [. Disposiţiuni trausitorii ale Codului civil ger- 
man: „Se pâte.hotăriî prin ordonanţe ale suveranilor State- 
lor, că drepturile legale de gagii existente la epoca în care 
registrul funciar cată să fie considerat ca stabilit, să valoreze, fără, să fie trebuință de inseripțiune cu tâtă credinţa publică datorită registrului funciar, într'un timp care să nu trecă dece ani socotiți din diua punerii în vigoare a Codului civil. Apoi art. 192. Ipoteca existentă asupra unui imobil la epoca în care registrul. funciar trebue să fie considerat eu stabilit este considerată de a, acâstă epocă ca ipotecă firă scrisore îpotecarii 1). Dacă, creanţa asigurată cu ipotecă nu este determinată, acâstă ipotecă este considerată ca, ipotecă de siguranţă. . -.. a 

(Vezi şi art. 191 citat mai sus). 
33. Să terminam art. 1 cu prescripțiunea.. Cu totul corect precis6ză Savigny (op. cit. $) că în cursul prescripţiunei nu este de cât o aquisifiune Pregătită, sai o expectativă de drept Și nu un drept căpătat. Numai atunci când prescripţiunea se împlinesce se p6te dice că s'a căpătat un drept. Ca con- secință autorul citaţ decide că dacă legea nouă ar desființa o preseripţiune (lucru ce Sar întâmpla rar) ea s'ar aplica preseripţiunilor începute sub legea veche Și, din contra o prescripțiune creată din noi se aplică, din momentul pune- rei în aplicare a legei. şi drepturilor Vechi. _- Dacă legea nouă, în loc să desființeze sai să creeze o prescripțiune, îi modifică numai termenul, cestiunea, este mar delicată, pentru că trebue să se ție socotâlă de timpul trecut. In adevăr, dacă: legea, nouă, care scurtâză termenul, s'ar aplica, prescripțiunile începute, s'ar putea întâmpla ca, odată cu punerea în aplicare, a, I6gii nout să fie și dreptul prescris. De “aceea; legrea. ar trebui să reguleze cazul ast-fel că ter- 

menul cel noii ă nu înceapă de câţ din giua punerii în lu- (——————_ 

  

Lb) Asupra. cărțer de ipotecă v. asţ, 1416 0. ciy, -



TITLUL PRELIMINAR 75 

crare a legii noi, afară dacă, urmână termenul. vechiii pre- seripțiunea nu s'ar împlini mai înainte. Din contră, dacă legea, prelungesce termenul, acâstă prelungire se pâte acorda Și " prescripțiunilor începute dar ne împlinite, ținându-se sâmiă de timpul trecut, pentru că, cum s'a spus, nu este un drept căpătaț, . 
Codul Napoleon s'a depărtat în art, 2281 de la aceste idei admise de tâtă lumea Și în al. 1 decide că preseripţiu- nile începute să se reguleze conform legilor sub cari au început. La acâstă regulă nu admite de cât o excepțiune, că dacă legile vechi ar fi prevădut o prescripțiune ce ar trece peste 30 de ani, prescripțiunea să. se reducă la, acest termen. Se Sa 
Art. 1911 C. Civ. a reprodus primul aliniat al art. 2981, fără să mai facă, vre-o excepțiune. Așa ca exemple: un lucru furaj Și posedat de.o persână cu bună credință sub Codul Calimach nu se pâte prescrie de cât după 30 de ani ($ 1931). Dacă dar cine-va -a.luat în: posesiune un asemenea lucru la 30 Noembrie 1865, nu'l va putea prescrie de cât la 1 De- cembrie, 1895, pe când dacă ar fi intrat în posesiune la 1 Decembrie 1865, Par fi putut prescrie la 2 Decembrie 1868 

(art. 1909 C. Civ.). Tot ast-fel cel ce a început să prescrie sub legile Calimach nemișcătâre ale bisericilor sati ale altor aşezăminte publice, ($ 1936 C.) va ajunge la, prescripţiune mai târdii de cât cel ce ar fi început presecripţiunea sub legea nouă. e | | e 
Destule sunt aceste exemple pentru ca să înţelegem cât de viţios este sistemul legii. 
Codul comercial a intrat cu totul în regulele științei, „pentru că iacă cum se exprimă. art. 966. „Preseripţiunile 

începute înainte de aplicarea acestui Codice se regulâză după legile anterioare. o a 
„Cu tâte acestea, prescripţiunile începute înainte de pu- 

nerea în aplieare și pentru care după legile anteridre sar cere încă un timp mai lung de cât cel fixat prin acest Co- 
dice, se vor împlini cu trecerea acestui termen mai: scurt, 
caleulându-l din diua punerii în aplicaţiune a noului Codice:. „Art. 1911 însă dă loe și la alte dificultăţi. Care este sensul cuvintelor că prescripțiunile vechi să. se reguleze
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după legile vechi? Voit-a 'legiuitorul să se raporteze numai 
la termen sait şi la' alte regule relative la prescripţiune: 
După $ 1930, Calimach combinat cu $ 1921, eredele nu pote 
schimba prescripţiunea. Aplicăm acâstă regulă sub legea 
nouă? De sigur nu. Mai departe, regulele de suspensiune 
și de întrerupere prevăzute de Codul civil se aplică, cre- 
dem noi, prescripţiunilor: începute sub legile - vechi, întru 
cât suspensiunea și întreruperea ati loc sub legea nouă. Ele 
coustituesc. niște evenimente, cari întâmplate sub legea nouă 
trebuesc să producă tâte efectele pe care acestă lege le atribue. | Legea de introducere a Codului. civil germun a regulat forte 
bine materia, acâsta. 

Art. 1609. Disposiţiunile Codului civil asupra prescrip- țiunei acţiunilor se aplică drepturilor născute dar încă ne- prescrise :înaintea punerii în vig6re a acestui Cod. Cu tâte acestea începutul ca Și suspendarea Și întreruperea pre-' scripțiunii, pentru epoca care precedă punerea în vig6re a Codului civil, se reguleză după legile anteridre. „Dacă termenul prescripţiunii este mai scurt după Co- dul civil de cât după. legile anterisre, termenul: cel mai scurt este socotit de la punerea în vigâre a, acestur Cod. Cu tâte acestea dacă termenul mai lung determinat de lo- sile anteridre expiră mai înnainte de cât termenul mai scurt determinat în Codul civil, prescripțiunea, este împlinită după expirarea termenului maj lung“. 
Art. 185 aplică prin analogie disposiţiunea de may sus Și la usucapiunea, începută înainte de aplicarea noului Cod. 

$ 2. Conflictul legilor române cu cele streine 
Art. 2. Numai irnobilele aflătâre în cuprinsul teritoriu. lui României Sunt supuse legilor rumâne, chiar 'când ele se posed de străini, 
Legile relative la, starea civilă Și la capacitatea pers6- nelor urmărese pe Rumâni chiar cânq “Şi-aă reşedinţa în 

. -. A . 
- . 

- . 

% 5 

străinătate. : 
e Forma. exteridră a actelor 'este supusă legilor țăriy unde 

. 

se face actul. -



TITLUL PRELIMINAR 

1
 

1
 

31. Fie-care stat își are legile lui proprii. Aceste legi nu pot avea putere de cât în limitele în cari se întinde su- veranitatea. statului. Şi din contră, principiul suveranității unui stat duce acolo că el nu p6te. suferi ca în coprinsul teritoriului lui să aibă putere o. lege străină. Aceste adevă- ruri necontestate fac imposibil, la prima vedere, conflictul între două legi a două diferite state. - 
De aceea în societăţile antice nu exista, nici idee că o lege străină să aibă vre-o putere față cu legile proprii ale unui stat. Mai mult, relaţiunile de la un stat la altul erai, în starea lor naturală, nu amicali ci cu totul ostil. Dacă statele între ele nu răsboiaui tot timpul, causa era că se gă- seait în imposibilitate de a o face. In principiu, un străin 

era apr6pe lipsit de ori-ce drept,- fiind tratat de inimic ; 
hostes era numirea ce în general Romanii dădeaii unui străin. 
Abia mai târdii, când, prin întinderea, cuceririlor lor, Ro- 
manii ati început a se găsi în relațiuni mai dese cu cele- lalte naţiuni, ei aii căutat să acorde unele drepturi străinilor. 
Aceste drepturi însă, şi acâsta este caracteristic, nu erai 
recunoscute de cât ca niște concesiuni ce li se făcea și 
cari li se puteaii retrage. i 

„_-Cu totul de o altă natură sunt relaţiunile dintre state 
în timpii moderni, starea de pace și de amiciţie între state 
este starea naturală astă-Qi. Resbelul din fericire, este o ex- 
cepțiune. Dacă armele astă-qi produce distrugeri teribile, în 
schimb ati bunul că fac ca resbelele să aibă o durată scurtă. 

Înmulțirea . raporturilor dintre particularii diferitelor 
State face să se nască conflict între diferite legi. Eacă două 

-pers6ne de diferite naționalități” ele contractâză împreună; 
obligaţinnile reciproce ce nase din acest contract, sunt de 
natură a se executa în diferite localităţi. Dacă asupra acestei 
executări se ivesce vre-o contestare, cestiunea principală ce 
se va nasce va fi-a se sci-după care lege aii să se judece; 
după legea personală a celor ce ai contractat, după legea 
locului unde s'a contractat, după legea unde se execută con- 

“tractul, oră după. legea, locului unde. se judecă contestarea.? 
"Găsim în legea de Itroducțiunea Codului civil german 

următ6rea disposiţiune : e 
„Art. 31. Cu asentimentul Consiliului federal se pote
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dispune prin ordonanța cancelarului Imperiului a se lua 
măsuri: de retorsiune contra unui stat străin, precum ȘI COn- 
tra naţionalilor săi şi contra. succesorilor lor juridici“. 

- Când un străin se află înaintea tribunalelor rumâne, 
două cestiuni se pot nasce. Prima este aceca de a se pre- 
cisa cari sunt drepturile ce i se pot 'recunâsce, Și de cari 
el se pâte bucura. La acâstă cestiune' r&spunde art. G, 7, 9 
Şi 11 şi ne vom ocupa de dânsa când vom explica Titlul 1, 
Cartea I. 

A doua cestiune se formulză ast-fel: Fiind recunoscut 
un drept străinului, întinderea acestui drept se determină 
după legea rumână, sai după legea proprie a acestul strtin? 
La acâstă cestiune răspunde în parte art. 2. 

Savigny (op. cit., V. VIII, n. 361) formul6ză ast-fel aceste 
două cestiuni: „Capacitatea de a avea dreptul, condiţiunile 
după care o persână pste fi titulara unui raport de drept, și 
condițiunile după care o persână pote să devie titulară a unul 
raport de drept (capacitatea de a exercita). 

Cum vedem art. 2 face mai mult parte din dreptul în- ternațional privat. Acestă parte a dreptului este încă la îu- ceputul că. Se simte de toți necesitatea ca, relațiunile de acâstă natură să fie regulate prin tratate internaţionale. Asc- menea tratate lipsese mai cu totul și în lipsa lor suntem nevoiţi să ne raportăm la, textele legilor. Din nenorocire textele sunt cu totul neîndestulătâre Și comentatorului în este lăsat să umple prea multe goluri. Ast-fol se explică atâtea, nedumeriri și controverse ce se întâmpină la fie- care pas. , 
, 35. Dacă, luăm în s6mă mai de aprâpe redacțiunea art, = constatăm că legiuitorul, afară de forma actelor, evită de „4 spune ca să se aplice o lege străină în Rumânia, De aceea se discută, dacă aplicarea legii str&ine este obligatorie pentru Iu ecătorul rumân. Savieny (op. cit., VIII, $ 848, 360) nu stă Jur pe o Pa acspunde afirmativ. EI fundâză sistemul 
internaţional Ii sistemul oneplea bună ivite ale de drept 

- glez obligativitatea aplicării legii străine nasce din chiar legea, națională care impune acâstă obligaţiune. 
Da i
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Asser 2) (n. S și 9) adoptă cu totul acest. sistem. E1 
combate pe Foelix care fondâză aplicarea legei străine pe ideea de conveninţă, de bună voinţă, de curtoisie internaţio- nală (comitas gentium) și pe acea de necesitate reciprocă între națiuni (atilitas reciproca). Asser vede aci o cestiune de drep- 
tate și motivul principal pe care se fundâză este că un pro- 
„ces nu are de scop a crea drepturi noui ci a constata pe 
cele existente. Laurent (Droit international Prive, T. I. n. 30, 
31) adoptă acelaş sistem, citând în fâvârea sa, pe Dumoulin. 
El exprimă convingerea, că viitorul aparține acestui sistem. 

36. Un alt punct asemenea, discutaţ Și care se apropie 
de cel pe care "1 arătarăm este acela de a se sci dacă exis- 
tența legei străine trebue considerată ca o cestiune de fapt, 
pe care trebue s'o probeze cel care o inv6că, sati dacă ju- 
decătorul este dator s'o cunâscă. Autorii cari susțin că ju- 
decătorul este ţinut să aplice, în casurile determinate, legea 
străină, ajung neapărat la conclusiunea că judecătorul este 
dator să cunâscă acâstă lege, pe. care adesea pâte ar avea 
s'o aplice din oficii. Cu tote aceste jurisprudenţa, în Franţa 
și în Belgia sunt fixate în sens contrarii (Poelix Droit Inter. 
privc an. par Demengeat, |. n. 182), 

37. Asemenea, ca consecință, este admis aprâpe unanim 
-că aplicarea, bună saii rea, a unei legă străine scapă con- 
trolului casaţiunei, în acest înţeles că dacă judecătorul de 
fapt aplică legea străină, în casurile în care este dator s'o 
facă, o aplică: greșit, casaţiunea nu are a interveni.: Acest 
sistem este aprobat chiar de Asser 5), nu însă pentru consi- 
-deraţiunea că este o „cestiune de fapt, ci pentru că - „0asa- 
țiunea este destinată a suplini și a complecta, unitatea în le- 
gislațiune prin unitatea, jurisprudenţei“. Și “apoi adaogă ju- 
risconsultul : „Distineţiunea care servă de basă recursului nu 
este tocmai o cestiune de fapt sati de drept ci mai mult de 
aplicarea unei legi naţionale de o parte, şi tot ce este 
afară din legea naţională, fapt sati drept, de altă parte 4)“, 

  

1) Elements de droit International Priv6 ou du Conflit des lois, (Trad, 
AL. River. O traducere în rumânesce este făcută de D, G. Schina). 

2) Asser, op. cit, 'n. 13 (v. şi notele). 
3 N, 14. i . : 

» 2%) 'Vedi Laurent, Droit_Intern., II, n. 261—979.
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38. “Lepile rumâne de ordine publică se aplică tutulor 
celor aflați pe pămâatul rumânesc, fără a se corecta naţio- 
nalitatea lor. Ast-fel, mai întâiii sunt legile constituţionale, afară de drepturile politice, de care: numai Rumânii se bu- “cură, legile administrative, de poliţie Şi de siguranţă. | 

In privinţa legilor penale în sistemul englez se aplică absolut principiul teritorialităţei. Crimele sau delictele c0- mise pe. teritoriul englez se pedepsesc ori de cine ar [i co- mise; de altă parte însă, infracțiunile comise în afară de Pământul englezesc, chiar de Englezi, chiar contra Enyle- zilor, nu se pedepsesc. Codul nostru penal, și acesta este sistemul comun tuturor statelor din Europa, urmâză siste- -mul englez, în cât se atinge de infracțiunile comise pe pă- -mântul rumânesce; art. 3 cod penal anunţă că legea penala -rumână se va aplica tuturor acelora, care vor comite crime sati delicte pe teritoriul rumân, fără distineţiune de naţionalitate. Cât pentru crimele sau delictele comise afară din țară, art. 4 le pedepsesce numai dacă făptuitorul este Rumân și dacă nu a fost judecat în țară străină. Dacă făptuitorul este strtin, -el nu se: pedepsesce de câ pentru crimele numite în art. 5, „89. Chiar disposiţiunile de. drept civil care sunt însă fundate pe ordinea publică sai pe bune moravuri se aplică "celor ce se află pe teritoriul rumân, fără distinețiuno de na- ționalitate. Ce se înțelege prin legi de ordine publică și bune moravuri ? Laurent voesce a determina acest punct fârte delicat, însă nu ajunge la o soluțiune clară Şi precisă ȘI re- cun6sce Singur că în practică “întâmpinăm multe greutăţi. “Distinoţiunea, ce voesce u face între interesul societăţei Și drep- tul societăţei Pentru a justifica aplicarea, legei de ordine pu- 
„blică, nu ne duce la o soluțiune practică. Cu. drept cuvânt însă Jurisconsultul citaţ atrage atenţiunea, judecătorului că 
„nu trebue:'să' dăm aci înțelesul ce'l qa art. 5 și că legile de 
“stare civilă ŞI de capacitate, cum dice art. 2, sunţ personale 
fie-cărui.. 

De altă parte Laurenţ, are cuvânt s torul va decide dacă o lege face sai nu parte din legile de 
ordine publieă Și de bune moravuri după doctrina co dom- 

ăzitorul drep- 

nesce în Statul în care e] dă dreptate. El este p 
at existenţa, Societaţei Și per- 

ă Spue că judecă- 

turilor societăţei. Este de: scăp
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fectarea ei, deci trebue să, consulte dreptul politie al na- țiunei. - 
Este de observat că redactorul rumân nu a reprodus disposiţiunea, Codului Napoleon, relativă la, legile de ordine publică şi de bune moravuri ; . Gre prin acâsta a voit să se depărteze de acest sistem? Avem convingerea că nu. S'a credut inutil a se reproduce în acest puneti. textul frances, şi că principiile generale sunt suficiente în acest punct. 
Legea de introducțiune a Codului Civil german. " 
„Art. 30. Aplicarea unei legi străine este exclusă când este contrariă bunelor moravuri sait scopului unei legi ger- 

mane“, 

Ast-fel art. 1471, care opresce ca cine-va, să se oblige pe t6tă viața s'ar aplica Şi contra aceluia care ar pretinde că are pe un altul în sclavie. Acest cas însă are o aplicare mai rară. Ast-fel oficerul stărei civile trebue să c6ră de la acei ce se presintă înaintea lui însuşirile cerute de legea rumână pentru actul ce se face lui, Două persâne, care 
după legile ţării lor se pot căsători, pot fi refusaţi de ofi- cerul rumân, dacă după legea rumână există o împedicare 
la căsătorie. Mahometanul, care în țara lui pâte avea mai 
multe soţii, fiind deja, căsătorit în țara lui, numai pâte con- 
tracta o a doua căsătorie în: Rumânia, pe cât timp cea din- 
tăi nu este destăcută. Un Francez nu pote cere ofițerului 
rumân a, celubra o căsătorie cu o vară primară, fără a avea 
o dispensă a Capului statului Și nică chiar cu o: asemenea 
dispensă dacă ar voi să ia de soție pe o nepâtă (art. 144). 

„Să notăm că aci nu este vorba: de a se decide dacă. 
doi Francezi, veri primari, căsătoriți în Franţa, pot fi con- 
siderați în Rumânia ca bine căsătoriți, ci numai dacă ei se 
pot căsători în Rumânia. . 

Tot pentru același motiv o persână divorțată pâte să 
se căsătorâscă în Rumânia, chiar dacă legea țării, d. e. cea 
austriacă, nu recunâsce divorțul. 

Acest mod de a vedea nu este al tutulor. Unii autoră 
văd aci o: chestiune. de capacitate şi pretind a se aplica le- 
gea statului la care aparține străinul. (Fiore, Droit internaţio- 
nahprivă n. 131, 182, Laurent, n. 106). E 

Cu drept cuvânt însă s'a spus că âci sunt în-joe con- 

64257 i ! 6
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sideraţiuni moraie -și pentru acest motiv disposiţiunile Je- gale sunt riguros obligatorii pentru toţi 1), j 40, Disposiţiunile din dreptul civil cari ati scopul de a organisa familia, intră asemenea în legile de ordine pu- blică. Așa modul cum este organisată puterea maritală şi care asigură bărbatului posiţiunea de cap al familiei se aplică străinilor aflători pe pământul rumânese. Nu trebuese însă confundate disposiţiunile relative la puterea maritala cu acele care ating capacitatea femeii măritate. Tot ast-fel și pentru puterea părintâscă. Acâstă putere, cu t6te atribuţiunile ei, se recunosce și părintelui străin. Deci dreptul de corecțiune, dreptul de a consimţi la unele acte, cum este căsătoria, "l-ai străinii în Rumânia, după cum l-ai și Rumânii“, | Legea de întroduețiune a Codului Civil german. „Art. 18. Filiaţiunea legitimă a unui copil se judică * după legile germane, dacă bărbatul numai este German la epoca. nascerii copilului, sai dacă bărbatul a încctat din viață înaintea acestei nasceri, dacă el era German la m6r- tea luic. 
„Art. 19. Raporturile juridice între tată ȘI mamă şi în- tre un copil legitim se judică după legile germane când ta- „ făl, și dacă el a încetat din viţă, când muma posedă na- ționalitatea, Imperiului, Tot ast-fel Și când tatăl sau muma a perdut naționalitatea, Imperiului, dar copilul a conservat-oa. "Art. 20. Raporturile Juridice între copilul natural și 

muma sa se judică după legile Sermane când muma, este 
Germană. Tot ast-fel și când muma a perdut naționalitatea 
Imperiului, însă copilul a Păstrat-o«, | „Art. 21. Obligaţiunea alimentară a tatălui către copi- 
lul natural și obligațiunea, sa de a da numai cheltuelile de 
Sarcină, de facere, de întreţinere alimentară se judecă după 
legile Statului - cărui apartine mama la nascerea copilului; vile? de legii ca Însă drepturi maj întinse de cât cele sta- 3 stlinane“, „Art, 22. Legitimarea unui copil natura] ca şi adopţiu- ————_ 

1) Savigny, op. cit. VIII, $ 379. Asser, n. 53— 
$ 31 tox. şi n. 34, 

55, Aubry et Rau, 1,



TITLUL PRELIMINAR ” 83 

nea, se regulsză după legile când tatăl, la epoca legitimării, 
sait adoptantul la epoca adoptaţiunii, posedă naționalitatea, 
Imperiului“. 

„Dacă tatăl sai adoptantul este supus al unui stat străin, 
pe când copilul posedă naționalitatea Imperiului, legitimarea 
sail adoptaţiunea este fără efect dacă consimțimântul copi- 
lului saii acelui cu care copilul are relațiuni de familie, ce- 
rut de către legile germane, nu a fost date. 

41. Aubry şi Rau pun între disposiţiunile de ordine 
publică şi obligaţiunea de a da alimente TI, Ş31D. 
Laurent (Droit civil [. n. 88) combate acâstă opiniune. El 
aplică numai principiul statutului personal şi ajunge la ur- 

“mătorele două conclusiuni: că străinul cărui legea ţării lui 
nui acordă o pensiune nu o pâte reclama, chiar de la un 
Rumân, în casurile în care legea rumână acordă acâstă pen- 
siune ; şi, din contră, un străin ar putea reclama pensiunea, 
chiar de la un Rumân, în ceasurile în care legea, străină 
acordă pensiunea, de şi aceste casuri nu ar fi prev&dute de 
legea rumână. (V. art. 91 leg. germană notat mai sus). 

42. Autorii nu sunt de acord asupra chestiunei dacă 
divorțul este o instituţiune de ordine publică, sai face parte 
din legile personale. - | 

Laurent :) este destul de limpede când spune că „nu 
este nici o îndoială că în dreptul francez, legea divorţului 
face parte din legea de statut personal.“ După acest juris- 
consult, deci, tribunalele rumâne nu pot divorța pe doi 
străini de cât numai dacă legea lor personală admite divor- 
țul, și în casurile pe care acâstă lege le prevede. . Laurent 
critică jurisprudenţa franceză, care mai înainte de reașeza- 
rea divorțului în Francia, îl refusa străinilor. In acest sistem 
tribunalele rumâne ar trebui să pronunțe separaţiunea de 
corp între doui străini a căror lege prevede acâsta. 

Avem convingerea contrariă. Motivele cari fac pe le- 
giuitor să prevadă divorțul sunt fundate pe o consideraţiune 
înaltă de morală și de ordine socială. Soţul insultat, mal- 
tratat, nu trebue a suferi insultele şi maltratările. Când un 
soț este corupt și viţios, trebue ca cel-l'alt şi copiii să pâtă 

1) Droit International v. n. 119 şi urm,
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fi în drept a cere ca să fie depărtat. Separaţiunea, de corp 
este o instituțiune contra nature omenesci și efeetele ci, în 
loe de a da. satisfacere moralei, din contră lovese în ca. 
Savigny 1) are dreptate să qică: | „Divorțul se distinge din 
cele-l'alte instituţiuni asupra bunurilor, prin accea că legile 
în acâstă materie ţin de elementul căsătoriei, și prin urmare 
ai caracterul legilor obligatorii. Judecătorul, chemat a pro- nunța un divorţ nu pâte de cât să urmeze Jegea ţării lui, fără să se uite. la cele-l'alte raporturi ale soților. 

Legea introductivă a Codului german, 
„Art. 17. Divorțul -se regul6ză după legile statului cărur aparţine soţul Ia intentarea acțiunei“. 

„Faptul petrecut pe când bărbatul era supus unul alţ stat, nu p6te fi invocat ca motiv de divorţ de cât dacă acest fapt, este, după legea, acelui stat, o causă de divorţ, sait de separațiune. 
| „Dacă la intentarea acţiunei, naționalitatea Imperiului s'a perdut de bărbat, dar dacă femeea este Germană, se aplică legile germane:. 

Nu se pâte pronunța în Germania, un divorţ sati o se- paraţiune, pe cât timp divorţul nu ar fi primit atât de legea străină cât 'şi de legea germană. | 
43. Tot în legile de siguranță publică intră Şi acele re- lative la tutelă, fie a minorilor, fie a interdişilor, la punerea sub consiliă judiciar. Un străin deci p6te fi interdis în Ru- mânia. în casurile Și în condiţiunile determinate de legea, rumână, Și nu 'văd motivul pentru ce nu ar putea să fie sub un consilii judiciar. In fine emanciparea, se acordă și 

“Aci însă trebue să se facă deosebirea, între modul cum se organis6ză, tutela, care ca măsură de protecțiune, face parte din legile ds ordine publică, Și între capacitatea celui pus sub tutelă Şi a tutorului s&u, capacitate Care se recu- 
IEză după legea lui personală. To după legea, personală a 
celui Pus sub tutelă se determină, Și ceasurile în care pâte 
să aibă loe tutela; precum Și acele în care pâte avea loe Da a 

1!) Loc. cit, Ş$ 379, 6. — Cass. p 1 5 
- trib. Iaşi, De. n. 57/01. îi Pe 918, 1,70, C. Iași, Dr. n. 67/94
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emancipațiunea. Autorii nu fac de cât o excepţiune pentru interdicţiunea în cas de furie 1). | 
Legea de introducțiune a Codului german, | 
„Art.-S.; Un străin: pâte fi interdis în Germania după 

legile. germane, când are. domiciliul sat reşedinţa în Ger- 
mania&, | 

_mârt. 9. Un absent pâte fi declarat mort în Germania, 
după legile germane, dacă, la începutul absenței sale era 
Germân“., 

„Dacă la începutul absenței, absentele aparținea unui 
stat străin, el pâte fi în Germania declarat mort, după legile 
germane, și cu efect pentru bunurile aflate în Germania ; 
sunt aplicabile prin analogie disposiţiunile art. 2369 al. 9 
Codul civil“. 

„Dacă un soţ străin absent avea ultimul săi domicilii 
în Germania şi dacă femeea sa rămasă saii întârsă în Ger- - 
mania este Germană, sai fusese Germană până la căsătoria, 
ei cu absentul, acesta, pâțe, după cererea soţiei, să fie de- 
elarat mort, în Germania, după legile germane, fără 'restric- țiunea, arătată în aliniatul 2«, 

„Art. 23. O tutelă sati o curatelă pâte fi ordonată în 
Germania, chiar pentru un străin, în cas când Statul cărui 
aparţine nu ia însuși măsură, când, după legile acestui Stat, 
străinul are trebuință de asemenea "mesuri, sai când este 
interdis în Germania“. i 

„Tribunalul de tutele german pâte lua măsuri provisorii 
pe cât o tutelă sai o curatelă nu s'a instituite, 

H. De și în legile n6stre nu avem o disposițiune ca 
acea, din procedura belgiană, care să decidă că regulile de 
procedură se aplică tuturor celor ce se presintă înaintea 
tribunalelor, totuși acest principiii este necontestat. Vom 
avea a vorbi despre competință când ne vom ocupa despre 
posiţiunea, juridică a străinilor în Rumânia. Aci vom spune 
că chemarea în judecată, citarea, părților, instrucția proce- 
sului, îndeplinirea formelor actelor pregătitâre, darea sen- 

  

D Veqi asupra tutelei Laurent, Droit Inter. VI, n. 49 şi urm. Asupra 
Emancipaţiunei n. 72 şi urm. şi asupra interd. şi consiliul judiciar n. 65 
şi urm. şi 69 şi urm. : .
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tinţei, mijlâcele ordinare şi extraordinare de a se ataca o sentință, se reguleză fără îndoială după legea rumână. . „Art. 874. pr. civ., adoptă în privinţa executărel hotări- rilor străine în Rumânia principiul reciprocităţel. Numai ho- tăririle judecătoresei date în o țară în cure și hotărîrile tri- bunalelor rumâne sunt executorii, so pot executa în Rumânia. Hotărîrea străină însă nu 'se pote executa în Rumânia de cât dacă ar' avea un ezequator a unui tribunal rumân ; alt-fel cei cari sunt de lege însărcinaţi a executa hotărîrea nu pot cundsce acâstă hotărire. Chiar principiul suveranitățer sar opune la o executare făcută de-a dreptul. Se nasce întrebarea ce are să cerceteze magistrul 1u- mân chemat a pune viza pe sentința dată do tribunalele străine? Art. 374 spune că tribunalul are să cerceteze dacă sentința este definitivă după regulele fixate de legea ţărel unde a fost dată acestă sentință. Prin acâsta, legea a voit să dică numai că tribunalele rumâne nu aii căderea să vadă dacă sentinţa. este dreptă sati contormă cu legea ț&rer de unde vine. Acest punct controversat în Francia nu întâm- pină nici o greutate la noi. Credem însă că judecătorul ru mân pote refusa punerea formuley executorii în casul când dispositivul sentinței străine conține ceva care ar lovi în or- 
De altă parte credem că art. 374 nu p6te deveni o Vexaţiune pentru un Rumân. Dacă ne-am închipui că un Proces s'ar deschide unui Rumân de un străin în ţara aces- 

tuia, proces de care Rumânul nu are p6âto nioy cuuoscință, 
Sai chiar ar avea, cunoscință, însă pentru care el nu este 
ținut să răspundă Și să invâce excepţiunea de incompetinţă. 
Ar fi grav cu totul, şi am ajunge la un Tesultat cu totul 
opus scopului legiuitorului, dacă am da unui străin mijlocul 
e mgparveni Să obție în acest mod o hotărîre contra unui 

„45. Chiar dacă o hotărîre nu ar fi executorie în ţara 
străină, tot pâte Produce un efecţ în acâstă țară. Se discută 
Cestiunea dac: asemenea, efecte sunt obligatorii, Ac6sta se 
întâmplă cu hotărîrile prin care se modifică capacitatea cur- 
Va. Astfel este hotărîrea, Prin care cine-va este pus sub 
interdicțiune ȘI care face pe ce] interdis ince Pabil de a aq-
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ministra averea sa. Acâstă, sentință are ea efect, în strbinătate, 
în acest înțeles că actele ce le-ar face interdisul acolo să fie 

isbite de nulitate? Principiul nu a fost mult timp contestat 
și adi este unanim admis. In practică se caută a se face 
restricțiuni. Se dice că cel care în necunoscință de exis- 
tențu, unei asemenea hotărîri a tratat cu interdisul pâte să 
se apere invocând buna sa, credinţă. Se adaogă însă, că se 
mai p6te chiar contesta, faptele pe cari s'a fundat hotărîrea 
de interdicţiune 1). i 

46. Cestiunea se presintă mai des în falimente. Care 
este efectul unei declaraţiuni în faliment pronunțată în țară 
străină? Aci domnesce o adevărată confasiune. Relativ la 
incapacitatea falitului care face comercii în ţară, cestiunea 

„este aceeași ca și pentru interdis. Când str&inul exercită 
comerciul în țară străină trebue a, se regula perderea admi- 
nistraţiunii lui și exerciţiul administraţiunii sindicilor după 
legea țărei unde exercită comerțul. In practică intervine 
adesea în țară străină o nouă deelaraţiune în faliment şi se 
procede la o nouă organisare a falimentului cu altă, proce- 
dură și alți sindici. Dacă însă o asemenea declarare nu in- 
tervine, se refuză efectul declarării afară de teritoriul țării 
unde -ea a avut loc. Același lucru şi pentru concordat, pentru 
lixarea, 'epocei încetării plăţilor. Diferite legislaţiuni străine 
adoptă diferite sisteme. | 

Tote aceste variațiuni fac să se simtă necesitatea uni- 
tății diferitelor. legislaţiuni pe principiul unităţii falimentului 
sai, cel puțin, regularea lui prin tratate speciale 2). 

47. Oreditorii străini în Rumânia ai, ca şi cei rumâni,. 
dreptul de a se despăgubi din patrimoniul debitorului aflat 
în Rumânia. Mijl6cele de execuţiune ale legii rumâne sunt 
acordate și străinilor. | 

Dacă se deschide un concurs saii o ordine de creditori, 
vor putea figura în acâstă ordine şi creanţele contractate 
în străinătate, fie în favârea Rumânilor, fie în favârea strti- 
nilor. 

După care lege se va acorda preferința la distribuţiunea, 

') Asser, n. 121—131. Savigny, VIII, $ 874. e. 

2) Aubry şi Rau, ], Ş 31 tex. şi notele 36—39,
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banilor ce se face înaintea, tribunalelor rumâne? De sigur după legea rumână, când este vorba, de o preferință ce re- sultă din lege. Deci, pe de o parte se va refuza, unci creanţe contractătă în străinătate preferința ce W-ar recunâsce legea ț&rei unde s'a născut creanța; iară, pe de altă parte, o ase- menea creanță se va bucura de preferința ce "1 acordă legea rumână, chiar dacă după legea locului de unde Dro- vine, acâstă preferință nu ar exista. 
| Preferinţa, resultând din convenţiunea părţilor, dacă ar fi vorba de drepturi asupra, mobilelor, Și anume amanetul, creditorii străini ar putea cu Succes să o invâce; iară pentru imobile dreptul de prelerință trebue dat publicității conform sistemului nostru ipotecar (V. art. 1178 1) | 48. In privinţa formei actelor, codul civil admito regula locus regit actam. Ac6sta însemnâză că un act făcut, chiar între duoi Rumâni, în străinătate, este valabil, de Și nu în- deplinesce tâte condiţiunile de forme exteridra cerute do legea, rumână, întru cât el respectă formele cerute de logeu țărei unde s'a făcut. Ac6stă regulă este creată în faţa impo- sibilităţei în care s'ar Putea găsi cei ce fae actul în ţară străină de a împlini formele cerute de legea rumână; de docea ea nu este obligatorie Şi Rumânii cari fac actul în străinătate au facultatea sai de a face actul după legile lo- cului sai, dacă Voesc şi ati posibilitatea, pot sa dea actului forma cerută de legea rumână. . Regula locus regit actum a tost admisă în întrâga or apli- 

care, fără să sutere nici o restricțiune. Legea belgiană asu- 
- Pra ipotecelor în ari. 77 %-a dat o lovitură, cerând pentru 
ca o ipotecă contractată în țară străină să, fie valabilă, ca 
actul constitutiv să îndeplinâscă condiţiunile cerute do le- 
gile locului pentru un act autentic. Acâstă disposițiune a 
trecut în arţ, 17783 al. 2, codul nostru civil. Laurenţ vede 
aci nu o disposiţiune excepțională pentru ipoteci ci o apli- 
care a unei excepțiuni may întinsă aplicabilă tuturor.actelor 
solemne. 

In jurisprudenţa rumână se dai Soluțiuni diferite asu- 
———_ 

| _ n) A se consulta asupra acestor cestiuni Lawent, VII, n..180—183 și 

379 și urm, Savigny, VIII, $ 308. g», E | 
. 

N
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pra cestiunii dacă regula Jocus regit actum . este obligatorie 
pentru . străinii cari se căsătoresc în Rumânia, Curțile de 
apel ati persistat în idea că căsătoria a doi străini celebrată 
de un preot străin, care după legea lor recunâsce acestui 
preot competinţa de a celebra o căsătorie, este nulă. Curtea 
de casaţiune prin o decisiune recentă a admis sistemul con. 
trariti, care după a n6stră părere este cel mai conform cu 
scopul pentru care s'a creat regula, locus regit uetum. In opi- 
niunea contrarie din o înlesnire mai mare pentru străini, 
considerațiune care a dictat regula, se ajunge a le crea, din 
contra, cele mai mari dificultăți. (Vedi decisiunea Curţii de 
Casaţiune din anul acesta. — V edi în sensul contrar ultima, 
decisiune a Curţii de Apel, secţia II, cu 11 Iunie, afacerea 
Bosa-Sturdza). 

Dacă actul petrecut în țară străină are de efect trans: 
miterea unei proprietăţi imobiliare sau crearea ori transmi- 
terea unui drept real imobiliar, pentru ca dânsul să aibă 
val6re în Rumânia se cere să se supue regulelor de publi- 
citate stabilite de legile rumâne. 

Legea de într oducere a codului civil german a admis regula 
locus regit actium. 

„Art. 11. Forma unui act. juridic se regulâză după Je- 
gile cari regulză raportul juridice ce formeâză obiectul ac- 
tului. Este suficientă simpla observare a legilor localităţei 
unde actul s'a petrecut. 

„Disposiţiunea al. I nu se -aplică actului juridie prin 
care se stabilesce sai se dispune de un drept asupra unui 
Iuoru. 

Art. 18 ult, al. Forma căsătoriei contractată î în Germania 
se determină exclusiv după legile germane“. . 

49. Relativ la disposiţiunile de drept şi de interes. pri- 
vat, legiuitorul rumân, urmând pe cel francez,.a adoptat 
sistemul statutelor. Tacă cum a luat nascere acest sistem.. După 
ce invasiunile barbare ai încetat şi pe când aii început în 
Europa ca diferitele societăţi să-şi ia o formă '6re-care, a 
domnit sistemul legilor personale, după care în aceeași ]o- 
calitate fie-care individ era sub dominarea legei lui perso- 
nale, adică a poporului din care făcea, parte. Aşa Romanului 
i se "aplica legea, romană, după cum Burgundului i se aplica
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legea burgundă, de şi ambit se aflati pe același teritoria. Legile, aşa numite barbare erat cu totul personale. Cu totul altul a fost sistemul introdus de feudalitate. Seniorul ave tot interesul ca legea locului să guverne pe toţi câţi se alla pe el. Așa că feudalitatea a dat nascere sistemului teritorial, după care legea locului se aplică tuturor celor aflați pe te- ritoriu, fără a se cerceta origina lor. Acest sistem, cum s'a observat cu drept, trebuia să se introducă și ca o reacțiune în contra, diversităței ce resulta din sistemul legilor per- 

Jurisconsulţii ati început a încinge lupta contra feuda- lităței, şi una din armele lor: a fost de a contribui să se in- troducă în Francia sistemul statutelor. Acest sistem era în Francia admis aşa de unanim, în cât redactorul Codului Napoleon a trebuit să-l adopte ca unul ce i-se impunea. Sistemul statutelor (cuvântul vine de la slututa, adică legile speciale ce se începuse a se acorda orașelor) nu este adi unanim admis, el este cu drept cuvânt criticat, Ast-fel Măi întâiă în Englitera domnesce cu totul sistemul terito- rial, adică dreptul comun se aplică şi str&inului allător pe 
pământul englezesc, întoomai ca și Englezuluj, Și din contra 
Englezilor. aflători în ţară străină li se aplică legea ţărei în Care se găsesc. Savigny este Cunoscut ca partisan a] altul 
sistem. El may întâiu aplică. legea teritoriala când este în 
Joc interesul social. Cât pentru legile de interes privat tre- 
bue să se caute natura juridică a actului pentru a se Sci care 
anume lege trebue să se aplice. Şi aci Savigny discută dacă 
trebue a se referi la, originea pers6nei (sistemul naționalitiței), 
Sau la domiciliul său și conchide pentru acest din urma 

Codul Italian, prin influenţa, ce s'a exercitat aSupra re- 
dactorului lui, a admis în principi. sistemul naționalităței, 
adică, pe câţ timp nu este în joc un interes Social, fie-carui 
individ i se lică legea, lu; proprie *). Din nenorocire Și le- - 

pie a 
- 

Sititorulur italian la fost Srei să rupă cu totul cu tradi- 
unea și el nu a admis tâte consecințele sistemului său, 
a 

1) V, op. cit, VLII, $ş 350—350 Oy icili 

Vp ca > SŞ 
rigo et domicilitena,
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Am arătat că redactorul Codului Napoleon s'a supus 
mai mult tradițiunei, de cât a, căutat un sistem logic. Por- 
talis?) în expunerea de motive voesce a justifica sistemul 
propus şi adoptat pe consideraţiunea suveranităţei naţionale. 
EI este cu drept cuvînt combătut în aceste motive ca fiind 
în eontradicţiune cu el însuși de 6re-ce, dacă ar fi riguros 
să se vorbâscă de suveranitate în aplicarea legilor, ar trebui 
„să nu se aplice nici o lege străină ?). 

Sistemul statutelor este criticat ca, fiind insuficient, pen- 
îru a resolva, tote greutăţile ce se presintă în conflictul le- 
gilor rumâne cu cele străine. Apoi distincțiunea între diferite” 
statute. nu. este făcută după date sigure, aşa, că de multe ori 
nu se pote bine cunâsce dacă o disposiţiune este de statut 
real saii de statut personal. - , 

Este interesant să inserăm aci $ 5 C. Calimach care regu- 
leză conflictul legilor străine: „Tâte mădularile principatului 
acestuia, de obşte și fără deosebire, sunt supuse acestor legi; 
drept aceea când puterea, cea personală a vre-unui pămenten 
va fi mărginită de către aceste legi a patriei sale, atuncea nici 
de cum nu sunt primite aicea, în patria sa, nici. acelea 
întraltă ţară străină săvârşite de către dînsul fapte Și lu- 
orări; iară având pământânul puterea. cea personală, de nu 
va fi păzit numai forma cea pe dinafară, ci va fi urmat după 
acea în țară străină obicinuită formă, atunci nu se pot surpa 
acele fapte ale lui numai pentru o pricină ca acâsta, ci vor 
avea și aicea în patria sa tăria legiuită“. Aci găsim mai 
întâiă admis principiul locus regit actum. Apoi se proclamă 
principiul teritorialităţei în aplicarea legilor în ţară Şi se 
decide că naţionalii sunt urmăriţi chiar în ţară, străină. 

După sistemul statutelor, primit de redactorul rumân, 
legile de statut personal urmărese pe Rumâni orl-unde s'ar 
afla. Deci străinilor în Rumânia li se va aplica, legea naţio- 
nalităței lor când acâstă lege face parte din statutul personal. 

„Cât pentru drepturile cari: sunt de statut real, trebuesc a 
” li se aplica, -legile situaţiunei imobilului, fără distineţiune de 
naționalitatea celui ce exercită aceste drepturi. 

1 Fenet, v. V., p. 30. 

_2) Laurent, II, n. 136—140,
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Codul nu arată după cari semne să cun6scem dacă o disposițiune este de statut real sati de statut Personal. Autorii ai voit să fixeze aceste semne, însă nu ait reușit a o face cu claritate! și precisiune. In adevăr, iacă cum se pronunţă Demolombe VW, n. 76.): „Legea este reală când are de obiect predominant Şi esenţial bunurile în elo InSușT; când „are mai întâii în vedere bunurile Și nu se ocupă de cât acce- soriii de persâne; când nu se ocupă de persâne de cât ca mijloc, dacă pot dice ast-fel, ca să ajungă la scopul final co ȘI propune pentru a regula, pentru a dirige transmiterea bu- nurilor. | | 
| „Legea este de sigur personală, din contră când obiectul săi principal Și esenţial este însăși pers6na, persâna întregă, adică starea civilă Și capacitatea în mod general, nedeter- minat, absolut, când nu se ocupă de bunuri de cât acce- soriu şi ca mijl6ce... 

Apoi tocmai greutatea este a se distinge întrun cas dat scopul final de mijlocul de a ajunge la acest Scop. Și chiar . cu definiţiunea, lui Demolombe când se dice că un minor nu pâte înstrăina un imobil, nu sar putea, dice că legea se 
ocupă de persână ca de un mijloc pentru a ajunge la scopul 
ceşi propune Pentru a regula transmiterea bunurilor 2 Este pâte mai bine să, Spunem că o formulă exactă, 
pentru a face distincţiunea, - este imposibilă Și că aci trebue 
Să cercetăm diferitele casuri pentru a vedea în ce anume 
categorie: a voiţ legiuitorul a așeza pe fie-care din ele. De altă parte nu trebue să facem o aplicare exagerată 
a statutelor, făcând să intre neapărat ori-ce disposiţiune de 
drept civil sai în statutul real, sati în cel personal. 50. După termenii articolului 2, regulele pentru a de- 
termina statul civil intră în legile personale. Aşa, pentru a 
sci dacă o pers6nă este “căsătorită sau nu, dacă este fiu le- 
gitim, natural sau adoptat, trebue să cercetăm legea țării 
din care ea face parte. Prin urmare validitatea căsătoriei, 
regulele după care se stabilesce filiațiunea, cum se face legi- 
timarea, când şi în Ce coudițiuni se Pote face o adopţiune, 
intră, in statul Personal. Persnelor Cari fac aceste acte li 
se. aplică legea, lor personală, 

| 
51. Tot în statul Personal intră, ȘI regulele după care
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se determină capacitatea unei persne, fără a ne ocupa de natura actului. Așa pentru a determina la ce epocă este 
cine-va major, cari sunt actele pe cari minorul, interqisul, 
cel pus sub consilii judiciar le pote face singur, acelea pentru 
cari, pe lângă. consimţimântul tutorului se cere autorisareu 
consiliului de familie și a tribunalului, trebue să ne raportăm 
la legea personală a acelui care a tăcut actul, Acelaș lucru 
și pentru actele făcute de femeea măritată. 

| Am dis că nu are să ne preocupe. natura actului. In 
adevăr iacă o vîndare u unui imobil situat în Rumânia, făcută 
de un străin. S'ar putea dice că, fiind vorba de un imobil, 
ca să scim dacă vîndarea este perfectă, trebue să 'nâ ra- 
portăm la legile rumâne. Lucrul ar fi netăgăduit dacă ar fi 
să determinăm că proprietatea lucrului vindut s'a transmis 
prin vîndare. Când este vorba însă să stabilim validitatea, 
vinqărei, din punctul de vedere al capacităţii părţilor, trebue 
să cercetăm legea lor personală. Acest punct este în afară 
de ori-ce discuţiune. | | 

In Franţa jurisprudența, încuragiată în parte şi de doc- 
trină, s'a cercat să aducă o restricțiune în aplicarea princi- 
piului că capacitatea unei persâne se reguleză după legea 
sa proprie, atunci când se jicnese interesele chiar particulare 
franțuzesci. Cestiunea s'a presintat cu ocasiunea creditului 
ce în Francia s'a acordat unor persâne, minore după legea, 
țării lor, dar cari trecuse de 21 de ani, epocă la care este 
fixată majoritatea după legea franceză. Credem că acâstă 
soluțiune contravine disposițiunii exprese a art. 2. Să nu se 
argumenteze din aceea că buna credință a creditorului a 
putut fi surprinsă, pentru că dacă s'ar constata ca manopere 
fraudul6se. ar fi întrebuințate, art. 1162 ar fi îndestulător 
pentru a fi apărate interesele celui ce a cădut victima unor 
asemeni manopere. | - 

S'a decis că străinul nu pâteataca obligaţiunile con- 
tractate, sub motiv că 'ar fi fost minor, față cu creditorii 
franceză cari Pai credut major. 

Legea de întroducțiune a Codului civil german. 
„Art. 7. Capacitatea unei „persâne de a contracta este 

judecată după legea statului cărui aparţine acâstă, pers6nă. 
Când un străin, major, saii care are situaţiunea, juridică a
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unui major, capătă naționalitatea imperiului, el conservă si- 
tuațiunea unui major, chiar dacă, după legile Sewmane, nu este major. Dacă un străin face, în Germania, un act Juridic pentru care este incapabil sai nu aro de cât o capacitate restrinsă, el este considerat capabil pentru acest act întru cât ar fi ast-fel după legile germane. Acâstă disposiţiune nu se aplică pentru actele dreptului de familie Și de succesiune, nici pentru actele prin care se dispune de un imobil situat afară din Germania“. 

Merită a fi notată următârea disposiţiune: „Când o fe- mee măritată, ale cărei drepturi patrimoniale sunt regulate de legile străine, exercită personal o industrie în Germa- nia, statul ei de femee măritată nu are influență asupra, ca- pacităţei de a contracta în afacerile industrie sale:. (art. 836 al. I). 

52. Fac parte din statutul vel disposiţiunile relative la distincţiunea bunurilor în bunuri imobile, ŞI în bunuri mo- bile, fie prin natură, fie prin disposiţiunea legi! sai dosti- națiunea proprietarului, la, diferite desmembrări sai drep- turi reale asupra imobilelor, la mijlOcele de dobândire a proprietăţii imobiliare Și a celor-lalte drepturi imobiliare, la modul cum:se exercită proprietatea, Și cele-l'alte drepturi reale, la modurile cum se perde proprietatea Și desmem- brările ei. Tot în statutul real intră posesiunea imobiliară, fie pentru a duce la prescripţiune, fie pentru a dobândi frue- tele. In fine acțiunile posesorii Și peţitorii se regul6ză după legea locului situaţiunei mobilului. 53. Articolul nostru nu vorbesce de cât de imobile, fără să dică nimie de lucrurile mobile. Tăcerea legiuitorului nu se explică de câţ Prin considerarea, prea mică ce a ară- 
„tat pentru lucrurile mobile. Ce soluțiune trebue să dăm în 
privința mobilelor? Trebue să aplicăm legea locului unde se află ele sau legea personală a acelui care le are în pro- 
prietate ? Cestiunea este dificilă, Laurent (Droit înternational, VII, n. 160—168) desvoltă 

L 
unea, este 

discutată, Din acâstă, expunere Laurenţ conchide în fav6- 
rea aplicării legii personale, atâţ pentru că acesta, era siste- 
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mul lui Pothier, cât Și pentru că el fusese admis în. lucră- 
rile pregătitâre. In adevăr art. 5 titlul IV al Cărţii prelimui- 
nare consacră ultimului proect al Codului principiul că mo- 
bilele unui Francez aflător în ţară străină sunt regulate 
conform legii franceze !). In lucrările pregătitâre nu se 
vede că acâstă soluţiune să fi ridicat vre-o constaţiune se- 
ri6să. Cartea preliminară a fost lăsată la o parte și artico- 
lul citat a suferit redacțiunea cea nouă. 

Credem că Laurent traduce cugetarea redactorului Co- 
dului Napoleon, care nu se putea depărta de la tradiţiune, 
fără ea intenţiunea să fie bine exprimată Şi fără să se arate 
motivele cari ait putut dicta schimbarea ce se face 2 

In principii ar admitem că mobilelor le aplicăm le- 
gea personală a proprietarului lor. In practică însă întâlnim 
mai multe excepțiuni. Așa mai întâi în cât privesce regu- 
lele după cari trebue să determinăm dacă un lucru este 
mobil, ne raportăm la legea locului unde se află mobilul. 
Ac6sta este o consecinţă inevitabilă a regulei că distinc- - 
țiunea lucrurilor imobile do mobile se face după legile lo- 
cului. | | 

Tot ast-fel și pentru. preseripţiunea instantanee a mobi- 
lelor, căpătate cu just titlu şi bună credinţă în Rumânia. 

Aceeaș soluțiune pentru casurile de preferință între 
creditori asupra mobilelor, de Gre-ce am aşedat aceste ca- 
zuri între legile de procedură. 

Aceste excepţiuni ai determinat pe Demolombe 5) .a 
decide că regula cum că mobilelor se aplică legea perso- 
nală a proprietarilor este exactă când este a se privi aceste 
mobile în universalitatea lor, ca patrimoniii ; iară nu şi când 
sar considera fie-care mobil în parte 4). 

In adevăr distinoţiunea, din punctul de vedere al de- 
terminării legii ce trebue să se aplice, a lucrurilor mobile 
de imobile, găsesce aplicaţiunea cea mai importantă în 
Succesiuni. Aci trebue să împărțim patrimoniul în imobile 
și în mobile. Succesiunea imobiliară se regul6ză, conform 

» Fenet V. 1, 

=) Vedi citațiunile Demolombe, 1, n. 91, 
LL, cit, 

“) Asser, n. 41—16 şi citat Savigay, loc. cit. $ 366—368,
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legii locului situațiunii pe când cea mobiliară, trebue să fie 
regulată după legea personală a defunctului, : după regula 
veche mobilia personam sequuntur, sati molilia ossilus înhacrent. 

Acâstă, distineţiune are loc fie în succesiunea, legitimă, 
fie în cea testamentară. Sistemul Codulii Napoleon, pe care 
la urmat și legiuitorul rumân, de a împărţi succesiunea în 
două, aduce multe greutăţi în aplicare şi este cu drept eri- 
ticat. Este de preferat a se admite: unitatea patrimoniului, 
așa cum se admite în ţările germane. Codul Italian (art 8) 
proclamă principiul că succesiunea se regulâză după legea 
naţională a defunctului. 

Ori-cum ar fi, Codul civil a urmat sistemul francez și 
trebue să ne supunem lui şi să aplicăm imobilelor situate 
în Rumânia legea rumână, iar mobilelor legea personală a 
defunctului. - - 

Acâstă distincţiune se va face pentru a determina: 
condițiunea ce trebue să împlinâscă col ce succede, casu- 
rile de depărtare a succesorului nedemn, ordinele de sucec- siune, cari succesorii ai sesina Și cari trebuese a fi trimişi 
în posesiune, cum se face și cari sunt efectele primirei simple sati cu beneficii de: inventar a succesiunci, când o Succesiune este vacantă, cum și când se face raportul, cum se face împărţirea, Şi “cară sunt, efectele ei, cum se contri- Due: la datoriile succesiunii, dreptul creditorilor succesiunii de a cere separațiunea de patrimonii, drepturile . eredului reservator de a ataca disposiţiunile gratuite cară trec peste cotitatea disponibilă, cari sunţ drepturile legatarilor. Modul cum sunt ținuți și cum trebuese să contribue Succesorii și legatarii către creditorir succesiunii dă loc la greutăţi cari provin din conflictul diferitelor legislațiuni. Distineţiunea între cei ce primesc averea, mobilă de cel ce iai imobilele este grei de făcut. De aceea Sa propus sis- temul unității patrimoniului, Dar şi aci autorii nu: sunt de acord. Laurent, partisan al sistemului unității succesiunii, prin aplicarea, legii țării cărei aparține defunctul, propune că acest principiu să'și găs6scă punerea în lucrare la plata ȘI contribuțiunea, datoriilorI). -Nu credem că acest: sistem 

5 Droit International, VII, n. 52—84,
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este acela pe care a voit să'l primâscă, legiuitorul și că este de preferat acela care pentru partea de succesiune aflata în Rumânia trebue să aplicăm legea, rumână, după. cum am aplicat'o și la ordinea și distribuţiunea ce are loc în Ru- mânia, 
În privinţa substituţiunilor, ele sunt prohibite şi anu- 

IEză chiar disposiţiunea, în întregul ei, pentru tâte bunurile 
aflate în Rumânia. Aci avem aplicarea unei disposițiuni care 
ține de ordinea publică (vedi n. 11). 

In practică se propune că dacă defunctul ar lăsa, avere 
alât în Rumânia, cât Și în ţară străină și dacă prin o dispo- 
sițiune a, legii ţării străine, succesorul rumân ar fi depărtat 
de cel străin, să se facă compensaţiune cu bunurile din Ru- 
inânia până a ajunge la egalitatea dorită de legea rumână. 
Acâstă propunere, admisă în Francia, se justifică prin ten- 
dința ca nu cum-va conflictul legilor străine cu cele naţio- 
nale să fie prea în paguba naţionalilor. (Demolombe, I, n. 93). 

Eacă în ce mod Legea de. întroducțiune a Codului german 
regul6ză materia succesiunilor. a 

„Art. 24. Succesiunea unui German se regulâză după 
legile germane chiar când are domiciliul în străinătate. 

„Dacă la încetarea sa din viață un German avea do- 
miciliul săi în străinătate, moştenitorii săi pot invoca, şi 
legile în vig6re ale domiciliului lui de cujus în cât privesce 
răspunderea, obligaţiunilor masei ereditare. 

„Dacă un străin care a făcut saii a revocat o disposi- 
țiune de ultimă voinţă, capătă naționalitatea imperiului, va- 
liditatea confecțiunii sait revocării acestei disposițiuni se 
judecă după legile statului cărui el aparținea la epoca con- 
fecţiunii sai revocării; el conservă capacitatea de a face o 
disposiţiune de ultimă voinţă chiar dacă nu a atins virsta 
cerută pentru acâsta de legile germane. Nu se derâgă la 
disposiţiunea, art. 11 al. 2. 

„Art. 25. Succesiunea unui străin care, la mârtea sa, 
avea domiciliul în Germania, se regulâză : după legile sta- 
tului cărui aparţinea la acea, epocă. Cu tâte acestea un Ger- 
man p6te face să valoreze drepturile ereditare, chiar de nu 
sunt basate de cât pe legile germane, afară numai dacă 
după dreptul statului cărui aparţinea de cujus, legile germane 

7 6.4257
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nu sunt exclusiv aplicabile succesiunii Germanului domici- 
liat. în acest stat. , , 

„Art. 26. Dacă bunurile provenind dintr'o succesiune 
deschisă în străinătate parvin în Germania, prin îngrijirile 
autorităților germane, în profitul erezilor sai Jegatarilor 
având drepturi după legile străine, nimeni nu se pote opune 
la remiterea bunurilor pe motiv că el ar avea vre-un drept 
de erede. sati de legatar. | | 

„Art. 28. Disposiţiunile articolelor 15 (regimul matri- 
monial), 19 (raportul între părinţi şi copii legitimi), 21 al. 1, 
25 (moștenirea) și 27 (reciprocitatea) nu sunt aplicabile o- 
biectelor cari nu se găsese pe teritoriul statului unde legile 
relative la aceste disposițiuni se aplică, și cari sunt supuse 
unor disposițiuni speciale ale statului pe teritoriul căror se 
ailă aceste obiecte“. 

54. Am spus că nu trebue să facem o aplicare prea exagerată a deosebirii statutelor și să facem ca cu orl-ce chip să intre t6te disposiţiunile de drept civil în unul din aceste statute. Ast-fel cu folosința legală a părintelui asu- pra averii personale a fiului până la etatea de 20 de anj. „__ Daurent (Principes de Droit Civil n. 96) vede aci o dispo- sițiune de statut personal Și combate pe Merlin care a ur- mat tradiţiunei în Francia, după care, în principii tâte dis- posițiunile erati de statut real. Argumentul principal, dar puţin convingător al lui Laurent este că folosinţa legală este o consecinţă a puterii părintesci, adică o lege care se raportă la starea civilă, 
| Demolombe (|, n. 88) refusă cu totul folosinţa legală părintelui str&in. Opiniunea, sa p6te avea, succes în Franţa, unde: situaţiunea juridică a străinilor este alta de cât acea pe care o.aii în Rumânia. Tocmai motivul, pe care “si fun- deză Demolombe sistemul, îl invocăm noi pentru nosce ori-cărui străin folosinţa legală asupra, tuturo rilor aflate în Rumânia. Legea în privința relaţiunilor din- tre tată şi fiu conţine disposiţiuni corelative și indivisibili i a 8) de protecţiune. (Veqi Aubry şi- Rau, 1, $ 81 text ȘI n. 18). | 
55. Aceeași controversă cu aceleași soluţiuni. pe aceleaşi ar 

Tr bunu- 

; y e € fundate gumente în Privinţa ipotecei legale a-minoru-
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lui, interdisului şi femeei măritate asupra imobililor tutoru: 
lui şi bărbatului. Demâlombe (loc. cit.) și Laurent (Principes 
de Droit Civil, |, -n. 116. Droit International, VII, n. 393—396) 
relusă străinilor acâstă ipotecă. Consideraţi unea e că după 
art 11 străinii la noi se bucură de aceleaşi drepturi ea și 
Rumânii și acea că ipoteca legală intrând în legile de pro- 
tecţiune vom recunâsce acestă ipotecă și străinilor (Aubry 
et Rau, . c., nota 19). Acest sistem a fost tradus în dispo- 
sițiune legală prin art. 2 adițional .al legei ipotecare bel- 
giene din 1851. . | 

56. Se consideră ca făcând parte din măsurile de Dro- 
tecţiune și prin urmare sunt aplicabile străinilor regulele 
inalienabilității imobilului dotal. Demolombe admite princi- 
piul inalienabilității în o ţară unde regimul dotal ar forma 
dreptul comun; însă îl refusă în Francia (|, n. 85). Și aci 
vom urma pe Aubry și Rau (|. €.,n. 20) care nu supun sta- 
tutelor inalienabilitatea imobilului dotal, pentru că, cum am 
dis acestă inalienabilitate ţine în cât-va de interesul gene- 
ral, Reipublice suterest. 

57. Conflictul teritorial al legilor se presintă mai cu sâmă 
în materie de contract. Am stabilit deja că în privinţa for- 
mei contractelor aplicăm regula, locus regit achim.. Asemenea 
capacitatea părţilor” contractante se regul6ză după legea lor 
personală, fără să ne ocupăm nici de locul contractării, nici 
de locul executării, nică dacă obiectul obligaţiunei este mobil 
sati imobil. ” 

Dar în afară de forma contractelor și capacitatea păr- 
ților, după care lege vom avea a urma, fie pentru a deter- 
mina obligaţiunile, fie pentru interpretarea convențiunilor ? 

Este afară de ori-ce îndoială că ori-unde ar fi contrac- 
tată obligațiunea şi de ori-cine, clausele contrarii ordinei 
sociale nu pot avea nici o tărie în Rumânia. Ast-fel ori-ce 
clausă relativă la o succesiune nedeschisă, la donaţiunile 
mortis causa, la substituțiuni este fără tărie în Rumânia, chiar 
dacă contractul ar fi încheiat în.o ţară unde asemenea clause 
nu sunt prohibite între supușii acestei ţări. E 

Asemenea, drepturile asupra imobililor situate în Ro- 
mânia, resultând din contractele petrecute ori-unde şi între 
ori-cine, se fix6ză după legile rumâne. Ast-fel transmisibili-
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tarea proprietăţii, constituirea, drepturilor reale, întinderea 
saii exerciţiul acestor drepturi, obligaţiunea debitorului și 
dreptul creditorului, cum garanția de evieţiune, predarea, condițiunea resolutorie, pactul comisoriă, tote acestea fac parte din statutul real și prin urmare se aplică legea ei situ, 

58. Greutățile încep când este a se determina, cele-] alte efecte ale contractului. Se citâză unele disposițiuni din le- gislațiunile străine. Ast-fel Codul austriac (Ş 36 și 37) ordonă a se aplica legea locului unde s'a încheiat contractul. Art, 9 din C. Italian aplică în principii legea unde s'a închelat contractul, afară numai dacă amândouă părțile sunt de na- ționalităţi diferite. 
Cum avem să hotărim sub legea rumână ? Esto fără în- doeală că dacă părțile au manifestat, intenţiunea Jor asupra legei cărei se vor Supune, aplicăm acâstă, lege. Dară când acestă intenţiune nu este arătată fie expres, fie tacit din ter: menii întrebuințați de părți, cum avem să urmăm? Credem că în mod absolut nu putem de mai înainte spune că trebue să ne raportăm Saii la legea locului con- tractului, sati a 'locului domiciliului părţilor sai. a locului unde are să se execute obligaţiunea, ori, în fine, legea na- țională a, părţilor. Ast-fel nu am putea dice că dacă două per- s6ne, străine locului, contractâza obligaţiuni ce au să se „execute în altă parte, at înțeles să se supue legei locului unde s'a încheiat contractul. Tot ast-fel iarăşi nu am putea, spune că dacă doui conaționali ati încheiat în țara lor un contract, care are să se execute în țară străină, au înțeles să se supue legilor țărei unde are să se facă, executarea. În fine, la doi Străini, aparţinâna aceleaşi naționalități şi eari con: tractâză, în Rumânia obligaţiuni ce au să se execute tot aci, nu le putem aplica legea, țărei lor. Conchidem 'a Spune că locul unde s'a încheiat contrac- tul, domiciliul părţilor, naționalitatea lor, locul unde are să se execute obligaţiunea nu determină exclusiv legea care are să se aplice, ci constituese elemente - puternice pentru a determina, intențiunea presumată a părţilor 5. ÎN O 

. 
- "..1) Asser, n. 33 și -i | | Lauren, Droit Iatora: Vi mată Vie gay ep, eo VU, $$ 369-374,
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Vom aplica legea pe care părţile aii avut-o în vedere 
în t6tă întregimea, ei Şi fără distincţiune. Asser (n. 37) cu 
dreptul cuvânt respinge distinețiunea propusă de Foelix (|, 
n. 109 —110) între efectele şi armuirile contractului, aplicând 
celor dintâii legea contractului și celor de al douilea legea 
locului unde ai luat nascere aceste urmări. „Nu ni se pare, 
dice celebrul profesor, că o asemenea. distincţiune trebue 
făcută în materia care ne ocupă. Noi credem din contră că 
legea care trebue să guverneze “obligaţiunea, trebue să se 
aplice în tâte consecințele ei juridice, mediate şi imediate, 
urmări şi efecte“. (v. şi Laurent, Droit. Int., VII, 463 —465). 

59. Sistemul ce credem că trebue adoptat a fost încă 
„contestat, în cât se atinge de prescripţiunea liberatorie care 
S'ar putea invoca. Aci unii ati propus să se aplice preserip- 
țiunea legii defendorului, de oare-ce este un mijloc de li- 
berare, considerat ca o favâre pentru el 1). Alţii sunt de opi- 
niune că trebue:să: se aplice prescripțiunea legii reclaman- 
tului, de oare-ce nică o părticică din avere nui se p6te lua 
de cât în virtutea, legii lui, prescripțiunea fiind un mijloc 
de perdere a, averii). In un al treilea sistem se face din 
prescripțţiune o regulă de procedură care trebue regulată 
după legea, judecătorului ce o aplică. In fine Asser 5) vede 
în prescripţiune un mijloc de stingere a obligaţiunei care 
trebue regulată conform legei ce se aplică acestei obligaţiuni. 

60. In privința cambiilor ce aii să se execute în altă 
țară de cât acea unde a fost tradusă sati acceptată, lăsând 
la o parte cestiunea capacității celor ce se obligă, Asser€) 
propune a se aplica legea locului unde este creată în cât 
privesce condițiunile de validitate ale cambiei; iară pentru 
conținutul obligaţiunii, legea domiciliului fie-earui din obli- 
gați, în cât este a se determina întinderea acestei obligaţiuni. 
„La ce se obligă, în cele din urmă, trăgătorul? giranţii? Nu- 
mai la despăgubirea purtătorului dacă cambia nu este plă- 

  

1) Merlin, Repertoire Prescription, I, $ 3, n. 7. 

7) V. nota 8, Asser, n. 38. 

3) V. nota 1, pag. St. (Cpr. Troplong, Prescription, 28.) 

1) N. 88, Comp. Savigny, Ş 374. N. 103—108, "
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tită. Deci aceste obligaţiuni trebue să fie executate la domi- .1. . “ 

. 

e Asupra regimului pe care soții sunt consideraţi că'] adoptă este iarăşi controversă. Şi această. controversă nu datâză de acum, ea a preocupat, mult pe Jurisconsulţii vechi. Famosissima qunestio O numesce jurisconsultul (lamand, Vander Muelen!). Şi uci iarăși credem, după Aubry și Rau *) Și Lau. rent), că nu trebue să ne raportim. la statute; și că col cari fac :să intre regimul căsătoriei în statutul real i) și acel cari din contră die că regimul “face parte din. statutul. per. sonal?) se depărtâză de la adevărata soluţiune. Adoptarea unui regim este pur și simplu o cestiune de interpretare a, contractului căsătoriei, şi acolo unde nu este contract de simplă intenţiune. In legea rumână nu avem regim legal propriu dis; căci regimul dotal nu se consideră primit de părți, de cât dacă anume este constituită dota. Soții cari se căsătoresc fără contracţ binese se găsesc în stare de separaţiune de bunuri, | Ce avem să hotărim când doi străini se căsătorese în Rumânia, fără să aibă contract de căsătorie? Asser (n. 48) combate cu drept cuvânt pe cei ce propun a se admite re- gimul legal al locului unde Soții se căsătoresc pentru că adesea ar fi Soluțiunea contrarie intențiunilor soților. Iacă doui Francezi, trecători numay Prin țară, că se căsătorese aci, nu putem să gicem că ei nu sunţ căsătoriţi sub regimul comunității, regimul legal al T'rancezilor. Dacă, însa acești Francezi erai stabiliți în ţara Şi arată intenţiunea de a r&- 
mânea, Stabiliți aci s'ar Putea presupuue că ei înţeleg să se 
căsătorâscă sub regimul paraferna]. 

- „_Cestiunea este însă mai dificilă când soţii sunt de deo- 
sebite naţionalităţi, In acest cas Savigny Și Asser bropun a 
fi consideraţi căsătoriți. sub regimul legal al soțului, pentru 
2 

, 

1) Vezy partea istorică, Laurent, dr, Iut,, V,n. 153 —192,. 
>) 1, $ 31 tex. și n. 20, : 

” 
! 

>L, cit., n, 185. 
“) Foelix, T, n, 90, 5) Demolombe, I, n. Si,
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că domiciliul soțului se pâte considera ca locul unde are să 
se execute contractul D, | 

Să notăm că ork-care ar fi regimul presupus adoptat 
pentru imobilele aflate în Rumânia, trebue să îndeplin6scă 
formele de publicitate şi nu li se pâte crea altă condițiune 
de cât acea, stabilită de legea rumână. 

Legeu de introducțiune a Codului german : 
„Art, 14. Relaţiunile juridice personale ale soţilor ger- 

mani sunt judecate după legile germane, chiar când soţii ait 
domiciliul în străinătate. 

„Legile germane găsesc asemenea aplicaţiune când băr- 
batul a perdut. naționalitatea Imperiului, însă femeea a con- 
servat'o. 

„Art. 15. Regimul matrimonial asupra bunurilor se re- 
gul6ză după legile germane, când soțul era German la con- 
tractarea căsătoriei. 
„Dacă, după contractarea căsătoriei soţul capătă naţio- 

nalitatea Imperiului, saii dacă: soţii străini ai domiciliul în 
Germania, se aplică la regimul matrimonial de bunuri legile 
statului cărui aparţine barbatul, când s'a contractat căsătoria ; 
părţile pot însă primi un contract de căsătorie chiar de nu 
ar fi posibil după acele legi. 

„Art. 16. Dacă soții străini, saii cei care după ce ai 
contractat, căsătoria, ai dobânâit naționalitatea, Imperiului, 
aii domiciliul în Germania, se aplică prin analogie art. 1435, 
cod civil (efectul-faţă cu terți. când contractul este înregis- 
trat); regimul legal stabilit de legile străine este asemănat 
acelui care resultă dintr”un contract. 

„Sunt aplicubile disposiţiunile de la art. 1357, 1362, 
1405 din codul civil, întru cât pentru terţii ele sunt mai fa- 
vorabile de cât legile străine“. | 

62. Cât pentru obligaţiunile cari nase din quasi-e on- 
tractate, delicte şi quasi-delicte, opiniunea, cea mai acreditată 
este acea că ele se fixeză de legea locului: unde faptul s'a 
petrecut; 

Oprim aci explicaţiunile asupra art. 2, adică asupra con- 

5 Savigny, op. cit., var, Ş 579. Asser,n. 48. 51. 5. Comp. Laurent, 
Droit Inter. ă 17, n. 19s—22
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fliotelor' legilor rumâne: cu cele străine. Cum vedem totul este controversat și dificultăţile se întempină la fie-care pas. | Explicaţiunile ce am dat Sunt de sigur prea restrinse, însă le credem de ajuns pentru a, se fixa punctele prinei- pale.' Desvoltări mai întinse ar fi fost necesari, însă ele ar fi trecut peste cadrul ce ne-am fixaţ. 

III. Despre interpretarea Şi aplicarea legilor 1) 
Art. 83. Judecătorul care va refusa de a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, saii că este întunecată, Sail ne. îndestulătâre, va putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate. 
Art. 4. Este oprit judecătorului de a se pronunţa, în hotărîrile ce dă, pe cale de disposițiune Senerală și regle- mentară, asupra causelor ce“ sunţ supuse. 63. Interpretarea, și aplicarea legei se confundă. Apli- 

carca însă este ca, să dicem ast-fel, faptul judecătorului de a 
hotărî asupra, contestațiunei ce este supusă, pe când înter- 
prelarca este determinarea teoretică a, înțelesului legei. Apli- 
care fără interpretare nu există, pe când interpretarea pote 
exista fără, aplicare. 

Trebue să distingem înterpretarea legislativă, înterpretarcu 
Judecătorescă ŞI “interpretarea doctrinală, | Adesea aplicarea unei legi întâmpină atâtea greutăţi, 
în cât se simte necesitatea intervenirej unei noui disposi- 
țiuni legale prin care să se arate înțelesul adevărat; al aces- 
tei legi. Acâsta interpretare se numesce interpretarea legislativă, 
pentru că are 106 în virtutea, unei legi. Se may nNumesco şy- 
terpretarea autoritară, fiind-că este obligatorie ca și legea. 

Interpretarea legislativă aparține numai puterej legiui- 
t6re. Aci avem Principiul : Hujus est interpretari CUjus este condere, 

* Trebue dar să intervină voturile amândoror Corpuri legriui- 
tre și Sancțiunea, regală pentru ca să se facă interpretarea 
(Const. art. 34, Comp. Coq. Calimach, ş 11). 

| » Asupra regulelor de interpretare se recomandă cu tâiă 

lucrarea remarcabilă a D-lui Francois Geny: „Mode d'Int 
Sources en Droit Priyg Positif, cu care nu putem fi de acord,
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Am vBdut că aceste legi interpretative ai puterea, re- troactivă, prin urmare atinge tte faptele petrecute de la, punerea în aplicare a legei ce se interpretă, afară de cele regulate prin hotăriri definitive. Cum am spus deja stânea de care trebue să se ferâscă legiuitorul este ca nu sub formă de interpretare să se ascundă o lege nouă. 
64. Interpretarea, judecătorescă intră propriii qis în aplica- rea legii. Aci avem două principii. 
Mai întâii judecătorul este ținut să se pronunţe asupra 

ori-cărui cas ce i se presintă. El nu pote să se depărteze de la acâstă, obligațiune sub cuvânt că legea este sai întu- necată sati neprevădătâre, pentru că alt-fel el pâte să fie considerat că a comis delictul de tăgadă de dreptate. 
Art. 806 şi 307, Cod. proc., arată când este tăgadă de 

dreptate, apoi art. 308, 309, 311, 314, 315, arată cum şi unde se face urmărirea judecătorului ce comite tăgada; în fine art. 152 C. pen. prevede pedepsa judecătorului declarat cul- pabil de tăgadă de dreptate. 
„Al doilea principii este că judecătorul trebue să se mul- 

țumescă numai a, aplica legea casului ce i se presintă, fără . să arate cum are s'o aplice în viitor, sai fără ca decisiunea 
lui să fie concepută -ca o disposițiune generală. Ast-fel eacă 
un proces între Primus şi Secundus, relativ la o sumă de 
bani. Primus, ca reclamant, va avea să probeze că are să 
ia de la Secundus suma pretinsă. Judecătorul, dacă proba 
este făcută va avea să Qică, „considerând că după art. 1169 
0. civ. cel ce face o propunere trebue să 0 dovedâscă, că 
primus a aprobat cererea sa... ete.; saii Primus nu a 
făcut proba şi Judecătorul va, dice „că Primus neputând 
proba prstenţiunea sa, trebue să se respingă“. Este oprit 
judecătorului să qică: „Ori-ce reclamant va; ajunge să pro- 
beze pretențiunea sa, va câștiga judecata“. Numai puterea 
legiuitore şi cea executivă pote decide în termeni generali, 
fie prin lege, fie prin regulament de administrație publică. 

G5. Interpretarea doctrinală o face cel ce “explică legea, 
fie în cursuri, fie în tratate serise. Pentru că, cum am dis, 
judecătorul aplicând legea o interpretă, interpretarea jude- 
cătorâscă și cea doctrinală se confundă Şi sunt conduse de 
aceleași reguli.
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Aci s'ati propus mai multe împărțiri şi distineţiuni cari 
mu duc la nici un scop practic. Ast-fel s'a propus a se di- stinge interpretarea gramaticulă, care caută numal sensul Sa 
matical al cuvintelor întrebuințate, de interpretarea logică, 
acea care caută intențiunea legiuitorului după înţelesul ce 
logic și firesc ar resulta din diferiți termeni întrebuințaţi. Cum observă fârte bine Laurent (Principes de Droit Civil, I, n. 75), adevărata interpretare este acea logică, căci, dacă ar fi să ne luăm absolut numay după înțelesul gramatical al cuvintelor, -am ajunge adesea la o conclusiune contrarie voinţei legii şi de aceea adI se respinge cu totul interpre- tarea numită judaică. 

Legiuitorul s'a ferit de a trece unele regulo după care judecătorul ar fi obligat să interprete legea. El a înțeles că era grei să lego ast-fel pe judecător Și a lăsat totul la in- teligenţa, Ia, experiența, la cunoscinţele și la înţelepciunea lui. Aci intervine cum am dis arta dreptului, artă care se capătă numai. prin studii adânci şi o practică îndelungată. Redactorul în art. 977-—-985 pune nisce regule, după cari trebue să se interprete contractele. Unele din ele serva și la. interpretarea legei. 
| Vom căuta a aşterne câte-va idei asupra acestei ma: terii cu totul delicate, unde nimic nu este absolut. Mai în- tGiii interpretarea, gramaticală este acea care adesea se im- pune. Acolo unde termenii sunt clară şi preciși, așa că nu lasă cea mai mică îndoială asupra, intenţiunei legiuitorului, „Du putem face alt-fel de cât să ne supunem voinței legil. Nu este permis, sub cuvânt că legea este nedrâptă nici să adăogăm, nici să Ştergem, nici să îndreptăm textul. Codul Calimaeh, $ 8 dice: „Legea pe care judecătoria are so aplice lu 

vre-o pricină de judecată, na Se tâlcuesce : în alţ Chip fără de cât 
tai * după rostirea şi alcăhuirea cuvintelor, şi după scopul cel ve- derat al dătătorului de legi“. Laurent (|, 278) opune celor ce inisconstțior Yeah de Ai, săsehimbe legea. ici pie » Are care președintele Favre, 
care se exprimă ast-fel ; „Nimic. nu este mai periculos si 
mai funest. Ce va deveni legea, dacă fie-care judecător se pote depărta de ea, sub pretext de. equitate. Nu este dre 
ași bate Joc de legiuitor a, căuta să” eludeze Voința, și



TITLUL PRELIMINAR 107 

acea pretinsă equitate nu merită re să fie - numită cere- 
brină 2% | | | 
„Numai atunci când se arată că expresiunea, întrebuin- țată nu traduce exact simţul legiuitorului, trebue să căutăm, cum dice Calimach, noima legii. 

In ori-ce cas, fie că trebue să ne raportăm la termenii 
întrebuinţaţi, fie că stabilim înțelesul ce a voit legiuitorul 
să dea (Scire leges non hoc est verba carum tencre, sed vis uc po- 
testas. Dig. LL. 7. De legibus, ete. C.I, Tit. ID, acest în- 
țeles nu-l putem căpăta, până ce nu cercetăm tâte disposi- 
țiunile care se raportă la materie. Tacivile -est, nisi tota lege 
perspeeta, una aliqua particula ejus proposita, Judicare, vel.respon- 
dere. (Celsus., L. 24, Dig. acel. tit.) și $ 9, Calimach spune: 
Ducă judecătorul nici. din cuvinte, nici din ucima legii, nu va putea 
a desfira bine, şi hotări după legi pricina cea de față, atunci dator 
este a lua în biigare de semi, cu: căduta luare aminte, acele cu ase- 
măluivre, şi cu lămuriri hotărite pricină în codul acesta 3 dar: de nu 
va fi nică accstu, va lua în băgare de scnui mărginirile, şi temeiurile - 
ultor paragrafe înrudite cu acele, care paragrafuri sar putea aplica 
lu aceea de faţă pricină. Cugetarea jurisconsultului rumân este 
mai bine tradusă în art. 982 C. civ.: Zite cluusele -convențiuni- 
lor se interpretă unele prin altele, dându-se fie-cărcă înţelesul ce re- 
sultă din actul întreg. | | | 

In căutarea, intenţiunei legiuitorului găsim adesea două 
ințelesuri, atunci putem urma regulele cuprinse în art. 978: 
Când o clausă este primitore de două înțelesuri, ea se interpretă în 
sensul ce pole avea un efect, cară nu în acela ce-nu ar putea pro- 
duce nici unul. Trebue să evităm în tot-deauna ca interpre- 
tarea .ce o dăm să facă o disposiţiune a legei inutilă. 

Acolo unde legea nu prevede nimic, $ 40 din C. Cali- 
mach spune că se aplică dreptul firesc; eară Ş 13 și.14 dă 
obiceiului, carele în curgere de multi ani, deobsce păzindu-se, şi 
între judecătorii cercându-se s'aii întărit, putere de lege. Adi nu 
putem urma, ast-fel. Dreptul firesc nu are autoritatea unei 
legi şi mai. puţin încă dreptul neseris. . 

Judecătorul, acolo unde legea nu prevede, -este dator 
să argumenteze din casurile cele prevădute. Aci nu putem 
da regule fixe. Adesea argumentul a păzi sai a fortiori este 
bine venit: ubi eadem ratio ii idem jus.
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Argumentul a contrario, care nu este tot-deauua cel mal 
ture, care de multe ori se lovesce cu cel Jortiori, oste obli- 
gatoriii ori de câte-ori motivul care a determinat po legiui- 
tor a ordona ceva nu există, de câte-ori suntem în excep- 
țiuni şi în materia penală unde nu este admis Nici argumen- 
tul « fortiori. 

In fine să nu uităm că o interpretare sănăt6să cere se ținem socotălă de precedente, adică de disposiţiunile legis- lative şi de scrierile jurisconsulţilor pe cari a trebuit să-I aibă în vedere redactorul. Apoi sunt cu totul preţidse și indispensabile lucrările pregătitâre ale Codului Napoleon. Art. 5. Nu se pâte deroga prin convenţiuui sati dispo- sițiuni particulare, la legile, cari interesâză ordinea, publică Și bunele moravuri. 
66. Vom vedea că în contracte legiuitorul a admis principiul „Hbertăţei transacţiunilor, Acâstă libertate p6le merge până a modifica disposițiunile legii, cari în mare parte în acestă materie, nu sunt considerate de cât ca clause ad- nise tacit de părți. 
Acelaş principii de libertate a fost admis de legiuitor Şi în actul prin care o pers6nă dispune prin ultima voinţă, adică în testamente. 

| Acâstă libertate nu pote merge până a se permite în- lăturarea unor disposițiuni pe cari legiuitorul le-a ereat spre a protege un interes mai. înalt. 
Art. 5 adaopă la redacţiunea art. G c. Nap. cuvintele: „şi disposițiani Particulare, înțelegând prin acâsta testamentele. | Legiuitorul sa ferit a precisa curi sunt legile ce ating ordinea, publică Și bunele moravuri. De la început trebue să spunem că articolul are în vedere disposiţiunile de drept privat, pentru. că se înțelege de 1a sine, că legile de drept public nu pot fi modificate de particulari. Avem un exem: plu de ceea-ce Spunem în împăcăciunile ce se pot face asu- pra unui delict comis. Autorul delictului şi victima pot să 

transige asupra despăgubirelor, nu pot însă opri nici acțiunea publică nici aplicarea pedepsei (art. 1707 C. civ. art. 8—9 Proc. pen.). 
Mal este încă de observaţ împreună cu Laurent-(], n...)
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că art. are o aplicare mai întinsă de cât acea pe care am arătat-o 
în art. 2 vorbind de conflietul legilor. 

Intră între legile cari ating ordinea publică acelea cari sta- 
bilesc și proteg anume stare -de lucruri, cum este .organisa- 
rea iamiliei, ordinea de succesiuni, ete. Legile care ating bunele 
moravuri nu sunt numai acele. protegeate prin pedepse im- 
puse celor ce le calcă, dar tâte acele dictate de morală; 
aşa doua persâne nu pot conveni să trăi6scă în concubi- 
nagriii. | 

Iiacă și disposiţiunile din C. civ. care'se raportă la art. 
nostru. Art. 965 opresce ori-ce convenţiune asupra unei suc- 
cesiuni încă nedeschisă; art. 966 declară fără efect conven- 
țiunea fondată pe o causă ilicită art. 1038 anulâză conven- 
țiunea sub o condițiune contrarie, legilor și bunelor moravuri. 
Art. 1224 şi 1225 dă plină libertate soţilor în convenţiunile 
“matrimoniale, fără însă să pâtă atinge drepturile bărbatului 
de cap al familiei și disposiţiunile proibitive, saii să deroge 
la tit. IS și X, C. 1; art. 1192 cere ca societatea să aibă de 
obiect un ce licit; art. 1689 declară nulă stipulaţiunea, prin care 
creditorul amanetist este autorisat, a-şi apropia amanetul; 
după art. 1838 nu se pote renunța lu prescripțiune de cât după 
împlinirea ei. | 

67. O cestiune importantă este acea dea se seci dacă 
Curtea, de casaţiune pâte esercita controlul săi asupra ho- 
tăririlor cari se pronunţă asupra unei disposițiuni contrarie 
ordinei publice sati bunelor moravuri. Judecătorul de fapt 
va avea, interpretând o clausă să fixeze înțelesul. acestei 
clause şi asupra acestui punct, casațiunea nu are a înterveni. 
Cestiunea însă de a se sei dacă clausa, al cărui înţeles este 
fixat, atinge saii nu ordinea, socială ori bunele moravuri 
este, credem împreună cu Valette 5, supusă controlului  Ca- 
saţiunii. 

IV. Despre abrogarea sai desființarea legilor 

68. Legile ca tot ce este omenese, nu pot fi eterne. So- 

1) Code civil, p. 40.
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cietăţile se modifică şi cu timpul se simt noi necesităţi de 
satisfăcut. O lege dar pâte fi sati modificată sati desfiinţata. 

O lege nu pâte fi modifcată sat desființată de cât prin 
altă lege. Deci numai puterea legislativă, adică represintarea 
naţională și Regele are dreptul să schimbe sau să desființeze 
o lege. Acâsta ne conduce la resultatul că o lege nu pote 
fi desfiinţată prin desuetudine. In Rumânia nu avem de cât 
dreptul scris, obiceiul nu pote face o lege. Dacă dar obi- 
ceiul nu face lege cum el p6te avea puterea de a desființa 
o lege? Cum fârte bine observă Aubry şi Rau şi Domelombe !) în un stat unde Constitutiunea. determină cine anume are puterea legislativă, nu se pâte lăsa ea Încerea sai desfiace- rea legilor să aibă loc fără voinţa exprimată a celor în drept a exercita acestă putere. O societate bine organisată ȘI gă- sesce garanția în fixarea legii Și în stricta el aplicare. Ac6sta garanție ar lipsi dacă, sub diferite motive s'ar permite înlă- turarea unei legi și apoi desfiinţarea, ei prin neaplicare *). 69. Abrogarea unei legi pote fi expresă sati tacită. Avem abrogarea expresă, atunci când legea cea nouă declară expres că o lege este desființată, în tot sati în parte, sat schimbată în anume fel. Abrogarea tacilă, totală sait parţială, este atunci când legea cea veche nu pote să mai existe față cu textul cel noii. (Zez posterior derogat priori). 

Adesea, este greu a spune dacă avem sai nu abrogare tacită, Existenţa unei legi noi care între altele, are acelaş obiect ca şi legea Veche, nu o desființâză pe acâsta, Aci este exact principiul:: Legi speciali, per generalem non derogatur. Numai atuner când o disposiţiune specială a legii not gene- rale desființâză pe cea veche putem avea abrogarea. Ast-fel vom vedea că legea din 20 August 1864 asupra cumpărării “o „i mobile de către străini nu a fost desființată de Codul 
Art, 1912 desființeză legile civile anteri6re numai în tot ce nu este Conform reguleloy Drescrise prin acest Codice. Aci nu putem dice că avem 0 abrogare expresă; art. 1919 putea să nu existe şi abrogarea de care este vorba tot ar fi avut loc. ÎN man II 

: Ver apti, tea a 55 îi i: n opera citată a D.lu; Geny.
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Dificultatea constă în a găsi exemple de disposiţiuni din 
Codicele Calimach şi Caragea sai alte legiuiri civile cari să 
fi r&mas în vigoare, ca fiind conforme regulelor Codului civil. 

Articolul 1912 servă de basă a argumentării Curţei de 
- casaţiune pentru a decide că canânele bisericesci, după cari 
mânăstirile aveati dreptul de a moşteni pe călugării închinaţi 
lor, sunt abrogate. Ultima decisiune dată în Secţiuni-unite 
(Vei Curierul Judiciar din 13 Octombrie 1900 şi Dreptul tot - 
din aceiaşi dată) revine asupra sistemului consacrat prin 
decisiunea dată tot în Secţiuni-unite în 1895 care se basa 
tot pe art. 1912 „Considerând că nu se pâte susține că Codul 
civil, prin art. 1912 ar fi abrogat legile bisericesci, existente 
în momentul punerei în aplicare a Codului civil, de 6re-ce 

Dreptul canonic fiind o lege specială, nu a putut fi abrogat 
prin o lege generală posteridră, întru cât menţionatul articol 
nu cuprinde, precum nici nu putea cuprinde o clausă expresă 
de abrogare“. 

Ca înalta Curte de casaţie să varieze asupra unei 
cestiuni de aşa mare însemnătate ca aceea a se sci dacă-un 
călugăr pâte transmite prin morte la moștenitorii săi averea 
sa se explică, faţă cu dificultăţile ce soluţiunea întâmpină, 
însă credem că art. 1912 nu putea face temeiul hotărtrilor 
citate, fiind insuficient a, resolva cestiunea şi este de preferit 
consideraţiunea înaltă invocată în ultima decisiune: că apli- 
carea can6nelor la succesiunea, călugărilor duc la consecinţe 
nedrepte şi contrarii organisării Statului. De şi succesiunea călu- 

gărilor nu face parte din obiectul lucrării de faţă, totuşi 
nu putem a ne uni cu comentatorul decisiunei din urmă, d. . 

D. Alexandrescu, pentru a aproba fără reservă soluţiunea 
care refusă aplicarea. canânelor la succesiunea, călugărilor.



CARTEA | 
——————— 

DESPRE PERSONE 

  

1. Cartea I este intitulată : Despre persone. S'ar părea că redactorul îşi propune să se ocupe în cartea | de divisiunea pers6nelor din punctul de vedere al dreptului civil. Nu ve- dem însă că se face vre-o distincţiune între pers6ne. Acâstă distincțiune abia ar resulta din diferite titluri ale cărței. Re- dactorul nu voesce a trata nici de drepturile persânelor. In adevăr drepturile civili Sunt Sai personuli sati reali. Drepturile personali :sunt acele relaţiuni cari l6gă o persână de alta. Drepturile reali sunt acelea pe cari le are cine-va direct, asu- pra unui lucru, pe care le P6te opune ori cuj ȘI cari se pote exercita fără intervenţiunea vre-uney alte persâne. Drepturile personali se sub împart în drepturi de familie ŞI drepturi de 
creanță. Drepturile de familie nasc din legăturile de familie ce 
unesc persânele, Ele ai un caracter de durată lungă şi cu 
elect se ţine pers6na obligată în o - dependenţă mai mare ; 
pe când Drepturile de Creanţe nase din un fapt isolat și nu 
l6gă persânele de cât până la executarea unei sati mai mul- 
tor obligaţiuni determinate, care fac obiectul acestor drep- 
turi, Redactorul în Cartea 1 a avut mai mult în vedere drep- 
turile de familie, De şi Cartea [ nu se ocupă numai de drep- 

- turile de. familie, totuși cea mai'mare parte din aceste drep- 
- tură sunt tratate aci, iar parte din aceste drepturi Și anume 

cele mai însemnate, cum dreptul de Succesiune, în care intră
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și reserva, nu 'sunt;: cuprinse în" acâstă carte (Comp. divisiu- nea Codului Calimach, $$ 18--24).. e 
„at 2. O'personi este ori-ce fiinţă. “Susceptibilă _de_drepturi Şi datorii: Te un înţeles înai restrins. pers6na însemnâză rolul cu care cine-va, se presintă în -societate. Acâsta este semnificarea, etimologică a cuvîntului; persona era; la Romani masca sub care actorii se presintaii. pe 'scena. Romanii sub numele de Caput înțelegreaii plenititudinea drepturilor pe cari din acest punct de vedere, le împărțea în trei; Drepturile de om liber, drepturile de celățen roman. şi drepturile ae persână sui juris, adică neaflându-se sub nici o putere. Când cine-va perdea vre-unul din aceste. drepturi, caput suferea O atingere, o micșorare, era:0 capitis diminutio. Dacă persâna, perdea ]i- bertatea. ea suferea, mazima capilis diminulio; care atrăgea, şi pe cele-l'alte două; dacă perdea dreptul de cetățân suferea, media capitis diminulio; Şi dacă, în fine. din su; Juris devenea, alicni juris suferea numai minima capilis diminulio.. 

In definiţia ce am dat persânei am întrebuințat cuvîn- tul fița, Gră nu acela de om, de și numai. omul este sus. ceptibil de drepturi şi datorii. Numai omul pSte fi o pers6nă.. Putem. adăoga că în societățile civilisate - ori-care om âre: drepturi 'şi datorii și trebue să formeze o persână 5. Cu tâte acestea pe lângă persâna fisică, care este omul,'se recunâsce existenţa, persnelor fictive sai juridice. Omenii: se întrunesc. adesea, întrun scop determinăt. și .formâză un: fel de asoeia- țiuni saii colectivităţi. O colectivitate p6te începe să aibă o existență juridică proprie a sa și cu totul distinsă de per-. s6na. fie-căruia din membri cari o compun. Deja în:;socie- tăţile antice se recunoscea asemenea: fiinţe juridice. Așa, la „Romani, statul avea în afară de atribuţiunile “lui ea putere autoritară, o mulţime de drepturi Şi. de: datorii. Tot ast-fel găsim că se "putea constitui usufructul în favârea, cetăților și altor stabilimente). -.. .i :.. 2 Ia | Laurent 5) critică: nuinireă, de persOne ce se: dă unor e ae m mr e mem im e aan SI 

    

” i N 1 '7oi omul se socotesce vrednic aşi câştiga drituri, însă după rinduelele Hotărite de către leg). (Ci Cal Ş a 1 2) Logea'17 Dig. O. VII, Tit IN. - iată 
3) Principes, 1! No, 238 şi urm. : 

64257 | 
8
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| „asemenea, ființe colective, EI observă fârte just că legiui- 

m 
c
m
 
o
 

a
a
 

torul se feresce de a întrebuința numirea de persună morală. 
In adevăr, afară de art. 817, în redacțiunea rumânescă unde 
este vorba de donațiunile ce se [ac acestor persone cele- 
lalte articole evită a întrebuința acest termen. | | 

Art. 475, al. 2. „Bunurile cari nu sunt ale particulari. 
lor“ ete. Art. 559 „Usutfructul care nu esto acordat particu- Jarilor“ ete. Art. 1753 al. 3, vorbesce de ipotecile legale ale Statului, ale comunelor şi ale stabilimentelor publice, Art. 1845 su- pune la aceleași regule de prescripţiune, la care sunt su- puşi particularii pe Stat, stabilimente publice şi pe comune. Ace- lași lucru și cu art. 75 O. de Pr, Civ. eare arată unde să se citeze Statul, administraţiunile sai stabilimentele publice, “Tot atât de justă este Și observaţiunea că persânele juridice nu at drepturile ce li se acorda de cât numai ca exerciţiul lor să corespundă scopului şi obiectului pentru cari aceste persâne sunt create. Dreptul este cum se (ice incatenat (vincule). Eacă de exemplu, un stabiliment public, Eforia, Spitalelor, care este creat în acest scop de bine-f- cere; el pâte primi daruri tăcute în acest Scop; dacă însă i Sar face un dar pentru că să dea tinerilor burse de studii Saii să se mărite: fete, acest stabiliment nu pOte primi. Planiol merge mai departe. El nu privesce în 0 per- S6nă fictivă de câ crearea unul patrimonit deosebit de acela al persânelor fisice. „A crea o pers6nă fictivă este a constitui un patrimonii colectiv distinct de patrimoniele particula- rilor, adică o masă, de bunuri afectată la usul comun al unor pers6ne mai mult sai mai puţin numerâse fără. ca, acâsta să fie proprietatea, lor indivisă* (. n, 695). Și autorul în- cepe n. 679 dicând: „Persnele civile (adică masele de bu-.. nuri supuse regimului proprietăţii colective) sunţ acum f6rte numer6se în Francia, 

Tot acâstă idee exprimă Degr6 câna vorbesce de per- 
| Cazi sunt anume persGnele morale ? Mai întâiu Statul. 

Aci Privim pe Stat nu numay ca autoritate, ci ca ori-ce altă 
personă particulară, Riguros Statul nu ar trebui să aiba de
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ca autoritate, pe cari să nu le acopere de cât cu veniturile regaliane, cum sunt dările, etc. In fapt însă Statul, și mai 
ales Statul rumân este un mare proprietar, şi are și alte 
drepturi ca, ori-care particular. Aceste proprietăți şi drep- 
turi ale lui fac parte din domeniul său privat. 5 

Ceea, ce dicem de Stat trebue să spunem. și despre co- mună, care face un mic Stat în conjurul întinderii sale. Co-: muna ca, și Statul pâte să aibă pe lângă domeniul săi pu- blic şi un domenii privat. 
Ceea. ce dicem de Stat şi de comună nu putem să spu- 

Dem cu aceași siguranță şi despre județ. Atât Codul Civil, cât și Codul de Procedură civilă nu vorbese nimic de ju- 
deţ și de sigur că în intențiunea redactorului Codului Na- 
poleon nu a fost să facă din judeţ o persână juridică. Le- 
gile administrative speciali vorbesc însă de o avere parti- 
culară a judeţului, mobiliară sati imobiliară, afară de dome- 
niul public, ca drumurile judeţiane, casărmele, spitalele, 
etc., precum şi de procesele ce le pâte avea judeţul. (V. 
legea, judeţiană art. 60, 90, etc.). | 

Ac6sta face că în practică judeţul este considerat ca; 
pers6nă morală. , 

Mai sunt încă considerate ca pers6ne morale stabilimen- 
tele publice, adică nisce creațiuni cu un scop determinat de 
utilitate publică. Cum am Qis, aceste stabilimente nu au 
existență legală de persâne juridice de cât numai în limi- 
tele atribuţiunilor lor. a a 

Degr6 dovedesce istoriceşte că manăstirile la nor ai 
constituit pers6ne juridice. EI susține că chiar în urma se- 
cularisării averilor monăstirescă prin legea din 17 Decembre 
1803, de și mănăstirile nu mai pot ave nici în viitor vre-0 
avere, ele încă constituese persne juridice. „Mănăstirile 
mai are 'prin urmare din acquisițiunile sale numai un pecu- 
lium pentru întreținerea călugărilor. — Capacitatea juridică a 
mănăstirilor este redusă la folosința acestui peculium şi la facul- 
tatea de a face aquisițiuni în folosul statului (ltem. p. 57), 

Ast-fel combate soluţiunea, contrariă dată de Curtea de 
Casaţiune prin Decisiunea de la 22 Noembre 1873. 

După legea din 1 Iunie 1894 Bisericele sunt pers6ne 
„ juridice ale căror averi se administrâză de epitropi conform
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actelor de -donaţiuni : și -testamentelor şi sub controlul pri- 
măriilor respective (Art. 35 al legii). - : 

„. In fine'intră în persânele juridice societăţile comer- 
ciale, fie în nume cuprinzător, fie: prin: comandită, fie ano: 
nime (Art. 474, 0.: Civ. şi 78, C. 0om.).: 

- "3. Toţi împărtăşesc felil-de a. vedea, pe care lam ex- 
pus în trăsuri generale. De aci intrăm în gr&utăţi.: 

Se nasc întrebările: ce sunt aceste pers6ne morale ? Cum pot fi ele întrebuințate? După ce regule se condue Şi: se administreză ? Care -le este durata şi când iu ele sfârşit? - 
. „ - Nică o grăutate în cât se atinge de Stat, comună ȘI Ju- deţ, (dacă s'ar recunâsce Judeţului calitatea de pers6nă ju- ridică). Legi speciali se ocupă fie de: atribuţiunile lor, fie de modul administrării averilor lor. Asemenea Codul co- mereial arată. cum se . formâză, - se administreză, şi se des- ființeză societăţile comereiale. 

Nu avem însă nici un text de lege relativ la cele-l'alte persone juridice. Aci sunt în joe interese mari, p6te chiar de cele' de: natură a, influența asupra, organisării și exis- tenței Statului. Este adevărat că puindu-se înainte un scop de utilitate 'publică pâte să se ajungă a se. primi cu încre- dere. crearea unor asemenea pers6ne; însă de multe ori se ascunde sub acâstă formă, un alt scop. Acumularea averilor pe cari le pot strînge aceste stabilimente, seGterea acelor „averi din comersiti pot deveni cu timpul un pericol social. Să ne aducem aminte cum averile mănăstiresci, mai. ales ale celor închinate, devenise 'un pericol național. Să privim încă ceea ce se petrece în alte țări cu diferitele Gorpora- țiuni saă congregațiuni religiâse pentru ca să înțelegem importanţa cestiunii. o . 
Credem că este nu numai în. interesul societăţii dar conform principiilor juridice -a, spune împreună cu Laurent, că o pers6nă juridică nu este de cât o ficţiune : a legei. A se asemăna un corp, o colectivitate, luată în individualitatea,
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închipui în mintea cui-va că un particular -să pâtă,.ca să 
dice aşa, să-'dea forma și viaţa juridică unei 'absțraoţiuni. 
Pers6na juridică nu pâte fi de cât creațiunea legii. Acolo 
unde legea, de 'mai înainte determină condițiunile şi.regulele 
după cari să se pâtă crea o pers6nă juridică, cum sunt dis- 
posițiunile. din codul comercial, nu putem. întîmpina nici.'o 
greutate. Și: aci pers6na juridică este tot creațiunea legii, 
cu singura diferență că. legiuitorul mai înainte a fixat scopul 
stu, obiectul precum şi condiţiunile în cară să .pâtă să ia 
nascere o perssnă juridică... Ie ut 

„Nu. putem. dar recunâsce particularilor. nică dreptul, 
nici calitatea, ca, sub diferite nume de -şedlă, biserică, spital, 
epitropie să creeze persâne juridice. e 

Principiul este ast-fel;formulat de Degr6 (Op. c., p. 34). 
'„0 persână juridică așa dar .nu se :.pâte. constitui de cât 
prin o anume învoire.-a statului« (constitutiv singularis). Regre- 
tatul autor.intră de aci în.-desvoltarea istorică de la: noi: și arată că dacă în; trecut se.cerea pentru acesta voia: Şi slobo- 
zenia Domnului, în fapt mult Qin aședăminte s'aă alcătuit prin 
o îngăduință tăcută.: Vom âv6 a cunâsce: importanța. acestei 
cestiuni când ne: vom ocupa, despre legăturile':sati: darurile 
făcute unor aşedăminte nerecunoscute..,.. .;. ; e iii 

". In practică întâlnim legi speciali cari. at:creat persâne 
juridice. Aşa s'a recunoscut acâstă calitate Eforiei; Spitalelor „din Bucuresci şi a Sântului Spiridon din-. Iași şi: a spitalului 
Nenocrat din Bucuresci, Ateneului din Bucuresci, Academiei 
“române, Institutului Oteteleșanu. 

Cât pentru modul funeţioriări Și al administrării acestor 
stabilimente, întîlnim Gre-cari. disposiţiuni speciali și, în lipsa 
lor, avem să ne. referim la principiile generale.'.: .. 

Dacă pers6na juridică nu .este de câto creaţiune:a legii 
-caută să. recun6scem. ca: legea pâte ordona. încetarea : saii 
desfiinţarea ei.. Se pote ca, ;0. instituţiune publică. să :se.de- 
părteze de la scopul „săi, se pâte chiar ca, prin acumularea 
averilor şi prin alte împrejurări. să. devie un. Stat în Stat. 
Trebue dar să se lase. Statului posibilitatea, ca, fie prin.lege, fie chiar în casuri anume date prin simplă decisiune a'pu- terei executive, să'se pâtă decreta “desființarea 'unei ase- 
menea persone juridice (v. Degr6, 0p. 0. p.20).
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„Cele spuse până aci ne arată cât de simţitore este lipsa unei legi speciale asupra persânelor morale, in care să se lămurească cum. să ia nascere, cum să funcţioneze ȘI Să se / administreze, cum: să ia sfîrşit o pers6nă morală 1), 
4. O a doua 'greutate pe care o întâmpinăm este acea de a.se sci.dacă, fiinţa juridică a unei persâne morale, Jegsal constituită în ţară străină, trebue să fie recunoscută și la noi. Nu avem: să dicem: nimie despre societăţile comerciale stabilite în ţară străină. Codul comercial (Art. 237 Și urm.) prevede cum aceste societăți pot lucra în țară, „Ce avem însă să dicem despre: cele l-alte pers6ne mo- rale?. Și .aci considerăm ca: cele mai sănătâse şi mal aprâpe cu interesele nâstre naţionale ideile Şi principiele expuse de: Laurent. Mai. întâiu convenţiunile internaţionale pot să reguleze în. acest punet relațiunile dintre State. Sa lăsăm earăși de o parte unele casuri, în cari prin simpla toleranță se permite "unor instituțiuni străine de a poseda unele sta- bilimente în țară. Ele. nu formâză pers6ne juridice şi ase- menea. toleranțe nu le. asigură nicy un drept. Cea dintâi. persona. juridică străină pe care trebue s'o avem. înainte .este Statul, de 6re-ce cu: dînsul. încep primele relațiuni, cari nu se. pot înlătura. Indată ce existenţa unui Stat este recunoscută fie în fapt, fie prin tratate, personali- tatea lui juridică se impune. Acâstă argumentare a fost cri- ticată ca una ce “confundă caracterul Statului ca putere, ca autoritate, cu caracterul de persână particulară cu drepturi și datorii. Se răspunde uşor că Statul este unul Eră nu în- doit; că nu se pste împărți atribuţiunile ȘI caracterele lui, ca, pe de: oparte să POtă închee tratate politice Gră pe de 

alta să nu'i fie permis a stipula în domeniul privat, Cât pentru argumentul că Statul care pote dobânai o Provincie de ce nu ar putea căpăta o Proprietate particulară, el se ba- 
s6ză pe - considerarea, 6re Cum contestată, că Statul este 

!) Se rocomandă cu din adinsul Laurent: Exposition des Motifs de 
Avant Project du Code Civil. A se vedea încă lucrarea importantă a lur 
A. Degr6 (Op. juridice, V. IL. p.. 1—66; v, IV, p. 122—138;, principalul co- 
laborator al unui proect de lege; precum și lucrarea Nouă a d-lui profesor 
Disescu în Dreptul 1992, N. 3, Vedi încă asupra pers6nelor juridice după 
C. German Saleilleş, Buletin de Droit Compare 1900, pag. 
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până la un punct proprietar peste tot teritoriul peste care 
se întinde imperiul săi. 

Acelaş lucru se primesce: şi pentru subdivisiunile Sta- 
tului, cum este județul și comuna, ca unele ce împart atri- 
buțiunile Statului: „Statul nu ar putea. fi o persână juridică 
făra ca provinoiele şi comunele să fie şi ele, de Gre-ce pro- 
vinciele şi comunele se confundă cu Statul“. 

Ce să qicem de cele-Lalte stabilimente publice? Recu- 
noscerea, lor se impune ca, acea a Statului și a comunelor? 
Răspunsul se dă în câte-va, cuvinte: Aceste stabilimente aii, 
sati pot avea, un caracter particular, un Scop în armonie cu 
politica Statului care lucrâză, dar care pote fi în oposiţiune 
cu scopul pe care 'l urmăresce cele-l'alte state. De aci ur- 
m6ză că recunscerea Statului nu împlică recunscerea stu- 
bilimentelor pe cari acest Stat le-a creat sai le va crea. 
Ac6sta ar fi. suveranicesce impolitic şi nu se pâte concepe 
juridicesce 1). 

Ultima stare a jurisprudenţei rumâne este cea urmă- 
tore: O pers6nă juridică nu este de. cât o ficțiune şi ca 
atare nu pot. fi creată de cât prin intervenţiunea, autorităţii 

„saii a legii: „în ce privesce însă pers6nele morale, ele ne- 
având o realitate fisică, personalitatea lor nu este de cât fic- 
țiune de unde resultă şi necesitatea unei intervenţiuni a au- 
torităţii sau a legii cari să le creeze ca, atari, 

Considerând că individul neputând crea ficțiuni, și dar 
nici ființe fictive un asemenea drept nu-l pote avea de cât 
acela a cărui voință se pâte impune tutulor, adică, Statul; 
că afară de acâsta, creaţiunea unor asemenea pers6ne ne- 
având ca rațiune de cât interesul general, urmâză învederaţ 

"că Statul, cărui % este încredințată apărarea acestor interese, 
să, aibă puterea, prin represintanţii săi legali, a crea, aceste 
pers6ne“ (Cas. S. 1 Dreptul No. 32 din 1898.) 

Deci dar numai Statul pote crea o pers6nă fictivă. Ceva 
particular în specia presintată Inaltei Curți. Era, vorba de o 
pers6nă juridică creată înainte de punerea în aplicare a co- 
dului civil şi Inalta Curte evită, de a respunde dacă teoria, 
pusă de ea, necontestată pentru legea civilă actuală, era con- 

1) Laurent, Droit Internaţional, IV, n. 1419—153; Droit civil, I, n.
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formă ideilor dominante înainte și în special dacă legea Ca- 
ragea şi Regulamentul Organie so opuneait la orearea de 
către particulari a unui stabiliment public. Cea-co însă-a, de- 
terminat pe Inalta Curte în decisiunea;: sa eru împrejurarea 
"că avea înaintea să o pers6nă juridică străină, de și prin o 
'decisiune anteridră (Vedqi Cristescu, n. 31;-art. 811 şi n. 4 și 
8, art. 817) admisese că sub legea Carageu: so putea crea de 
particulari persâne având capacitate juridică, fără deosebire între o pers6nă rumână Și străină. e 

In privința puterii pentru particulari de a crea insti- tute cu “caracter de. persână Juridică, fie după legile vechi fie după cele noi, Jurisprudenţa a variat. Ne. referim la ur- mătorele citaţiuni făcute de Christescu. Art, SI1 n.2, 3,4, 5, 6, 20, 7. Art. 812 nota 7. Art. 817 n. 3, 4, 7,8, 9, 10, 11. Art. 808 n. 2 şi 9. Cu iote acestea unele hotărîri judecăto- resci, admițând că prin testament se pote institui un legratar universal cu condiţiune sau rugăciune ca întrâga avere le- gală să o' consacre unui institut ce va crea, prin acâsta s'a transformat o regulă, un principiu, într'o .cestiune: de apre- ciere, pentru. a nu dice de favâre după împrejurări (Vedi „Ohristescu n.''3 de sub art. 808). oa e „Cât pentru institutele străine cu caracter de personali- tate juridică, deciziunea. citată mai Sus:spune: „Considerând însă că dreptul unui Stat de a crea, în interesul său general aceste -pers6ne fictive nu i: pâte 'da și pe acela de.a impune Și la alte State -acâstă asa voinţă; că interesul general al unui Stat, puterea sa suverană de a recunâsce și proclama acest interes, nu 'se întinde peste fruntariile teritoriului: s6i, că a se recun6sce acestor” ființe create de un Stat, existenţa lor în alte State independente de ori ce intervenţiune a acelor State, este a recunsce fie-cărui Stat de a:crea: ficțiuni uni- versali ceea-ce este inadmisibil. Deci 'o asemenea, creaţiune străină nu are existenţă în Rumânia, pe cât nu'-este 'recu- noseută. Curtea. de Casaţiune în: decisiunea sa'pare. că nu lasă nici o îndoâlă că .nici o recun6scere nu se cere pentru existenţa juridică a unui “Stat străin sau a altor instituțiuni cari participă la, Suveranitatea acestui Stat. i: NE Degrâ profes6ză o doctrină cu totul opusă. Ecă cum se exprimă donsul: “„Corporaţiunile Străine, oclată legal! recu- 

,
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noscute în țara unde sunt; domiciliate; se bucură prin urnaare 
astădi întoemai ca persânele fizice străine, în tâte țările de 
aceleaşi drepturi de cari se bucură şi naţionalii, sub reserva 
bine înţeles a 6xcepțiunilor stabilite de lege. | 

„5. Codulitalian în art..9 recunâsee calitatea de persâne 
cari se pot bucura, de drepturile civile după, legile şi obi- 
ceiurile cară constitue dreptul public: Comaielo;, provinciilor, 
stabilimentelor publice civili sati. exlesiastice Şi în genere tutor cor- 
puilor morali : legalmente recunoscute. D. Degr6 crede.că 
acest articol s6 aplică şi persGnelor străine, așa că: comu- 
nele legalmente recunoscute. se raportă nu la legea italiană 
ci la legea ţării unde s'a constituit stabilimentul. . .. ... 

Codul civil german recunâsce existenţa, legală a pers6- 
nelor juridice. El împarte per6nele juridice în: Asociaţiuni, 
în. Fundaţiuni și în Persone juridice de drept pubke. Ma | 

Asociaţiunile sunt de două feluri acelea cari. mi ati de scop 
operațiuni de. nahiră economică şi acelea cari ai asemenea” scop. 

„Art. 21. Asociaţiunea care nu are de scop operaţiuni 
economice dobândesce capacitatea juridică prin inscripţiunea, 
în registrul. asociaţiunilor al juridicţiunii. (Anatsgerieht) -com- 
petentă“. sai am 

Va să dică este suficientă o inseripţiune în registrul 
respectiv pentru ca o asemenea, asociațiune să capete carac- 
terul şi. calitatea de persână juridică... . -. - 

Sa prevădut însă măsuri de siguranță pentru Stat, 
pentru. că după Art. 61, autoritatea înaintea cărei se face 
cererea de:inscripțiune este datâre - să însciințeze despre 
acesta autoritatea administrativă și alin. Il adaogă:. „Autori- 
tatea administrativă. se pote. opune.la înregistrare dacă după 
dreptul public :asociaţiunea este ilicită, pote fi proibită sat 
urmăresee un scop politic, de natură: socială ori religios. 

Art. 43 ia şi mai mari măsuri de precauţiuni : „Capa- 
citatea juridică p6te fi ridicată asociațiunii când prin o solu- 
țiune ilegală a adunării asociaţilor saii prin fapte ilegale ale 
direcţiunii compromite interesul public. | m 

„Asociaţiunea care după statutele sale nare 'ca scop 
operațiuni de natură economică pote fi lipsită de capacitatea 
juridică când ea urmăresce un' asemenea scop. 

"„Asociaţiunea, câre după statutele sale, nare un scop 

i
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politic, de politică socială, sai religios pâte fi lipsită de ca- pacitatea juridică când ea urmăresce un asemenea, scop. “„Asociaţiunea a cărei capacitate juridică este bazată pe o concesiune p6te fi lipsită de capacitatea juridică când ca urmăresce un alt scop de cât acel fixat în statutelo sale. Cât pentru comunităţile sati asociaţiunile religi6se art. 34 al legii de introducere a Codului civil este şi mai riguros. „R&mân în vis6re disposiţiunile legilor Statelor după care comunităţile sai alte asociaţiuni religi6se nu pot fi înves- tite cu capacitatea juridică de cât în virtutea unei legi. Asociaţiunile avînd de scop operaţiuni de nutură economică nu pot dobândi capacitatea juridică de cât prin o comisiune pu- blică dată de Statul confederat pe teritoriul căruia asocia- țiunea 'ŞI are sediul. La acestă regulă se exceptă numa asociaţiunile cari se pot forma după regulile stabilite de vre o lege a Imperiului (Art. 22 Cod). 
* Pentru Fundaţiuni ca să capete capacitatea juridică se cere pe lângă un act de fundaţiune şi aprobarea Statului „confederat; pe teritoriul cărei fundaşiunea trebue să ȘI aibă sediul. liră 'dacă fundaţiunea nu ȘI are sediul în vre un Stat confederat aprobarea, trebue dată de Buudesrath (C. civ., art. 80). -. o 

! În privința Persineloy Juridice de drept public, pentru că or- ganisarea lor face parte din ' legile de drept: public, art. $9 Codul civil se mărginesce a spune că fiscului, corporaţiunilor, fundaţiunilor şi înstituțiunilor de drept public li se aplică prin ana- logie art, 31, după care ori-ce asociaţiune răspunde pe pa- gubele causate de către membrii car; compun. direeţiunea Sai administraţiunea lor, și art. 42 alin. 2, după cara în cas de insolvabilitate a pers6nel juridice, direcțiunea este datâre sub pedâpsă de daune interese a provoca falimentul ei, întru cât persâna juridică. de -ordine Publică 'pâte fi decla. rată falită. - . -Să ne întâreem la pers6nele. fisice,. Redactorul codului nu arată cum se împart persânele : Legiuirea, Caragea începe Partea, [ »Despre obraze ast-fel: a Inpărțin obrazele, 
a) După fire: în bărbaţi şi femei, b) După ndscere: în fii adeveraţi, din curvie, buni şi vitregi.
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c) După virstă şi după minte: în vîrsuici, nevirsnici, risipi- 
tori şi fără minte. | 

d) După noroc: în slobozi, robi şi sloboziţi, 
Pers6nele, în cât se atinge de drepturile civili ce pot 

avea și de exercițiul acestor drepturi, pot fi privite: din 
punctul de vedere al naționalităţii, în Rumâni şi străini; din 
punctul de vedere al sexului; în. bărbaţi şi femei, în acest 
sens că în unele casuri drepturile femeilor sunt mai re- 
strînse cum dreptul de corecţiune al mumei, dreptul de a fi 
tutâre, etc.; din punctul de vedere al stării civili, în căsă- 
toriți şi necăsătoriți, fii legitimi, naturali Şi adoptivi; din - 
punctul de vederea al exerciţiului drepturilor în capabili şi 
incapabili; din punctul de vedere al certitudine existenții 
lor, în presenţi și absenți, fie presumați, fie declaraţi. . 

Din norocire nu mai avem a împărți persânele, după 
noroc, expresiune întrebuințată de Legea Caragea, care nu'şi 
pâte găsi locul aci, în selavi Şi liberi. Deja codul Calimach 
(icea că robirea, este împotriva. firescului drit al omului ;. însă o 
primea fiind-că sa. sirmat din vechime în Principatul acesta și tot, 
în acest paragraf (27) citim: Dintre acestea ivederat se cundsce, 
că robul nu se cunosce întru tâle ca un lucru... ACI omul nu se 
p6te întru nimie socoti ca un lucru. Distineţiunile' subtili fă- 
cute în acâstă cestiune gravă „de jurisconsulţii roman, nu'Și 
pot avea aqi locul. Omul se nasce, trăesce și more liber. 

„6. Iacă şi divisiunea codului pe' care după mersul ce 
ni lam făcut îl vom urma. Cartea [ cuprind 11. titluri Și 
anume: Titlul I, art. 6—920. Despre drepturile civili şi. despre na- 
turalisaţiune; Titlul II, art. 21—86, Despre actele stării civilă ; Tit- 
lul III, art. 87—97, Despre Domiciliii; Titlul IV, art, 98—196, 
Despre absenţi ; Titlul V, art. 197—210, Despre Căsătorie ; Titlul 
VI, art. 211—985, Despre Despărțenie ; Titlul VII, art. 286—308, 
Despre Paternitate şi despre Filiaţiune ; Titlul V III, art. 8309—324, 
Despre Adopţiune ; Titlul IX, art. 8325—3-+1, Despre puterea părin- 
tescă; Titlul X, art. 342—433, Despre Minoritate, despre -Tutelă 
şi despre Emancipuţiune ; Titlul XI, art. 434—460, Despre Iajo- 
ritate, despre Interdicţiune şi despre Consiliul judiciar.



TITLULI 

- DESPRE DREPTURILE CIVILI ŞI NATURALISAŢIUNE:-:: 

1.: Dacă, apropiem rubrica titlului de cea corespundă- tOre ei din Coqul Napoleon găsim o modificare în redacţiune. "Textul francez sună ast-fel :. Despre bucuria şi despre privațiunea drepturilor civile. Acâstă. schimbare provine -din: aceea că re- dactorul rumân numai avea. să trâcă disposiţiunile din Co- dul: Napoleon relative ']a,: condamnaţiuneâ la mârtea civilă, (art. 92—33), în legile n6stre ne mai având loc asemenea mârte civilă, care s'a; desființat Şi în Francia, prin legea din 3 Iunie 1854. Dar şi 'ast-fel modificata rubrica este inexactă,: de 6re- ce nu. exprimă aceea ce tratâză, în. titlul care 'o p6ârtă. Câna se. spune că 'aci are să se trateze despre drepturile. civile, ori- cine se aștepta a da peste o enumerare mai mult :saii' mai puţin complectă, .a, acestor drepturi. Ei bine nu. găsim aci nimic de felul acesta, Apoi ce are a se pune alături drep- turile civile cu: naturalisațiunea, > Este adevărat. că 'naturali- sațiunea este un.mijloc de căpăta, calitatea de Rumân, și:prin urmare:un mijloc de a, avea unele drepturi, pe :care nu le are străinul, dar cum vom vedea cel puţin. după codul civil, naturalisaţiunea nu este singurul mijloc prin care un străin p6te deveni Rumân. 
De altă parte rubrica nu spune care este adevăratul obiect al titlului, Aci: se tratâză despre distinoțiunea între
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Rumâni şi străini precum și „despre urmările: juridice ale: 
acestor distincțiuri. . 

Este un ce firese ca, în ori-ce societate, antiquă Sail: 
modernă, să existe distincțiunea între naţionali şi. străini. 
Omenii s "ai asociat și se asociază între ei pe diterite locuri 
alo globului. Fie-care Gin aceste asociaţiuni 'și are cerințele 

i, aspiraţiunile ei din care nasce . comunitatea, de interese, 
ae obiceiuri, de limbă, ete. şi se distinge ast-fel de cele-alte 
societăţi. Starea naturală în care se găsiati raporturile între 
diferite naţiuni în vechime, era aceea din inimiciţie și pacea. 
nu putea să existe de cât în virtutea unui tratat. Pentru 
străini nu există drept: „La Roma nu există drept, cum nu 
există un stat, de cât numai pentru Romani“, qice Ihering 
($ 10) și mai la vale: „Limba, latină ne-a păstrat, O urmă ne- 
contestată în acâstă materie, de. a, vedea în vorba, hostis, care 
în origină însemna dspete, şi pe străin. şi. pe inimic. 'Indoita 
însemnare a cuvîntului arată perfect nesiguranța, sârtei strti- 
nului, care putea..:să se aștepte a, fi tratat sait ca spete saii 
ca vrăjmaș“. Nu putea dar a fi urmă de drept pentru un 
străin. Romanii aveai iormulată acestă idee: adversus hostein 
aelerna auctoritas. ” 

Cu-cât însă Roma dovenia o putere mai mare, cu atât 
se simţia necesitatea de a se regula posiţiunea, juridică a. 
celor cu cari se găsia în contact. Așa după ce sa unit cu 
Roma, tâte cetăţile din Latium s'a, creat aceea ce s'a numit 
jus Latii, care : dădea jus comercii, nu însă, și jus -conubii, cel 
puțin la început. Mai în urmă după ce dominarea, Romei se 
întinde asupra întregii Italii, S'ait recunoscut Latini coloniurii, 
spre a se distinge de Latini veteres, acei cari avusese jus Latii 
și care în domeniul privat. aveaii acum tâte drepturile. Cât 
pentru cei-l'alţi supuși afară din Italia, el erai sait socii, adică 
acei care ar: fi: încheiat tratat; de amiciţie saii peregrini, adică 
acei căror le era lăsat dreptul ce aveati după legile țărei lor 1). 

In fine prin o Constituţiune a lui! 'Câracala s'a, acordat 
tuturor supușilor imperiului drepturile: de cetățian roman 2). 

 Str&inul avea încă i posibilitatea să capote cetățenia, fie 
LE i 

1 Demangeat, Droit romain, |. 

2) Acearias, Il, pag, 9%.
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prin o măsură specială de favâre, care -se acordă individual, ori unei cetăţi întregi, fie prin anume disposiţiuni ilegale, cum era, cuusae probulio sai erroris causae probatio 1). 
In noua fisionomie a' Europei în urma invasiunel bar- barilor, distincțiunea după naţionalităţi începe a dispare, pentru a face loc acelei ce resultă din locul nascerci. Cu tâte acestea în Franţa diferență între pământeni și străini există. Prin influenţa, ideilor noui, se recunoseea străinilor drepturile naturale. Intre aceste drepturi era și acela de a avea proprietatea chiar imobiliară, Dreptul de proprietate „însă, îl avea străinul numai cât trăia. El nu putea să trans- mită proprietatea, nici prin succesiunea legitimă, nici prin testament. De altă parte străinul nu avea drept de mosce- _nire. Se dicea că dreptul de a transmite Și de a primi prin succesiune este un drept civil, şi ca atare era refusaţ străi- nilor. Succesiunea unui străin revenia statului în virtutea dreptului numit daubaine. Ea 

Revoluţiunea franceză proclamă în » Drepturile omului principiul egalității popârelor Și şterge, din punctul de ve- dere al dreptului civil, ori-ce distincţiune între Francezi Şi-străini. Ca consecință dreptul Zaubaine este desfiinţat prin decretul din G August 1790; iar prin cel din 8 Aprilie 1791 se recunbsce străinilor dreptul de succesiune. - „Codul Napoleon Și aci ca, şi în multe alte casuri, a voit a urma calea de mijloc între aceea ce era în dreptul vechiti francez şi ceea ce se admitea în dreptul revoluţionar. In art. 11 C. N. găsim trecut principiul Teciprocităței basat pe existența tratatelor, Acest articol combinat cu art. 8, a daţ nascere unei însemnate controverse asupra determinărej cari pot fi recunoscute străinilor, Principiul de reciprocitate este admis încă în art, 1726 şi 912 Codul Napoleon pentru dreptul străinului de a primi cu titlul gratuit, fie prin sue- cesiune, fie printre cei vii. a „Legea din 14 Iulie 1819 ridică incapacitatea, pentru Sirăini de a primi cu titlul gratuit, 
Ma _ Este Strei de stabilit Situaţiunea în care se găsiati străiniy în Rumânia. Pe timpul cât s'a ținut luptele pentru păstrarea 

    

:) Maintz, „Droiţ romain“, 1, 98, 

î
_
-
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naţionalităței, străinii nu - se. găsiui având vre un.drept. In 
“timpii nenorociți de decădere străinii, mai ales Grecii din 
Fanar, ai avut o mare și nefericită înrîurire asupra, țărei. 
Nu se vede însă ca străinii să fi avut drepturi acordate prin 
legi, ei: aveaii numai o bucurare de fapt. Când ambele țări 
încep a se organisa şi a deveni state, se văd apărând. 6re- 
care disposiţiuni în acâstă privinţă. Pentru noi străinii nu 
ai avut aci, ca şi în alte țări, dreptul de a fi proprietari pe 
imobile. Numai aşa se explică disposiţiunile de lege cari 
vin în urmă şi le acordă asemenea, drepturi !). Contra casa- 
țiunea, (Buletin. 1870, n. 16). „Disposiţiunile aflate în legile 
antericre celor actuale, asupra incapacităţei străinilor de a 
deveni proprietari de imobile în Rumânia prin cump&rătâre, 
fiind excepționale nu se pot deduce dintr'însele necapaci- 
tatea pentru străini, fie persâne fisice, fie morale, de a do- 
bîndi proprietăţi imobile prin acte de ultimă voință“. 

$ 45. din Codul Calimach regulză ast-fel posițiunea 
străinului. Sircinir se împărtăşesc . de obşte de asementu politicesci 
drituri şi îndatoriri, ca şi pământeni (adică ei pot câştiga prin negu- 
[ătorii, dăruiri, ş. a. pot cere driturile lor prin judecată), afară numai 
dacă prin câştigarea vre-unui drit, cere trebuința cu să fie strâinul 
în rindul pământenilor, sai să fie de o credinţă, precum : la vecinici 
cumperare de moşii, la câştiguri de cinuri Ş. €. ]. $ 143 dă voe 
Jidovilor să cumpere dughene în orașe şi Armenilor să 
cumpere vii și podgorii. Cât pentru moșii $ 1430 opresce și 
pe Jidovi şi pe Armeni de a avea moșii. Nu se pâte susține 
însă prin a contrurio că străinii cari nu ar fi fost Jidovi sait 
Armeni ar fi avut drept la moşii. Codul Calimach a, înțeles 
să vorbâscă de acei Jidovi și Armeni cari se găsiati stabiliți 
de mult în țară. E 

In regulamentele organice găsim disposiţiuni asupra 
străinilor. In Capul VIII găsim Secţiunea, V întitulată: Inec- 
puturi de o unire mai de aprope între amîndout Principatele. Nu 
avem să cercetăm motivul care determina pe autorul Regu- 
lamentului organic să creeze „disposiţiuni pentru a înlesni. 
unirea, între ambele principate. 

1) Prin politicesci drituri se înţeleg drepturile civile nu şi cele po- 
liiice.
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„Art. 371. Inceputul, religia, obiceiurile şi cea de an fel limbă. a - sălăşluitoriloy între: aceste doit Principaturi, precum şi cele : de o potrivi trebuiiţe, sunt îndestule elementuri de o mai de «prope a lor unire care:până acum Sat fost poprit: şi : s'a ziâboviţ nea după împrejurări întimplătăre, şi cele urmute după denscle bunele do- Dindiri şi urmările folosităre ce ar odrisli dinto' apropiere a acestor dou€.popule, nu pot fi supuse la nici o îndociă, începuturile da» sai aşedat într'acest. regulament prin cea de un fel clădire a temeilor ad- ministrative în amândouă țările“, | | Spre acest scop se recunbsce locuitorilor fio-cărei țări dreptul de a, face negoţ în cea altă. țară și de a se bncura do tâte drepturile civile, chiar de acela de a avea propric- tatea imobiliară (art. 372). Fie-care stat e dator'a face extra- darea, - criminalilor supuși celui l'alt stat (art..373).: Se lasă liberă dintro țară într'altă trecerei locuitorilor mărginaşi, mai ales a cultivatorilor de pământ (art. 874). Se stabilesce ca monetele să aibă acelaș curs în fie-care Principat (art. 375). Se scutesce de vamă, obiectele introduse diutr'o țară "într'alta, în cât privesce numai consumațiunea, fără să fie permis comerciul lor; | 
- Regulamentele organice se ocupă și de felul cum un străin: pâte căpăta calitatea de Rumân. Se recundsce 2 feluri : de împământeniri : înpămentenirea mare ȘI împămentenivea mie d Cea, măre: se mai numesce și naturalisațiune. o : Impămentenirea mică, (denisaţiunea, din alte! țări) o capătă ori-ce străin de rit creștin, care capăta, dreptul de domiciliu, ȘI se așeza în țară, fie în Scop: de a face comercii, fie în alt scop (Regulam.: din “Rumânia, art, 378). Căpătau . acâsta împământenire şi acei străini. care intrati în Stagiul pentru naturalisare (acelaș art. 3), 

o Impământenirea mică : făcea să se recunâscă străinului tote drepturile private. : . Di a Da i 5 Împămentenirea mare sait Naturalisarea se căpăta cu urmă- 
torele condițiuni. Străinul căpăta mai întâi: de la Domn dreptul 
de a avea: domiciliul: în ţară.: Apoi trebuia să locuâscă 10 
ani în țară, după care intervenia uri vot a] Obștescei Adunări, 
Care avea să cerceteze motivele şi meritele pretendentului 
ȘI apoi Domnul 1: dădea Document. de: naturalisaţie (art.: 379. 
1—89, Stagiul de: 10 ani era redus la Şapte dacă “străinul
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se căsătorea cu o pământâncă nobilă (art. 379.-— 4%). Este de 
observat că nu se putea da nici împământenirea, mare, nici 
cea mică, de cât străinului de rit creștin. Orice strtiia de ori-ce 
rit creştinesc, începe a dice art. 379. Aceleași disposiţiuni' le 
găsim în Regulamentul organic al Moldovei (art. 425, 430 
și anexa X). In legea din 1835, asupra desființărei dreptului 
de protimisis se dă voe străinilor de a cumpăra imobile în 
Brăila. DN i a 

O lege importantă, care nu a fost desființată, de codul 
civil şi care a fost în vig6re până la modificarea art. 7 din 
constituțiune de la, 1879, este legea din 20 August. 1864. 
Asupra drepturilor străinilor domiciliaţi în. țară 'de a cuimpera imobile, 
După acâstă lege străinul, pentru a putea cumpăra imobile 
în țară trebuea să împlinâscă următorele condițiuni : (Art. 1). 

a) Să. fie de rit creştinese. 
d) Să fie domiciliat în Rumânia. | 
c) Să aparţis unui stat în care: Și Rumânul ar “avea, 

drepiul să cumpere imobile. Lâ. acestă condiţiune nu. se 
_6xceptă de cât cele prevă&dute în Regulamentul” organic, 
asupra împământenirei (art. 3). Vom reveni asupra acestei legi. 

2. Titlul I, este împărţit în două capete: Capul: I. (arti- 
colele 6—16), Despre bucurarea drepturilor civile şi. despre Natu- 
rulisaţiine; Capul II, (art. 17—20), Despre perderca drepturilor 
civile prin perderca calităței de Rumân. Noi.eredem mai nemerită 
împărțirea următâre: | 

Î. Cine este Rumân; . 
II. Cum se capătă calitatea de Rumân; 

IN. Cum se perde calitatea de Rumân ; | 
IV. Cum se recapătă calitatea de Runuin de cel ce a perdut'o; 
V. Care este Posițiunea juridică a streinilor în Rumânia ? 

In adevăr împărţirea făcută de redactor este fără nică . 
o metodă și rubricele ce el le dă fie-cărui cap nu corespund 
materiei de care se ocupă aceste capete. - 

64237 E . | | Pg
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CAPUL 1 

Despre bucuria de drepturile civile şi despre Naturalisaţiune. 

IL. Cine este Rumân? 

Art. 10, al. 1. Tot copilul născut din Rumân în ţară străină este Rumân. 

3. Pentru a se determina, naționalitatea cul-va sunt dous sisteme de legislaţiune. După un prim sistem, naționalitatea cui-va se determină după locul nascerej. Acesta era întru cât-va, sistemul feudal. 'Tot acesta, este și sistemul englez, cel puţin în acest sens că ori-cine se nasce pe teritoriul englez este Englez. Se admite însă de legea engleză, (Glusson, Histoire du droit et des tnstitatlions Politiqucs, civiles et judiciaires de bAngleterre, VI, p. 128 şi. nota) că copilul născut în țară străină din tată Şi moș despre tată Englezi, nasce Englez. Cu totul altul este sistemul. rumân, urmat ai de mal tote țările Europei. In acest de al doilea sistem naţionali- iatea cui-va se stabilesce după naționalitatea, părinţilor, in- dependent de locul pascerei. Acesta este sistemul: primit și de legiuitorul rumân. E] reese neîndoios din redacţia pri- mului aliniat al art. 10, Pentru ce nu vedem în Codul Civil o disposiţiune de principii care să spună că tot Rumânul născut din părinți Rumâni nasce Rumân, fără deosebire de locul nascerei Și redacțiunea se ocupă numai de cel născut pe pământ str&in? Explicaţiunea 0 găsim în istoricul redac- țiunei. Consiliul de Stat din Franţa în ședințele de Ja 14 Thermidor anul IV adoptase următârele disposiţiuni: „Art. 2. Ori-ce individ născut în Franţa este Y'rancez. Art, 3. Ori-ce copil născut dintr'un Francez în ţară 

„Pentru ce NU .Sar recunâsce (dicea raportorul) pe acest pământ fericit facultatea, naturală de a împrima, cali- 
tatea, de Francez Ori-cărui individ care a primit nascerea 
aici? Nu este, de altminteri, acesta un mijloc de a atrage
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pe străini și de a îmbogaţi populațiunea?.. și earăși nu este 
6re distincţiunea teritoriilor” care” face să. se distingă mai 
adesea națiunile ? .(Idem -p. 140). Secţiunea Tribunatului 'ob- servă, că disposiţiunile art. 2 pentru străin are inconveniente. „Un copil nasee în Franţa din părinți străini. Aceştia abia, sosiseră. După câte-va qile ei se întore în țara lor, copilul 

îi urmeză. El însuși pote că în viață nu va mai reapare aci, 
Se întrâbă, cu ce titlu un asemenea individ pâte fi Francez? „Nimic nu'l l6gă de Franţa (p. 292)*. Se propune dar supri- marea art. 2 şi Consiliul de Stat în ședința de la 6 Brumar anul XI, admite suprimarea art. 2 Și lasă redacţiunea de mai "nainte a articolului 3. e 

Deci un copil, de și născut pe pământul rumânese 
nasce străin dacă:el nasce din părinți străini. Din contra, co- 
pilul născut din părinți Rumâni nasce Rumân, chiar dacă 
el e născut în străinătate. - .  . 
„In practică cel ee ar pretinde că este Rumân prin nas- 
cere s'ar găsi în cea mai mare greutate pentru a face proba 
că are acâstă calitate. In adevăr, el este dator dacă: se pre- 
tinde Rumân, să probeze că este născut din părinți Rumâni şi 
pentru acâsta trebue să probeze că părinții lui ai fost născuţi 
iarăși din Rumâni așa că, afară de casul când s'ar invoca vre-o naturalisaţiune, ar trebui să se urce în înfinit pentru 
a face proba cerută. In realitate acâstă greutate nu mai 
există prin împrejurarea că fie-care are 0 posesiune de stat, care hotăresce până la proba contrarie. S'a decis că acela, 
care se bucură în fapt de calitatea de Rumân acela care 
exercită tote drepturile ce îi dă acestă calitate, este presu- mat. Rumân, și ce] care îi contestă naturalisaţiunea este dator 
să probeze că reclamantul e străin. * 

Copilul dar are, prin nascere, naționalitatea părinţilor 
lui. Lucrul este simplu, când ambii părinți sunt de aceași 
naţionalitate. Ce avem să hotărîm în casul când părinții sunt 
de diferite naţionalităţi? Acâsta nu este cu neputinţă. Este 
adevărat că după legea, civilă femeea măritându-se urmeză 
condițiunea soțului. Ea capătă calitatea, de Rumâncă, dacă 
fiind străină se mărită cu un Rumân, Și din contră Rumânea 

care se căsătoresce cu un străin perde acâstă calitate. Se - pote întâmpla încă ca bărbatul să 'şi schimbe naționalitatea .
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- în timpul căsătoriei. Vom vedea că dobândirea, Sati perderea 
naționalităţei este personală acelui ce o încârcă şi că nu se 

schimbă naționalitatea femeei sai copiilor. Cestiunea este, ce 
soluţiune dăm pentru casul când părinții sunt de naţiona- 

litaţă diferite? Se decide unanim că e „covilul legitim, urmeză 
| naționalitatea, tatălui. 

Ceea-ce hotărîim pentru copilul legitim se: aplică Și Co- 

pilului legitimat prin căsătorie. Copilul ş va avea naționalitatea 
tâtălui care "] legitimâză£= - . . | 

Copilul natural, a cărui mamă. e: cunoscută, are naționa- * 
litatea acesteia. Noi credem că dacă un copil natural a reu- 
şit, în casul excepțional prevădut de art. 307, să stabilâscă 
paternitatea, sa, a căpătat naționalitatea tatălui săi. In adevtr 
dacă copilul natural are naționalitatea mamei este pentru că 
tatăl său. nu .se cunâsce şi nici nu pte fi legal cunoscut. 

Laurent refusă copiilor găsiți, ai căror “părinţi nu se 
cunosc, bucurarea drepturilor de cetăţân. Codul nostru civil 
numai lasă loc Ja îndoială. Copii găsiţi pe teritoriul rumân, 
ai căror părinţi nu se cunosc, sunt Rumâni (art. 8 alin. ul- 
tim). 

Fară îndoeală că adoptiunea nu pole face ca oloptatul 
să-și schimbe naționalitatea. , 

4. O altă cestiune este :aceea de a se sci lu ce epocă 
trebue să fixăm naționalitatea, părinţilor, pentru a determina 
naționalitatea, copilului, la epoca nascerei sait .la epoca con- 
cepțiunei? Se pâte întâmpla ca părintele să-și schimbe na- 
ționalitatea tocmai în timpul gestaţiunei, adică îutre concep- 
țiune și nascere. In dreptul roman cestiunea se presintă 
mai ales pentru a determina calitatea copilului de liber sait 
sclav. 

In principii, dacă. copilul trebuea să urmeze calităței 
tatălui, trebuia să se caute epoca concepțiunei; pe când se lua epoca nascerei, dacă copilul trebuia să urmeze condi- - țiunii mamei. Romanii iceaii că, copilul î incepe să aibă exis- tența. deosebită do aceea a tatălui în momentul concepțiu- nei,.pe când el nu se desparte de mamă de cât la nascere. 
A murale acestea s a admis că dacă în timpul gestaţiu- 
să nască liber: - Sugicit Eat n ae Îi liberă, copilul sa i 2 liberam fuisse: matrem co tempore
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quo nascitur, -liect ancillu conceperit. It a contrario si liberi conce- 
perit deinde aucilla fucta pariat plucuit cum “qui nascitur liberum 
nasci; guia non debel calamitas matris ci mocere, qui în ulexo est. 
Liz his illud guaesitum est, si. ancilla pugnans manuimissa sit, deînde 

- „ancillu postea fucta peperit, liberum au servum pariat? Et. Marcellus 
probat liberum nasci; suflicit enim: ci qui în ventre est liberam ma- 
tre vel medio tempore habuisse : acd verum est (nst. Jus,, C.I, 
tit. IV, Prin.). 

Credem că sistemul arătat în Institutele lui Jastinian 
trebue urmat și -astă-di. Noi credem că copilul va nasce Ru- 
mân ori de câte ori părintele a cărui naţionalitate 0 ur- 
m6ză, a avut calitatea de Rumân, fie în momentul concep- 

.ției, fie în momentul nascerei, fie, -lueru ce ar fi cu totul 
rar, la ori -ce timp al concepţiei. Copilul trebue să profite 

„de regula că este considerat ca născut din momentul con- 
„cepţiunei numai de câte;ori interesul lui o reclamă. (Infans 
„conceptus pro: nato -habeluy- quoties de ejus ccmodis agitur, art. 654). 
„Considerăm bine înţeles, că interesul copilului: reclamă. ca- 
litatea de Rumân.. 

IL. Cum se capătă calitatea de Rumân.. 

| 5. Ar trebui să vedem cum se capătă calitatea, ae Ru- 
mân sub Codul Civil şi apoi ce: modificări a adus Constitu- 
țiunea prin art. 7 la 1866. 

L. După Codul Civil. 

După Codul Civil calitatea, de Rumân se capătă: prin 
oficiul legei, prin căsătorie, prin naturalisare şi prin încorpor: are de 

"ter itori ză, : 

- A. Prin oficiul legei. 

„int. 8. Veri-ce individ născut şi crescut în -Rumânia- până la majo- 
ritate, şi care nu se va fi bucurat nicl-odată de vre-o protecțiune străină, 
va putea reclama „calitatea de Rumân în cursul unui ani după majoritate. 

ă - Acel ce aflându-se în condițiunile de mai sus, vor fi devenit majori 
“înainte de promulgarea acestui codice, vor avea termen de un an de la 
promulgare pentru a reclama calitatea de cetățen rumân.
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Art. 9. Cei ce nu sunt de ritul creştinese nu pot dobândi calitatea 
şi drepturile de cetătân rumân de cât cu condiţiunile prescrise de art. 16 
din acest codice.! 

6.. Locul nascerei, de şi, după cele arătate mai Sus, nu 
determină naționalitatea cui-va, totuși are importanţă pen- 
tru redactorul Codului Napoleon, după care s'a luat și acel 
al: Codului :rumân. S'a credut că locul nascerei nu pâte fi 
cu totul indiferent, mai ales când cel născut: a petrecut. în acel loe'cel d'întâit ani ax vieţer sale. Ac6stă consideraţiune 
a dictat disposiţiunea art. 8, după care, acela, ce îndeplinesce 
condiţiunile arătate, pote: recluma, în anul majorităţei, cali- tatea de Rumân. E 
- 'Trebuese notate expresiunile de cate se servă legiui- torul, va putea reclama calitatea de Dumân, cari par-a face să “se înțelâgă că copilul are acestă calitate. De aci nasce con- troversa dacă rec!amarea calităţii de Rumân are efect retro- activ din momentul nascerei copilului, sait numai din mo- mentul reclamărei. Curtea de Casaţiune din Franţa a decis că reclamarea are efecţ retroactiv. Acâstă opiniune este ad- misă în Franţa, și de doctrină. (V. Valette, Code Civile, p. . 47, 48). Cestiunea, are un mare interes din punctul de vedere al unor drepturi ce ar fi putut nasce copilului, în timpul „minorităţei, a a o 

Ac6stă, soluţiune nu ne duce - neapărat la aceea că în intervalul de la nascere până, la majoritate copilul trebue să fie considerat ca Rumân, pentru că el rămâne străin, dacă lasă să trâcă anul de majoritate; prin urmare în acest in- terval el nu pâte fi considerat de cât tot ca străin (Idem, p. 46, 47). ID a SE 7, Să vedem acum care sunt condițiunile cerute de art. 8 şi 9 pentru ca, calitatea de Rumân să se pâtă reclama. a) Se cere ca copilul să fie de religiune creștină. Nu este greii de a demonstra, :că redactorul codului. civil] a im- „pus ac6stă condiţiune nu din spirit de netoleranţa religi6să „CL numai din sentimentul de “conservare a. naționalităţei ru- mâne, . ai i : Se Aia 
1 8 b)-Se.cere ca copilul să fie născut și crescut pe te- 'Titoriul: rumân. : Codul: Napoleon (art.. 9), cerea, numai con- 
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dițiunea nascerei pe teritoriul francez și o simplă declarare 
la majoritate că voesce să'și ia domiziliă în Fradţa. 

9. e) Se cere ca cel ce reclamă calitatea de Rumân să 
nu se fie bucurat de nici o protecţiune străină. . Și acestă 
condițiune nu este cerută de Codul Napoleon. Ea se explică 
prin considerațiunea că starea supusului rumân era adesea 
în țară cu mult mai grea de câta celor străini; din care 
causă. mulți locuitori, de și. unii chiar de origină rumână, 
se puneau sub protecţiunea, vre-unei puteri străine ; se făceau 
cum se qicea atunci sudit. Cu drept redactorul codului ru- 
mân a, cerut ca riumai acela. să profite de beneficiul ce se 
acordă de a fi recunoscut ca Rumân, printr'o simplă recla- 
mare, care nu a alergat la protecția străină. NR 

10. d) Se cere, în fine, câ. declaraţiuhea să fie făcute __ 
în anul care urmâză majoritatea. . - 

„Aci se” presintă. dificultăţi. “Mat întâiti trebue să ne în- 
trebăm unde să se pâtă face reclamaţiunea? In Franţa acâstă 
dificultate nu se presintă, pentru ca fixarea domiciliului se 
face după regulele administrative. Sa admis că reclama- 
iunea să se pâtă face sai la autoritatea comunală sai la 
autorităţile administrative propriii qise sai chiar înaintea 
tribunalului. | : 

Sa mai pus cestiuinea încă: despre care majoritate în- 
țelege legea să vorbescă,? despre majoritatea fixată de legea 
“rumănă sati despre aceea fixată de legea ţărei aceluia ce 
reclamă? . Valette (op.: cit., p.:48, 49), decide că trebuă să 
luăm în considerare majoritatea fixată după legea străină, 
pentru că, după cum am vădut, copilul în intervalul. de la 
nascere până la declarare nu este considerat ca Rumân. 
„Da soluţiunea aceasta, Valette aduce numai o restrie- 

țiune, aceea, că dacă legea, străinului fix6ză majoritatea mai 
jos de 21 ani, copilul trebue să aştepte acest termen, pen- 
tru că ar fi a se lăsa unui minor după legea franceză de- 
terminareă, unui act, atât de grav și important, ca acela al 
alegerei naţionalităţei. : Ia 

II. Aliniatul al IL al art. 8 coprinde și o' disposițiune 
transitorie. Se decide că acei care: s'ar fi găsit în condițiu- 
țiunile arătate Ia .al. I în momentul promulgărei Codului 
Civil, dar cari sunt majori, să p6tă..să facă reclamarea, cali-
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tăţei de'Rumâri în termen de un an de la promulgarea Co-. 
dului. Acâstă disposiţiune a făcut ca.să se. reguleze delini- 
tiv posiţiunea a multor persâne născute și aședate, ele și 
familiile. lor, în ţară, despre a căror naţionalitate putea fi 
Gre-care bănuâlă. 

B. Prin căsătorie, 

Ari, 12. Străina ce se va căsători cu un Rumân se va considera ca Rumâncă. * - 

12. Legiuitorul a credut că atât în interesul armoniei ce trebue să domnâscă într'o familie, cât şi ca măsură de | fav6re pentru străina ce primesce a'și lega existența cu un Rumân, este bine și folositor să se acorde acester femei calitatea, de Rumâncă. ” 
„ Acest sistem al codului Napoleon nu este admis în tâte legislaţiunile. Aşa, după legislaţia, engleză, străina co se că- sătoresce cu un Englez, nu capătă naționalitatea, engleză. Motivul pentru care legiuitorul a credut să acorde ca- litatea de Rumâncă străinei ce se căsătoresce cu un humân, acela adică al unităței de naţionalitate între bărbat și femee, nu trebue să ne conducă la Soluțiunea că ducă bărbatul a căpătat naționalitatea, rumână în timpul căsătorici, femeea trebue şi ea să fie considerată ca Rumâncă. Vom vedea că naturalisarea în sistemul legei rumânesci, este cu totul in- dividuală Și nu pâte profita. de dânsa nică soția, nici copii aceluia ce o obține. : o 

Afară de acâsta riu este drept ca bărbatul să impună femeei o naţionalitate pe care ea .nu ar voi-o. In momentul când ea se căsătoresce este adevărat că ea primesce calita- tea de Rumâncă, însă ea nu este silită la acâsta pentru că nu are de cât să nu consimtă la căsătorie. Fiind-că femeea străină devine Rumâneă numai din causa căsătoriej Și pentru-că, după cum vom ved6, Rumânea co se căsătoresce cu un străin perde calitatea de Rumâncă numai cât ţine căsătoria, ȘI O recapătă după disolvarea, aces- “tei căsătorii, este consecinte a decide că căsătoria desfăcută face ca străina; devenită 'ast-fg] Rumâncă, să înceteze de a mai avea acâstă calitate. ” 
”
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__ In Franța se decide unaniih aprâpe că străina, care după | legea ţării ei nu este condamnată la perderea naționalităţei prin căsătorie cu un străin nu pâte profita de art. 12. Mo- tivul principal invocat; în acest sistem '6ste' că, străina, altţ-fel ar avea două naţionalităţi, acea ds origine și aceea căpătată prin căsătorie. Acâstă consideraţiune nu este de natură a în- fluența asupra cestiunei de Gre-ce, cum bine observă Lau- 
rent (Dr. Civ., |, n. 367, 368), se pâte întîmpla, ea. prin con- flictul legilor o persână să aibă două patrii. Aşa este necon- testat: că un copil născut în Englitera, din părinți rumâni nasce Rumân. după legile țărei rumânesci, pe când, după legea engleză, nasce Englez. - 

Acest copil va fi tratat în aplicarea, legilor rumâne ca "Rumân și în aplicarea legilor engleze 'ca Englez. 
“Legea rumână nu are să se preocupe dacă o disposiţiune a ei își va găsi sati nu aplicarea în țară străină, precum nici nu p6te lăsa ca, puterea ei să; depindă de o lege străină..En- 

gleza dar, care se 'căsătoresce cu un Rumân, va fi, în Rumâ- 
nia şi față de legile rumâne, tratată de Rumâncă; pe când în Englitera și față de legile engleze va fi tratată ca, Engleză. 

In sistemul: contrar, care este unanim admis aprâpe, articolul 12 este cu totul la disposițiunea legei străine. Și 
atunci nu vedem pentru ce nu s'ar admite că părţile ar.putea 
prin o clausă a contractului de căsătorie să înlăture art. 19 
şi cu chipul acesta voinţa, legiuitorului, basată pe.0 consi- derațiune de ordine socială, să fie dată la o parte!). 

C. Prin naturalisare. 

„ri. 16. Străinul care va voi a se naturalisa în Rumânia, va fi dator a cere naturalisarea prin suplică către Domn, arătând: capitalurile, starea, profesiunea saă meseria ce exercită şi voinţă de a'şi statornici domiciliul pe teritoriul Rumâniel. i 
Dacă străinul, după o asemenea cerere, va locui dece ani în țară și dacă prin purtarea şi faptele sale va dovedi.că este folositor țărel, adunarea legiuitâre, după inițiativa Domnului, ascultând şi opinia consiliului de Stat îi va putea acorda decretul de naturalisaţiune, care va fl sancționat şi pro- mulgat de Domn. i a : 

  

1) In trecăt se admita prin actul de la 20 Maiti 1370 în Englitera, că 
femeea străină măritată cu un Englez ia naționalitatea bărbatului săă. (V. 
Glasson, 1. c., p. 134). i esa
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Cu. t6te acestea, va-putea fi dispensat do stagiul de 10 ani! străinul, 
care ar fi făcut ţărel servici! importante, care ar îl format în țară stabili- 
mente mari de comerciii saii de.industrie. 

13, 'Naturalisaţiunea, 6ste actul prin care în virtutea unel 
legă, se acordă unui străin. calitatea de Rumân. Naturalisa- 
țiunea -este modul cel mai frequent pentru dobândirea cali- 
tătei de.Rumân.' . . | 
-.. Spre a obţine naturalisaţiunea se cere următârele con- 
dițiuni: | | a 

| a) Supunerea de a-și stabili strinul domiciliul în Ru- mânia, urmată de stabilirea acestur: domiciliu. Acâstă supu- 
nere o face prin o cerere :către Capul Statului prin care străinul, care 'voesce a 'se năturalisa arată capitalurile de care dispune, profesiunea ce exercită precum şi voința de ași stabili domiciliul în Rumânia, | 

Vb) Stagiul de zece ani. Acâstă condițiune se cere pentru ca străinul să pâtă arăta că merită ca, cetățenia să-l fic acor- dată. De aceea pentru unele persone se acordă dispensă de stagiu. Se pot bucura, de acâstă dispensă acei cari a făcut deja servicii importante țărei precum: Și aceia cari se pot arăta utili: fie prin profesiunea. lor, fie prin industria, lor, fie prin crearea de stabilimente mari de comercii și industrie. 0)-O lege. Art.' 16 0. Civ. „este redactat sub statutul „de la 2 Mai. De aceea se: vorbesce de. consilii de Stat, și numai de votul adunărej. legislative, Senatul nu era chemat să voteze. fie-care lege deosebit, . 14. Este important a se nota că de și art. 16 nu o spune expres, însă felul redactărei lui nu lasă îndoială că natura- lisarea era individuală Și că nu putea profita de ea de cât „acela cărui special se âcordă. Familia naturalisatului rămânea, in. condițiunea de. mai "nainte. E 

, 15. Puterea unui Staţ nu se exercită de cât în limitele „teritoriului -Supus dominaţiunei lui, Locuitorii. aşedaţi pe acest teritoriu sunţ supuși Statului ce '] stăpânesce numai pentru că ”] locuesc, fără deosebire de rasă, Este natural 
ca un Stat ce capătă, ocupă, cuceresce o porţiune! 'de teri- 
torii, odată cu dobândirea, Suveranităței asupra acestui te-
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ritoriui, să fie în 'drept a considera ai lui pe cel cari ocupă 
acest, teritorii, şi. cari erau supuși Statului de la care s'a 
rupt teritoriul. : [a 

„ Putem cita legea din, 9 artie 1880 Pentru, organisarea 
Dobrogei,. provincie care a fost prin. tratatul 'de.la Berlin, ală- 
turată Rumâniei. -. 

Art. 3 este clar: Toţi loeitati-. din. ..Dobrogea,_eao indiu 
_de 11 Aprilie 1827, eraii cetățeni gtomani»-deviu. și sunt cetățeni ru-. 
mână. Şi art. 5 adaogă: Locuitorii din: "Dobrogea, deveniți cetițeni : 
Fiimăni, sunt egali: înaintea: le gilor, se bucură de.tote drepturile. ce- 
tățenesci şi pot fi numiţi în Punoţiună publice, firă deosebire de « ori- 
gină şi religiune. 

Data de 11 Aprilie 1877 este aceea în care armatele 
rusesci ati pătruns în Dobrogea. De la acea. epocă; Imperiul 
turcesc a perdut, nu numai în fapt, dar şi în drept, suve- 
ranitatea,. teritorială - şi aceea. a supușilor locuitori în Do- 
brogea. 

. Rusia este considerată că a ocupat, cât « a durat resbelul, 
-acâstă provincie - pentru: Rumânia și” de aceea legea asupra 
Dobrogei consideră pe locuitori că ati devenit supuși rumâni 
nu numai de la încheerea tratatului din Berlin, dar din diua 
părăsirei teritoriului de către armatele. turcesci.: 

Cu t6te acestea locuitorii unei provincii. căpătate. devin 
numai supuşi ai Statului care. a alăturat acea provincie, fără 
să fie asimilați în totul cu cetăţenii. acelui Stat. Chiar legea 
Dobrogei, cu î6te.că art. 5 citatmai sus, spune că locuitorii 
acolo se bucură de. tâte. drepturile cetățenesci, totuşi. art. 6 vine: Şi 
spune că; aceşti locuitori se . bucură de pe acum de drepturile ce- 
tățenesci cuprinse în art. 5, 24, 25, 28,29 din - Constituţie -şi art; 
-4'complectâză ideia legiuitorului - dicând: 0 lege specială ra 
„determina condiţiunile cu cari se vor - exercita drepturile lor politice 
-şi cumpera imobile rurale în Rumânia proprii dis, . | 

In fine să cităm ârt. 7 lit. B 'din lege. . 
Art. 7. Iustituţiunile representative județene şi comunale se 

introduc în: Dobrogea „după exemplul celor din Rumânia cu singurele. 
deosebiri prevedute prin acestă lege. Art. 13 al. L.-Numay locuitorii 

-afluți în Dobrogea: în diva de 11 Aprilie 1877 şi ândrituiţi de. legile 
anteridre otomane; Rumânii şi cei îndrituați prin art. 7 din ' Consti- 

“duțiunea Rumâniei,. pot cumpera imobile rurale. în Dobri ogea. :



140 DREPTUL CIVIL 

* Din combinaţiunea acestor diferite disposiţiuni resulta 
că locuitorii din Dobrogea nu sunt complect asimilați cetă- 
țenilor rumâni de dineâce de Dunăre. Ei nu 'pot, până la o 
lege nOuă, să exercite drepturile politice între care intră Și 
acela de a av6 imobile rurale, de cât în Dobrogea. 

De altă parte, provisoriui, se refusă Dobrogei dreptul 
ce a participa la representaţiunea naţională, acordândi-i-se 
numai representaţiunea locală. 

16. Nu pot deveni cetăţeni ai statului la caro se alătură 
un teritorii decât locuitorii cari erau supuși statului de la care acest teritorii a fost luat. Străinii aflaţi, sai chiar sta- biliţi în acea localitate, 'şi conservă naționalitatea. 

Toţi locuitorii din Dobrogea cari în iua de 11 Aprilie 1877 
cvuii cetățeni otomană Și art. 9 dice apoi: Zoți streinii aflitori pe “terenul. Dobrogei se bucură de Protecţiunea dată de lege persânelor şi “averei lor. Strâinii nu vor putea să “şi aşeze domiciliul în Dobrogcu fără: autorisarea administraţiunei. | . 

De âltă parte este delicat a se precisa ce se înţelege cu locuitori at Dobrogei. Trebue 6re: pentru acâsta să ne ra- portăm numai la faptul că o persGnă își are stabilirea în Dobrogea, saii se cere şi ca ea să-fie originară din acea localitate şi.mai la vale, ce avem să decidem pentru acei care 'sunt originari din Dobrogea, dar cari la epoca încor- porărei se grăsiat aşedați în altă: provincie? 
Laurent, ocupându-se de aplicarea tratatului de la 11 Aprilie 1839, după care o parte din provinciile Luxemburg și Limburg a fost atribuită Belgiei, cea-l'altă parte Olandei, decide că acer vor fi Belgieni sai Olandezi cari S'aii născut în partea provinciei care a fost atribuită, Belgiei sai Olan- dei. „Bicem născuţi. Este destul în adevăr, ca să fie năs- cuți, fără a se cerceta de sunt domiciliați 'saii 'de au reședință în Belgia; calitatea de Luxeinburgez și de Limburgez se de- termină prin nascere, prin origină, iar nu: prin. domiciliu“ (v. 1. n. 859). . SE E IN Și mai departe Laurent decide că acel născut pe teri- toriul „cedat va căpăta naționalitatea, Statului care în definitiv a dobândit acel teritorii» chiar dacă părinţii lut ap A dena- ionalitatea Opusă. Așa cel născut din părinți belgiâni pe teritoriul Luxemburgului atribuit Olandei, a trebuiţ. să de-
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vie Olandez, chiar dacă - părinții lui aii rămas Belgieni şi 
acâsta, încă odată, numai prin faptul că s'a născut pe _teri- 
toriul atribuit Olandei, (Comp. încă N. 360—363.. Aubry et 
Rau, I, text şi No. 3, Dalloz, C. Civ., Art. 8, n. 50). 

„Art. 2 al Tratatului de pace între” Franţa şi Germania 
- vorbesce de cei ce sunt originari şi domiciliaţi în Alsacia 

și Lorena. Și în adevăr noi credem că numai locul nasce- 
„_reă.nu este de ajuns ca să decidă şi că trebue să se: ada- 

oge şi condițiunea faptului domiciliului (Dalloz, Codul civil; 
art. 17, n. 113 şi urm.). Acesta este, credem, înţelesul ter- 
menului locuitorii din Dobrogea de care se servă legea din 
9 Martie 1880; și acesta este soluțiunea ce trebue să dăm 
când este cestiunea de Dobrogeni. Articolele. 3, 4, 5, etc. 
din legea de la 1880 se servă de termenul. Joeuitoră şi art. 

13 decide că numai locuitorii aflaţi în Dobrogea în diua de 11 
August 1787 pot cumptra imobile rurale în Dobrogea, ceea ce ne 
arată manifestă intenţiunea, legiuitorului de. a cere. numai 

ca supusul otoman să fi locuit în Dobrogea la 11. Aprilie 
1877, pentru a căpăta calitatea de Rumân, fără a se cer- 

"ceta locul nascerei. Și lucru se explice prin împrejurarea, 
că nu cu mult timp înainte se adusese în Dobrogea, colo- 
nii tartare. Sa | | 

Odată cu legea care confirmă alipirea unui teritoriu | 

se lasă locuitorilor dreptul de opţiune, adică se dă un ter- 
men în care ei trebue să declare că voiesc a 'și păstra na- 
ționalitatea. 

Ast-fel a fost cu tratatul de .. la 21 Martie 1560, prin 

care se anex6ză Tranciei Nizza și Savoia; tot ast-fel cu tra- 
tatul de .la, 10:Mai 1871 relativ la anexarea Alsaciei și Lo- 
renei la teritoriul german. 

II. După Constituţiune. 

Codul civil a suferit modificări prin Constituţiunea, de 
la 1866 și prin revisuirea art. 7 din 18. Octombrie 1879. 

17. Prima modificare este adusă prin al doilea aliniat. al 

art. 7. Am vă&dui că după Codul civil (art. 9) cei ce nu sunt 

de rit creştin nu pot căpăta calitutea de Rumân, de cât prin 
naturalisare;. că prin urmare cel: ce nu era creștin nu putea
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nică să reclame calitatea de Rumân în anul! majorităţer; de 
și ar fi împlinit condițiunile cerute de „art. S; nici femeea 
necreştină, - căsătorindu-se. cu -un Rumân, nu devenea Ru- mâncă. Ii o , Se pricepea acâstă, excepţiune prin împrejurarea că aflându-se o populaţiune aprâpe străină prea mare în țară, dacă li s'ar fi dat posibilitatea acelor ce format acâstă po- pulatiune ca numai cu formalitatea cerută de art. 8, să devie Rumân, ar fi urmat o adevărată năvălire. | 

S'a credut că este: mai bine sa se ia garanţia formei naturalisărei, adică a unei legi, pentru a se acorda împămân- tenirea celor ce nu erai de rit creștin. 
__” Gu oeasiunea presentărej proectului de Constituţiune S'a comis 0 greşală. Deprinși mai mult cu frasele de cât cu lucrul în sine, credând că asigurările constituționale consistă în proclamare de principii, autorii proectului Con- stituțiunei ai proclamat principiul că diferența de _religiune nu pote fi o împedicare la dobândirea şi executarea drepturilor  po- litice, e 

| Cei ce propunâii acâsta nu cereaii să întroducă nimie no, de Gre-ce lucrul era coprins în Codul civil. Sa reușit atunci a se face o agiture chiar de stradă, care a luat pro- porţiuni, în cât nu numai: că S'a sters cu totul principiul, dar încă s'a înlocuit; prin următorea disposiţiune: Numai Streinii de rit creştin pot dobândi împămentenirea, Introducerea acestei disposiţiuni a fost o adevărată, g&reşală, mai întâi pentru că se -făcea imposibilă căpătarea calităţei de Ruman pentru cel ce nu: era, creștin și apoi, în urmă, a servit de armă ce- lor ce nu erai bine-voitori țărei, pentru a, reuși a ne im- pune prin tratatul de la Berlin modificarea, acestui articol. Ori-cum ar fi r&mâne cert că cel cenuera de rit creș- tin nu putea, după codul civil, să capete calitatea de Ru- mân, de cât prin naturalisare şi că ȘI acâstă cale i-a fost închisă prin Constituţiunea din 1866. ! "18. Art, 7, citat. mat sus, a fost modificat prin revisui- rea, Constituţiunei de la 13 Octombrie 1879 în modul urm&- tor: „Diferenţa: de credinţe religi6se şi confesiuni nu. con- slitue în Rumânia 0 piedică spre a dobândi drepturile civile 
ȘI politice și pentru a'le exercitau Și apoi ş 1: începe 'ast-fel :
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„Străinul fără osebire do religiune, supus 'scă "nesupus unei 
protecțiună streine, pâte dobândi împământenirea, cu condițiunile. 
următâre:“ 

Deci cei ce nu sunt de rit creştin, recapătă posibilita- 
tea de a deveni supuși rumâni. Cuvintele ce am notat, su- 
pus sait nesupus unei protecții streine, ai avut scop.de a face 
să fie consideraţi ca străini toţi acei care sar fi găsit sta- 
biliți de mai multe generaţiuni pe teritorul rumân, chiar 
dacă nu sar fi supus vreunei protecţiuri străine. 

"19; A doua modificare este adusă codului civil de art. 9, 
din Constituţiune. Este vorba de Rumânii supuşi unui stat 
străin, cari, fără a cerceta, locul nascerei, pot dobânâi de în- 
dati exercitarea drepturilor politice printrun vot al corpurilor Ie- 
giuităre. 

„Nu este grei a justifica asemenea. disposițiune. Nu 
există, pentru acești Rumâni nici o temere că, acordându-le 
exercitarea drepturilor politice s'ar..fi putut introduce un 
element periculos pentru statul rumân. 

Din contră sentimentele rumânesci de care at făcut 
probe că sunt pătrunşi şi lipsa de vre-o deosebire în carac- 
terul şi limba lor de a nâstră a dictat Constituantului acestă | 
măsură. 

Bi sunt favorisaţi prin dispensa de stagiu, de îndată 
capătă exercitarea drepturilor politice şi se notâză că legis- 
latorul într'adins evită de a se exprima că ei capătă natu- 
ralisarea. Este încă de observat că art. 9 nu cere cum cere 
art. 16 Codul civil și cum cere art.:7 din constituţiune pen- 
tru naturalisare o lege; ci numai un simplu vot al „Corpuri- 
lor legiuit6re, ceea ce face pentru noi, că acest vot nu are 
trebuinţă a fi sancționat de Rege. In practică însă acordarea 
drepturilor politice sai: recungscereu calităței de Runiân, cum se 
exprimă în stilul de fie-care Qi, se face prin forma unei ade- 
vărate legi. 

Pentru ce cine-va să se bucure de favâraa art, 9 i se 
cer două condițiuni. Inttii, să fie Rumân. (corpurile legiuitâre 
ati să verifice acestă calitate; și îl doilea, să dovedâscă că 
S'a lepădat de protecţiunea străină. Nu se spune îusă în ce 
mod se face. acestă lepădare. de protecțiune străină şi acest 
punct este lăsat aprecierei corpurilor legiuit6re; Ne
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„ Recunâscerea ca și naturalisarea nu pâte fi de cât per- 
sonală celui care a obținut-o. O decisiune recentă a Curţii 
de Casaţiune Sect. IL (Dreptul n. 33/901) a admis idea con- 
trariă și a decis că de recunâscerea unuia profită copii chiar 
născuţi înainte de recunâscere, fără a spune de sînt majori 
saii minori. Putem considera acâstă decisiune ca dată, cum 
se dice. ad hominen. | - 20. A treia modificare adusă de Constituțiune (art. 7 mo- dificat 1879) este relativă la dispensa de stagiu. Pe lângă acei despre. cari vorbesce art. 16 Oodul. civi] și cari sunt enumeraţi în art. 1 $ [1 lit. a, mai sunt dispensaţi de stagii: d) „Acei cari fiind născuţi şi crescuți în. Rumânia din „Părinți. stabiliți în ţară, nu s'au bucurat nici unii nici alții vreo-dată de o protecţie străină«. 

Cum vedem legiuitorul constituant a ținut socotâlă de acei cari au născut și. crescut în Rumânia, pentru că dacă nu li se dă dreptul ce-l: avâti în basa art. S din codul civil, de a reclama în anul majorităţei calitatea de Rumân, totuși pot fi dispensaţi de stagii, întru cât ei nu sar fi bucuraţ de vre-o protecţiune străină Și întru cât Părinţii lor ati fost: stabiliți în ţară şi nici ei, la rîndul lor, nu s'au bucurat vre-o dată de vre o protecțiune străină, 
€) „Acei: cari ai servit sub drapel în timpul resbelului pentru independență şi cari vor putea fi naturalisaţi în mod colectiv, după propunerea guvernului, printr'o lege și fără, alte formalităție. 

ÎN 21. Că, acei cari ati luptat Și ati pus în pericol viaţa lor pe câmpul de resbel pentru apărarea, ţărei, să fie dispensaţi este just și politic, pentru că li se datoresce acestora o re- compensă și un omagiii. Partea, finală a aliniatului are însă nevoe de justificare Și mai întâiti să reproducem şi ceea, ce adaogă $ III al art. 7 din constituțiune, așa cum S'a revizuit la, 1879. , | | »$ IIL. Naturalisarea nu se pâte acorda de cât prin lege Și în mod individual“, 
Că naturalisarea în sistemul Codului Napoleon și prin urmare şi al codului civil a] nostru.nu produce efect de cât faţa cu cel ce a obținut-o, Și că nică soția, nici copiii săi, născuţi, și chiar aflați deja sub puterea părintâscă, nu pro-
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fită de acâstă naturalisare, lucru nu a fost nică-odatiă pus în 
discuțiune. - | da a 
„Legiuitorul constituant însă, a ținut, cu intenţiune, ca, să facă din acâsta o regulă, constituţională și iacă pentru ce. 

Tratatul din Berlin impune. statului rumân să acorde împă- 
mântenirea în masă a, celor allați pe teritoriul ramân, fără 
nici o distinețiune. Lucrul acesta nu putea fi primit fără ca 
fara să se simtă, ameninţată de un pericol însemnat.. 

Pentru a, concilia cerințele statelor mari eu interesul 
vital al naţiune s'a afirmat din not principiul că naturalisarea 
nu se pote acorda de cât prin.lege şi în mod individual, (Art. 7, 
$ II). Si 

In acelaş timp s'a admis o singură categorie, în favârea 
acelor care ati luat parte la resboiul pentru independenţă și 
odată cu votarea modificărei art. 7, s'a votat Şi acordarea 
naţionalităţei rumâne a unui număr de persâne înșirate în- 
tr'o listă, Sa o 

lacă: modul inteligent şi patriotic cum s'a putut în 1879 
să, se resolve una din acele grele cestiuni, care apăsa tare 
asupra țărei și în care cea mai mică greşală ce s'ar fi comis 
ar fi putut lovi puternic în interesele naționale rumâne. 

22. Articolul 7 din constituţiune, fie înainte, fie în urma 
modificărei de la, 1879, moditicare asupra, căreia vom avea 
a reveni, dă în aplicarea lui loc la mai multe. greutăţi. 

In cât se atinge de dobândirea calităței de Rumân avem 
a înregistra pe cea următâre: : 

Art. 7 al constituțiunei din 1866 dice: „Insușirea de Ru- 
mân se dobândesce, se conservă și se perde potrivit regu- 
lelor statornicite prin legile civile. Numai: străinit de rituri 
creştine pot dobândi împământenirea“ ; apoi art. 8 al consti- 
tuțiunei din 1866 'spune în alin. II că, numai împământenirea 
as6mănă pe străin cu Rumânul, pentru exercitarea dreptu- 
rilor politice. Acâstă disposiţiune a rămas nemodificată în 
1879, | 
* Im modificările aduse art. 7 la 1879 găsim. că $ 1 se 
ocupă de condiţiunile după care să pâtă dobândi străinul 
împământenirea și acesta după ce la începutul articolului 
se dice că „diferinţa de credințe religi6se și confesiuni nu 
constitue în Rumânia o piedică spre a dobândi drepturile 

64237 - : 10
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civile și politice, şi a le exercita“. Apoi $ v sc rostesce? 
„că numai Rumânii sati cei naturalisați Rumâni pot dobândi 
imobile rurale în Rumânia“. - 

Intrebarea ce fac și care este .fârte seri6să constă în : 
înțeles-a redactorul constituant,. chiar cel de la 1866, dar mai 
ales cel de la 1879, ca să facă din naturalisare singurul mij- 
loc de căpătare a calităței de Rumân, sai a voit a renasce 
distinețiunea făcută sub regulamentul organic şi pe care, 
după cum am vădut, a admis-o unele legislaţiuni între îm- 
pământenirea mare și cea mică? | 

Constituantul a avut intenţiunea să modifice ceva din 
codul civil, în acest punct nu încape îndoială. Alt-fel nu am 
pricepe pentru ce a spus numai de împământenire că nu o 
pot căpăta de cât cei de rit creștin (Constit. din 1866); pentru 
ce să dică că numai născuţii Rumâni și eci împământeniţi 
capătă drepturile politice şi acela de a avea imobile rurale și pentru ce în aceeaș ordine de idei, legea Dobrogei din 1880 nu recunâsce dreptul de a avea: imobile rurale, 'chiar în Dobrogea de cât celor îndrituiți după; legile otomane, Ru- mânilor și celor îndrituiţi prin art. 7 din constituțiune ? Manifestă fiind voința legiuitorului constituant de a modifica codul civil rumân să vedem care este înţelesul și întinderea acestei modificaţiuni. | Ma Să luăm, mai întâi, disposiţiunile Constituţiei din 1866 și să le alăturăm de acelea, ale Codului Civil. După Codul Civil calitatea de Rumân se dobândia, pentru străinii de rit creştin, prin declararea făcută în anul majorităţei, conform art. 8, prin căsătoria unei străine cu un Rumân (art. 19) și prin naturalisare; 6ră, pentru cei ce nu erai de rit creştin, naturalisarea era, singurul mijloc de a deveni Rumâni. Odată calitatea de Rumân dobândită, nici o deosebire nu mai era, fie din punctul de vedere al dreptului public, între Rumânul de origină și cel ce a dovedit Rumân după nascere. 

Art, 7. al Constituţiunei ridică celor ce nu sunt de rit creştin posibilitatea de a deveni Rumâni, iar pentru străinii creștini se spune că însuşirea de Rumân se dobândesce, se con- seră şi se perde Potrivit regulelor: stabilite prin legile civile. Deci art. s Și 12 și cele-alte din Codul Civil, 'r&mân în
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vigore. Vine înșă al. II, art. 8 const. din 66 şi decretă că 
numai împământenirea asemănă pe străini cu Rumânii pentru 
exercitarea drepturilor politice. 

Cuvîntul împământenire are aci înţelesul de naturalisare, 
pentru că al. urm. al aceluiaşi articol spune că împămentenirea se 
dă numai de putereu legiuitore. De aci consecinţa inevitabilă 
că acel ce a usat de art. 8, în urma punerei în lucrare a 
Constituţiunei din 66, are calitatea de Rumân sai de supus 
Rumân, din.punctul de vedere al dreptului civil, însă nu 
are drepturi politice. Să nu se qică că art. 8 prin întrebu- 
inţarea cuvîntului, reeluma, conchidea că cel născuţ şi crescut, 
în Rumânia era Rumân şi că constituantul din 1866 a înțeles 
să se menţie aceeași posiţiune, pentru că, dacă: s'ar argu- 
menta ast-fel, oră-care ar fi înţelesul art. 8 0. Civ., art. 8, al. 
IL din Constituţiune ar rămânea literă mârtă, pentru că nu. 
și-ar găsi nici o aplicare, de 6re-ce femeile, neavând drep- 
turi politice, art. 12 C. Civ. chiar nu recunâsce str&inei, de- 
venită Rumâncă, prin căsătorie, asemenea drepturi. 

In resumat. După Constituţiunea din 1866 cei ce nu sunt 
de rit creştin, nu pot căpăta, calitatea de Rumâni, nici chiar 
prin naturalisare; cei ce fiind creștini ai căpătat acâstă, ca- 
litate în puterea art. 8 din C. Civ. nu se bucură de drep- 
turile politice, naturalisaţiunea singură putând conferi aceste 
drepturi. - A 

23. Să trecem acum la modificările din 1879. Necon- 
testat articolul $& C. Civ. este desființat de art. 7, $ 1], lit. 9... 

Cei născuţi şi crescuți în țară numai au alt drept, de 
cât acela de a fi dispensaţi de stagii. 

Art. 8 al. II nefiind modificat, numai naturalisarea con- 
feră drepturi politice disposiţiune însă inutilă pentru că art. 
8 e. civ. fiind abrogat, art. 8 Const. nu găsesce nici o apli- 
care. | | 

Ceea ce devine însă mai important în modificările aduse 
la 1879 este $ V, al. 1, art. 7 care recun6sce numai Rumâ- 
“nilor şi celor naturalisaţă dreptul de a căpăta imobile rurale. 

Și aci cuvîntul de impămentenire are înțelesul de: natu- 
ralisare. Acâstă. disposiţiune ne duce fatal la resoluțiunea 
că str&ina care în virtutea art. 12 devine Rumâncă, nu pâte 
căpăta imobile rurale în Rumânia.
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-. 1 Ac6stă soluţiune care ne pare! neîndoi6să, face să ne: 
întrebăm ce mai câștigă. strâina prin căpătarea calităței de 
Rumâncă. | A: ” 

"Vom vedea că în: legrea, civilă-rumână, străinii, în prin- 
cipiui, sunt asimiliți cu Rumânii, în cât 'se atinge de exer- 
citarea drepturilor civile sait particulare. . 

Dacă se ia femeei străine devenită, Rumâncă prin na- turalisare, putinţa de a avea imobile „rurale, nu i-ar mal r&- mânea de cât dreptul de a fi acționată la domiciliul săi, cceâ ce ar fi avut și de rămânea străină cu domiciliu în țară. 
Ar fi mai corect a spune că în urma modificărilor aduse e. civ. prin .constituţiunea de 1866 și modificarea ci din 1879, naturalisarea, este singurul mijloc de a deveni cin6-va Rumân. 

a... 

CAPUL II. 
- Despre perderea, drepturilor civile prin perderea calităței 

de Rumân. 

“UL Cum se perde calitatea de Rumân. 
„Ari. 17. — Calitatea de Rumân se perde: a) Prin nâturalisațiunea dobândită în ţară străină. | b) Pria primirea, fără autorisaţiunea ! guvernului rumân, a vre-unei funcțiuni: publice de la un guvern străin; 

c) Prin supunerea pentru ori-cât de puţin timp la vre-o protecţiune străină.. - - | | : 
- Art, 20, al. I. Rumânul care fără autorisațiunea &uvernului, va intra în serviciul militar la străini, sai: se. va alătura pe lângă vre-o corpora- țiune militară străină, va perde calitatea de Rumân. - Art. 19. Românea Care Ss va căsători cu un străin, va urma condi- „iunel tntigivă săi. - 

24. Calitatea de Rumân se perde: 
A. Prin dobândirea altey naţionalităţi. „: Prin faptulică o pers6nă a dobândit o naționalitate străină, prin acest fapt chiar dânsa, a, perdut calitatea de Rumân. | Ac6stă soluţiune se dă, ori-care ar fi mijlocul prin care 

sa dobândit naționalitatea, străină, chiar dacă acest mijloc nu. este prevădut de legea rumână, Ast fel,. ca -exem plu dacă un Rumân se nasce în Francia Și la. venirea, în majo-
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ritate reclamă, în virtutea art. 9 cod. Napoleon, calitatea de 
Francez, acest Rumân perde acâstă calitate, 'de şi art: 8: Cod. 
Civil s'a desființat, prin revisuirea art. 7 din conslituţiurie. 

De altă parte, calitatea de Rumân nu se perde numai 
priu faptul că s'a reclamat s'au s 'a cerut o altă naţiorialitate, 
se mai cere ca acâstă naţionalitate să fie căpătată. "Faptul că 
cine-va să fi cerut numai o naţionalitate străină, de și arătă 
intenţiunea celui ce Va făcut că voesce a se lepăda de na: 
ționalitatea, rumână, nu este atât de -grav ca să  abragă per- 
derea, acestei calităţi. 

Acâstă idee o manifestă și art. 17 lit. a, care cere pen- 
tru ca să se perdă calitatea de Rumân, ca -naturalisarea să 
fie dobândită. Deci simpla cerere de naturalisare, unită chiar 
cu aşedarea domiciliului, este insuficiență, se' cere că tâte 

" formele naturalisărei, după legea Statului unde a fost ce- 
rută, să fie îndeplinite. e 

B. Prin intrarea fără autorisarea.guvernului rumân, în o func= 
țiune, serviciii militar, saă. corporaţiune străină, militară, | 

„95. Faptul că un Rumân: primesce un serviciti “civil sai 
militar de la un stat străin, fără autorisarea guvernului TU- 
mân, este atât de grav, în cât, cu drept cuvânt, legea pe- 
depsesce pe acest Rumân cu perderea, naţionalităţei lui. 

Aceaşi pedepsă şi-pentru cel ce face parte din 'o cor- 
poraţiune “militară străină, în carea intrat fără autorisarea, 
guvernului rumân. : 

Ce se înţelege cu fineţe publică? Negreșit o sarcină 
care învestesce pe.cel ce o primesce cu o porțiune, oră-cât 
de neînsemnată, a suveranităţei naţionale. Nu se cere, pen- 
tru acâsta ca funcțiunea să fie salariată. Nu se pâte consi- 
dera, ca funcţiune publică, intrarea în serviciti la vre-un 
prinț străin saii la vre-un menibru din familia sa 1). Exerei- 
tarea unei profesiuni libere, d. e. medic, avocat, inginer, 
ete., nu pâte fi considerată ca o funcţiune publică, chiar 
dacă a, lucrat în interesul vre-unui stat sau stabiliment pu- 
plic străin : 2), 

1) Valetie, C. Civ., pag. 595. 

2) Aubry et Rau, I, $ 74, tex. și n. 10. -
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Nu se caută de cine s'a făcut numirea în funcţiune publică, însă o asemene numire nu este suficientă ci trebue ca funcțiunea, să fie primită fără încă să fi intraţ în 'exerci- țiul fancţiunei. | 
Corporaţiunea militară, despre care vorbesce al. I, art. 20, presupune o asociațiune independentă de statul străin, pen- tru că alt-fel ar intra în casul primirei serviciului militar străin. - | 
Primirea unej funcțiuni publice, sau intrarea în armată, sati corporaţiune militară străină, nu atrage perderea cali- tăței de Rumân de cât dacă s'a făcut fără autorisarea &u- vernului rumân. | 

. Ori-ce naţiune civilizată își face o datorie și o on6re de a ră&spânăi Şi la alte popre cultura sa naţională. De -multe ori un stat are interes ca un supus al sti să pri- mâscă un serviciii sai o funcţiune de la un staţ străin, când d. e. este a se organisa vre-un servicii în acest stat sai a împrăştia, limba, sciința, etc. Primirea, unui asemenea ser- viciii este făcută chiar în interesul: statului căruia este su- pus cel ce primesce serviciul. 'Toţ ast-fel şi pentru casul în care primirea unui asemenea, serviciii în o ţară străină este facută în şeopul de a fi studiate instituţiunile, organisarea, “cultura, gradul sciinței acestui stat, În acele casuri se pri- cepe că acel care a primit serviciul : cu. autorisarea guver- nului, să nu sufere perderea naţionalităţei lui. | Autorisarea Suvernului rumân ceaţă neapărat să pre- e6dă Primirea sai intrarea în un servicii civil sai militar sati în o corporaţiune militară, străină. | Cu tâte acestea în Francia s'a, decis că perderea cali- lăţei de Francez pote să nu: aibă loe când autorisarea s'a dat chiar după primirea, el, “Tot asemenea s'a decis pentru casul în care Francezul care a primit funcțiunea. fiiră, auto- Tisarea guvernului său a fost în urmă numit în o funcţiune franceză 1). | 
” - | Inlesnirea cu care legea face pe cel ce a perdut na- ţionalitatea, sa,. să și-o recapete face ca soluțiunile aci date 

să fie primite. 
a o II INI 

| 1) Aubry et Rau, 1.e., tex, și n. 11 (vedi citaţiile).
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0. Prin supunerea pentru ori-cât de puţin timp la o protec-= 

ţiune str&ină, 

26. Acest cas este întrodus de redaotorul rumân cu în- 
tențiunea, vădită de a pedepsi pe cei ce ait abusat de posiţiu- 
nea lor de sudiți, cum se dicea pe timpuri. La o epocă în 

care posiţiunea Rumânilor, cari nu aveati vre-un rang: de 
boerie, era grea, mulți aii căutat să se pue sub protenţiunea, 
vre-unei puteri străine, pentru a scăpa de multe sarcini ce 
cădeaii pe Rumâni. 

La un timp dat aceste supuneri luară proporţiuni prea 

mari şi cu drept legiuitorul rumân, a decis ca acela, care 
pentru a scăpa de unele sarcini, caută o protecţiune străină, 
trebue să-și p6rdă naționalitatea sa. 

Este de observat că nu so cere ca acel ce se pune 
sub protecţiunea străină să e6ră naturalisarea în altă ţară. - 

Nu se spune nici care ar fi condiţiunile, sait când 
anume să se potă dice că s'a pus sub protecțiune străină. 

Cu drept cuvînt s'a decis că aci este o cestiune de fapt lă- 

Sată la aprecierea judecătorului. Aşa d. e. simpla luare a, 
unui pașaport străin nu pâte fi conșiderată prin ea însă-și 

ca o supunere la protecţiunea străină, dar dacă cine-va se 
servă de un asemenea paşaport şi invâcă protecţiune străină 
pentru a cere să fie scutit de contribuţiune către stat şi alle în- 

datoriri ce legea impune în sarcina exclusivă a cetățenilor, atunci 

calitatea de cetățân rumân se perde“ !). 

Avem însă să notăm că redactorul rumân nu a urmat 

pe cel francez ca să decidă, că cel ce se stabilesce în o ţară 
străină (stabilimentele de comerț nu sunt coprinse), fără să 

mai aibă gândul de a se întârce (sans esprit de retour), perde 
naționalitatea sa. (C. n., art. 17, 8-a). | 

D. Prin căsătorie, 

27. Rumânca care se căsătoresce cu un străin, perde 
naționalitatea sa. Acesta este contra parte a disposițiunilor 
art. 12, dupa care străina care se căsătoresce cu un Rumân 
capătă nationalitatea soțului său. Prin urmare cele ce am 
spus asupra art. 12, că numai prin căsătorie se face schim- 

bare, că să consideră Rumâncă cât ţine căsătoria numai, şi 

1) Vezi citaţia în adnotaţiunile 1 și 2 de sub art. 17, Christescu.
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că nu avem să ne ocupăm de ceea ce decide legea străină, 
se aplică patatis mutandis şi aci. 

E. Prin încorporarea unui teritoriă rumân la un stat străin, 

28. Și aci avem contra parte la cele ce am spus cum se 
capătă calitatea de Rumân 'prin alipirea la statul rumân a unui teritoriu străin. E Ast-fel s'a întâmplat cu Niza Și Savoia încorporate Franciei; ast-fel cu Alsacia și Lorena încorporate Germa- niei; ast-fel și cu Basarabia încorporată Rusiei. 

Și aci se păstrâza dreptul'de opțiune. Regularca acestui drept de opțiune nu a putut avea loe pentru locuitorii din Basarabia, de Gre-ce nu'a existat din partea statului rumân nici un act prin care să se consimtă la alipirea color două judeţe din Basarabia Ja teritoriul rus. 

IV: Cum se recapătă calitatea de Rumân de cei ce 
„Bind avut-o, a perdut-o. 

Art. 18. Rumânul, care va f perdut calitatea de Rumân, o va putea redobândi reîntorcându-se în' Rumânia cu autorisaţia guvernului rumân, și declarând că doresce a se 'aşeda în ţară şi că renunţă la t6te distincţiunile contrare legel rumâne. 
Art... 19. al; 3. Devenind văduvă ea va redobândi calitatea de Ru- mânecă, 

i Art. 20. EL nu va puiea reintra în Rumânia de cât cu permisiunea guvernului. E1 nu va putea redobândi calitatea de Rumân do cât conform mt. 18; t6te acestea fără a A scutit de osinda pronunţată de - legea crimi- nală contra Rumânilor cari ati purtat saă vor purta arme contra patrie! lor. Art. PO. al. 2, ro copilul născut în țară strâină dintr'un Rumân, care ar fi perdut calitatea de Rumân, va redobândi tot-d'auna acea calitate 
îndeplinind formalităţile prescrise de art. 18, - 

29. Legiuitorul a credut că acela care a fost odată Rumân ȘI 4 perdut acâstă calitate păstrâză încă simţul cu care s'a născut și a decis că o. simplă formalitate este suiicientă, pentru a recăpăta calitatea perdută de Rumân. | ., Acesţă formalitate consistă în obţinerea autorisaţiunei de 'stabilire în țară şi în declaraţiunea ce trebue să facă acela că voesce a recăpăta calitatea de Rumân, Că voesce a 
Se aședa în ţară ȘI Că renunţă la tâte distincţiunile contrare | eroi rumâne. : . | Se E
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La ce face alusiune legiuitorul prin cuvintele: distine- 
țiunile contrare legilor rumâne. : SR a a 

! „Răspunsul nu "1 găsim de cât prin o explicaţiune isto- 
rică. Existai unele ordine în Europa care atribuia celor 
ce făceau parte din ele, unele prerogative saii distineţiuni 
ce se găsiaii în contrarietate cu disposiţiunile legrei franceze. 
La noi aceste cuvinte nu ai pentru ce exista Şi era maj 
bine ca redactorul să fi spus că declarațiunea consistă pur 
şi simplu în a spune că renunţă la protecţiune străină. 

Cum vedem, nu se cere aici nică stagii, nici lege, nică 
condițiuni în privinţa recăpătărei-dreptului de cetățen rumân. 
Ceva mai mult redactorul -rumân a sters din art. 19 Codul 
Napoleon corespundător cu articolul 19 al nostru, Ga. v&duva 
care perduse calitatea de Franceză prin căsătoria sa cu un 
străin, pentru a redeveni Franceză trebue să reside în: ţară, 
sait să intre în. țară cu voia capului statului; așa. că simplul 
fapt al „desfacerii. căsătoriei, fie chiar prin divorț, cuvântul 
văduvă luându-se în înțelesul cel: mai larg, redă calitatea, de 
Rumâncă. | | | 

30. Intâlnim o dificultate în explicarea, art. 20 al. 2. 
Pentru ce redactorul rumân a făcut două articole 18 și 20 
al. 2, ca să exprime aceiaşi voință? Ce însâmnă cuvintele: 
EI nau va putea redobândi calitatea de Rumân de cât conform art. 18 
din art. 20 al. 2? a 

Este certă voința .legiuitorului că posițiunea. celui ce 
a luat serviciul militar din străinătate să fie mai grea de cât 
a acelui. care a perdut calitatea de Rumân prin unul din 
cele-l-alte feluri? A | N 

Noi credem că există o erdre de cancelarie, arătându- 
se în art. 20 alin. 2. Articolul 18, pe când trebuia să se ci- 
teze art. 16 relativ la naturalisare.. - 

Pentru noi cel ce a luat un servicii militar străin, fie 
în armata regulată, fie într'o corporaţiune militară, fără auto- 
risarea a guvernului rumân şi-a perdut ast-fel calitatea de 
Rumân, nu mai pâte căpăta acestă calitate de cât îndeplinind 
formele naturalisaţiunii. a : 

Dacă ne referim la art. 21 al. C. Nap. corespondent 
vedem că se dice: şi nu va recăpăta culitatea de: Francez de cât 
îndeplinind condițiunile impuse streinului pentru a. deveni celăţen,
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Redactorul Codului Napoleon nu putea cita vre-un ar- 
ticol, fiind că naturalisarea nu figura între articolele Codului. E 
- Redactorul rumân, având în codul civil un articol pentru 
naturalisare, în loc să mai caute a reproduce frasa întregă 
a art. ce traducea, s'a mulțumit să citeze articolul ce se raportă 
la naturalisare, însă -a citat greşit, 

Noi întemeiem soluţiunea nâstră pe cuvântul de cd, ceea-ce arată intențiunea. unei disposiţiuni excepţionale Și pe aceea că dacă era să se asimileze pe cel ce fără voia gu- vernului rumân a luat un servicii militar străin, cu cel ce-și perd calitatea de Rumân prin cele alte moduri, atunoi nu'și mai dă redactorul ostenâla să reproducă un întreg alineat. Soluţiunea ce presentăm se Susține și cu mai multă tărie în urma modificărilor aduse de conșstituţiune fiind mai în con- formitate cu ideile constituantelor. 
Art. 20 alin. 2 reservă, pedepsele prevăqute de legile penale pentru acela care a, dus arma în contra țării. Art. 66 C. pen. pedepsesce cu munca silnică pe viaţă pe acela care a purtat arma contra țărei. Iu timp de resbel pedepsa pâte fi chiar mârtea, (Art. C. de justiţie militară.) | 31. Nu ne rămâne de cât să dicem câte-va cuvinte asupra alineatului. 2 al articolului 10. Aci se presupune că un Ru- Mân şi-a perdut acâstă calitate Și că în urmă a dat nascere unui copil. 

| 
"+: După legea franceză (art. 10 C. N.) acest copil pâte să reclame în anul majoratului calitatea de Francez, întoema! ea și copilul născut din străin pe teritoriul francez. (0. N., art..9 coresp. C. Civ. 7, art. 6). 

| " Redactorul rumân a mers mai departe și a dat drept acestui copil de a căpăta. calitatea de  Rumân ori-când, ce- rând și obținând numai autorisarea, de-a se stabili. în Ru- mânia. Notăm că legea se servă de cuvîntul redobândi (e couvrer), care face să reiasă ideia că acest copil, de si legal Vorbind -s'a născut Strâin şi pentru că nu a, fost nici odată ol a oști băi o Caite po cane a ata „Otuș I d 1 Sa transmis în sânge, prin nascere ore-cum, acestă calitate. 
| , Singurul punct de discutat ar f acela de a se sci dacă disposiţiunea, constituțională -care spune că numai naturali-
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sarea, dă străinului,. devenit Rumân, drepturile politice, se 
aplică copilului de care. este vorba aci. 

Negreșit că, cum arătarăm, acest copil, legal vorbind, 
s'a născut străin, p6te chiar că dacă. se atrăgea constituan- 
tului atenţiunea asupra situaţiunei. acestui „copil, el Var fi 
supus formelor naturalisărei; însă tocmai pentru că consti- 
tuantul nu s'a gîndit la, acest, copil, care, ea şi cel născut, 
din părinți străini pe teritoriul rumân, nasce Rumân, întru 
cât în urmă a îndeplinit formele cerute de lege, pentru a 
constata acâstă calitate, noi credem că art. 10:al. 2 nu este 
desființat de constituţiune, nici chiar în urma modificărei 
aduse de art. 7. 

V. Care este posiţiunea. juridică a str&inilor 
în Rumânia 

Art. 7. Tot Rumânul se va bucura de drepturile civile. 
dt. 11. Străinii se vor bucura în de obşte în Rumânia de aceleaşi 

drepturi civile de care se bucură și Rumânii, afară de ceasurile când legea 
„ar fi hotărît alt-fel, 

Art. 6. Exercitarea drepturilor civile nu depinde de calitatea de ce- 
tăţen, care nu se păto dobândi şi păstra de cât conform art. (din acest 
codice. a 

„U În 

32. Disposiţiunile relative la determinarea situaţiunei 
Juridice a străinilor în. Rumânia, sunt străine de cestiunile 
ce se. pot presenta în conflictul dintre legile rumâne și cele 
străine, și de care se ocupă art. 2, de; și, mai cu s6mă în 
sistemul care admite reci rocitaea basată Sati nu pe tra- 
tate, aceste două naturi de disposițiuni se ating... 

- Aci legiuitorul. fixeză care sunt drepturile consacrate 
de legile: rumâne, de care se pot Bucur Săi de care pot fi___ 
privaţi străinii.şi.odată_un_drept, Tecunoseut străinului, vine 
în al. douilea. rînd art. 2 ȘI Setermină după_care lege acest 

e mm ea drept Să_se_reguleze. 

De altă parte este bine anu confunda bucurarea de un 
„drept cu capacitatea, de a exercita acest drept. 

Se pâte ca cine-va să se bucure de un drept, însă să 
„fie incapabil de a'l exereita absolut în unele oasuri, sati de
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al exercita prin el însu-şi. Ast-fel d. ex.. dreptul de a cum- 
p&ra sait de a vinde îl are ori-cine, însă legea opresce pe 
tutor a cumpăra de la pupilul săi (art. 1308). 

o Tot ast-fel ori-cine este în. drept a înstrăina averea sa, 
“Sai a sa obliga, însă minorul, interdisul suni incapabili de 
ă exercita prin ei aceste drepturi. 

33. In 'distineţiunea posiţiunei juridice a unui Rumân de aceea -a unui străin şi pentru care este necesar a sei cine. este -Rumân, comentatorii ai făcut următârea divisiune a drepturilor: „a 
1. Drepturile politice. De aceste drepturi nu se pot bucura de cât Rumânii și înca calitatea de Rumân nu. e suficientă. Pentru a se bucura de aceste drepturi trebue ca cine-va să aibă, calitatea, de cetățen. Așa, femeile sunt îndepărtate de la drepturile de a fi alegător, de a fi ales senator, deputat, consilier judiciar sau comunal, de a figura ca jurat ete. Un drept politie este acela ce se exercită de o persână în numele „Suveranităței naţionale, cu o porțiune din care el este învestit. | 

- Străinul este dar depărtat de la bucurarea drepturilor politice. Cele expuse resultă neîndoios din diferitele dispo- Sițiuni ale Constituţiunei : Constituţiunea de faţă şi cele:Valte legi relative la drepturile politice, determină care sunt, oselit de calitatea de Rumân, condițiunile nccesarii pentru exercitarea acestor drepturi (art. 6); Numai împămentenirea aseamănă pe strein cu Rumânul pentru exercitarea drepturilor politice (art. 8). ȘI la acestea face alusiune art. 6 c. civ. când spune că calitatea de cetățân nu este necesară pentru bucurarea drepturilor civile. | | | 34. Il. Drepturile publice. Sînt drepturi publice acele cari garantză - pe cine-va în pers6na şi în averea sa. Ast-fel dreptul de a î apărat contra unei agresiuni injuste, dreptul de a avea, asigurată proprietatea, sa, dreptul de a exercita un cult religios fac parte din aceste .drepturi publice. Ex- presiunea de publice pâte f criticată, pentru că într'un în- țeles mai larg drepturile politice pot fi considerate ca drepturi publice. 
i A | Străinii se bucură de tote. drepturile: publice. Toţi strciniy ajlitori pe Pămentul : Rumâniei se bucură de pro-
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tecțiuneu, dată de legi persunelor şi averilor: în genere. (Constit. 
art. '11). | 

35. III. Drepturile civile sunt acele care regul6za raporta- 
rile private ale pârticularilor şi pe care Romanii le făceai 
să intre în dreptul privat. 

Cari sunt drepturile civile de care se pote bucura un 
străin ? 

Am văzut mai sus cum era în alte „timpuri starea de 
ostilitate între pământeni şi străini. Străinul putea, fi tolerat 
numai în virtutea vre-unul tratat ce ar fi intervenit cu statul 
cărui el îi aparţinea. Chiar adi în Englitera, este în. vig6re 
legea din evul -mediă, care deosibesce; pe străini în amici 
şi în inamici. 

| „In alte ţări se face deosebire între 'străinii cari se bu- 
cură de tâte drepturile civile și între acei care nu se bu- 
cură de aceste drepturi de cât prin excepțiune. 

Se bucură de tâte drepturile civile acei cari în Engli- 
tera, aii obținut devisaţiunea şi în Franţa, autorisaţiunea de 
a-Și stabili acolo domiciliul. Acâstă deosebire există și la noi 
în regulamentul organic, prin aceea ce se numea împămân- | 
tenirea mică. 

In Franţa se ridică cele mai.vii discuţiuni asupra pune- 
tului de a se sci. cari sunt drepturile de care se pâte bucura 
străinul ce nu -a obţinut autorisarea de a'şi fixa domiciliul. 

Terenul este discutat de trei sisteme, din care două 
extreme, care -acordă sai refusă în principiti ori-ce drept 
și acela care voesce să recun6scă numai aşa numitele drepturi 
naturale. 

Controversa ia nascere. din combinarea art. 8 C: Nap. 
care spune că Francezul se bucură de tâte drepturile civile, 
cu art. 11, care proclamă regula reciprocităței şi 18 care 
recunosce t6te drepturile civile, străinului,: ce-a: obținut aj au- 

“torisarea de a-şi fixa domiciliul. o 
Sub coâul nostru civil: acâstă controversă, dispare, cu 

restricțiunea observaţiunilor ce am făcut asupra modifică- 
rilor introduse de Constituţiune. Deosebirea, între străinii 
ce aii căpătat sai nu împământenirea mică nu mai există. 
Mai întâi art. 6 (v.C. N. art. 7) are grija să: spună - că cali-
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tatea, de cetățen nu este cerută pentru exercitarea dreptu- 
rilor civile. 

De altă parte, cu tâte că articolul 7 vorbesce numal 
de Rumânii ce se bucură de drepturi civile, însă acest ar- ticol nu are nici o utilitate practică şi nu figurâză de cât prin inadvertânță. a | Nu rămâne îndoeală faţă cu art. 11, că străinul, în prin- cipiti, este asimilat cu. Rumânul, în cât se atinge de bucu- rarea ' drepturilor civile Şi că străinul nu este depărtat de cât de la acele drepturi numai pentru care există o dispo- sițiune specială a legei, | - Deci străinul, domiciliat Sai nu în Rumânia, se bucură de tâte drepturile civile. Nu ne r&mâne acum de cât să cercetăm casurile în, care situațiunea juridică a străinului, din punctul de vedere al drepturilor civile, se deosebesce de aceea a unui Rumân. 

Derogarea la eompetința tribunalelor: 

Art. 12.—Străinul chiar când nu ar avea reşedinţa în Rumânia, va putea fi tras înaintea tribunalelor rumâne pentru îndeplinirea obligaţiunilor contractate de dânsul în Rumânia, sai în țară străină, cu un Rumân. N „Art, I4.—Rumânul va putea fi iras înaintea unui tribunal rumân pentru obligaţiunile contractate: de el în țară streină, chiar cu un străin. 
36. Articolele 13 Și 14 stabilesc Gre-cari deosebiri între Rumâni şi străini, din punctul. de vedere al competenţei tribunalelor, 

, | Mai întâi cata. Să observăm că aceste articole sunt străine de deliotele ce sar putea comite, fie de Rumâni, fie de străini, fie în Rumânia, fie în fară străină. In adevăr art, +, 3 şi 5 0. Pen, arată în ce casuri se pedepsesce în Ru- mânia, delictele săvîrşite în Rumânia, sati în străinătate. fie 
_de un Rumân, fie de un străin. N Aceste articole. sunt încă străine acţiunilor relative la 
imobilele situate în Rumânia. “Tribunalul 'Situaţiuner imobi- 
lului este competinte, fără, deosebire. dacă procesul este 
între „Fumâni, între un Rumân ȘI un străin, sai: între 
străini.
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In fine, în materie comercială art. 882 Cod. Com: spune 
că aparțin jurisdicțiunii comerciale : I. Zoate contestaţiunile re- 
lative la fapte de comerciii între ori-ce persone. Deci nu deosi- 
besce pe comerciant de cel ce nu este comerciant, nici pe 

Român de străin. Apoi art. 889 lasă reclamantului facultatea 
de a se adresa, pentru acţiunile personale, nu numai la tri- 
bunalul domiciliului pîrâtului, sati domiciliului ales, dar şi 
la tribunalul locului unde obligaţiunea a luat nascere, sati 
unde plata ori obligaţiunea trebue executată. | 

In principiti o acțiune personală sai imobiliară trebue 

intentată înaintea tribunălului domiciliului pirîtului, pe basa, 
regulei actor sequitur forum rei (art. 58 Proc. Civ.). Art. 13 

vine să deroge la acâstă regulă. Când un străin a contractat 
în ţară sau în străinătate cu un Român, el pâte fi chemat 
înaintea tribunalelor rumâne chiar de nu ar avea, reședința 
în Rumânia. | 

“37. Disposiţiunea art. 183 este criticată pentru casul în 
care obligaţiunea a fost contractată de un străin în țara sa, 
și de aceea s'a cercat adese-ori a se înlătura. Așa Demolombe 
(|, n. 249) cit6ză o decisiune a Curţei din Paris, după care 
art. 13 nu se aplică în casul când însu-și pământenul şi ar 

avea domiciliul în locul contractărei în timpul acelei con- 
tractări. Acâstă soluţiune însă a rămas isolată şi acum se 
admite unanim că art. 13 trebue aplicat în tâte casurile. Mai 
mult: cu t6te că art. 13 vorbesce de obligaţiuni contractate, el 

se aplică şi în casurile când obligaţiunea a luat nascere prin 

unul din cele-alte moduri, cum: quasi-contract, delict ori 

quasi-delict. Cu drept cuvînt însă Demolombe face să excep- 
teze cazul în care obligaţiunea a luat mai întâiii nascere între 
doi str&ini și apoi creanţa s'a transmis, fie prin cestiune, fie 
prin alt mijloe unui pământân (V. speciale I], n. 249—2951 
ter.). Cât pentru a se sei înaintea cărui tribunal trebue făcută 

cererea în contra str&inului 'ce nu are nici domiciliul nică 

reşedinţa în Rumânia în principiti cată să admitem, în lipsă 
de text, că ori-ce tribunal competent ratione materiae pâte 

judeca (Demol., I, n.9252). Admitem la noi că este tribunalul 
locului. unde obligaţiunea s'a contractat şi dacă obligaţiunea, 
nu este contractată în Rumânia, tribunalul domiciliului reela- 
mantului. (Cristescu, adn. 4 sub art. :13).
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38. Până aci vedem că posiţiunea, streinului care nu are domiciliii. sati reședință în Rumânia, este mal &rea de cât aceea a unui Rumân, fiind-că străinul nu pote excepta din regula actor seguitur forum. rei. | Acum avem să ne întrebăm dacă art. 13 nu se aplică ȘI în casul când străinul ar fi. reclamant, __ Credem că dacă, străinul. reclamant a dobândit creanță de la un Rumân, față cu care străinul defendor a contractat originar, art. 13 pâte fi aplicat, de Gre-ce transmisiunea oro- ariței s'a făcut cu tote accesoriile ei. Când însă obligaţiunea de la început a luat nascere între străini, de şi art. 11 spune că străinul se bucură de tâte drepturile civile de care se bucură și Rumânul, însă art, 13, conţinând o disposiţiune ce se depărtâză de regula, actor sequitur forum rei, trebue in- terpretat în înțelesul restrictiv şi prin urmare vorbind de obligaţiuni contractate cu un Rumân ne Săsim într'una din excepţiunile de care Vorbesce chiar art, 11. Deci, în al douilea rîna, situațiunea, unui străin diferă de acea a unul Rumân și întru aceea că străinul nu are dreptul de a chema înaintea . tribunalelor rumâne pe un alţ străin care nu are nică domiciliul nici reședința în Rumânia. 39. Dar Practica a mers maj departe ȘI a pus cestiunca dacă în principii în materie civilă, mobiliară sasi personală, tribunalele rumâne Sunt competente. a judeca, diferendele între străini. In “Francia, este aprâpe unanim admis (vedi citat. Demolombe, 1, n. 261) că tribunalele franceze cata să decline competența în procesele între străini, cel puţin atunci când incompetenţa a fost propusă ȘI când străinir ce se ju- 
decă nu ati domiciliul sat reședința în Francia, Argumentul principal este Că tribunalele franceze sunt create pentru Fran- 
cezi: că dreptul recunoscut străinului de a contracta în 
Francia nu-i dă și pe acela de a reclama în contra altui 
străin in Francia. Se mai dice că chiar interesul străi- 
nului este de a nu fi judecat de tribunalul francez pentru 
ca, acesta necunoseând bine legea personală. a străinilor va 
avea mai multă dificultate în a da.:0 bună hotărire, La noi 
Jurisprudenţa, este mai mulţ Stabilită în sistemul contrariu 
ȘI, credem că, cu drept cuvînţ, Pentru noi art. 11 C. Civ.nu 
lasă urmă de îndoială. Afară de excepțiuni anume stabilite
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de lege, străinul se bucură în Rumânia de tâte drepturile 
civile de care se bucură şi Rumânul. Ori unul din dreptu- 
rile cele rai sfinte este acela de a cere cel nedreptăţit de 
a i-se face :dreptate. Nici un text de lege nu ridică străinului 
acest drept. Ideia îngustă că. legile şi tribunalele franceze 
sunt create numai pentru Francezi nu este conformă senti- 
mentelor legiuitorului rumân. (V. Cristescu, adn. 1—3—5; 7—10; 12—15—17). | | „40. Aeâstă soluţiune ne conduce, fără transiţiune bruscă 
la aceea de a'sci dacă un Rumân pote în mod valabil, să 
se. supue unei jurisdicţiuni străine, renunțând la jurisdie- 
țiunea tribunalelor rumâne. Este. de observat că nevalidi- 
tatea unei asemenea renunțări nu pâte fi ridicată înaintea 
tribunalelor străine, pentru că nimic nu pâte' împiedica 
aceste tribunale de a judeca. Deci cestiunea se pâte. pre- 
senta numai înaintea tribunalelor rumâne, cu ocasiunea în- 
competenţei ce s'ar ridica. Este bine ca în discuțiunea acestei 
cestiuni să nu se amestece elementul suveranităţii statului 
rumân. În nimie acestă suveranitate nu pâte fi atinsă prin 
acea că un Rumân este judecat de un tribunal str&in. Codul 
de Procedură civilă în art. 374 recunâsce hotăririlor străine 
posibilitatea de a fi executate în țară, întru cât at învesti- 
tura formulei executorie 'a tribunalelor rumâne. Aci este 
cestiunea numai dacă Rumânul p6te renunța la o protec- 
țiune, anume acea a tribunalelor rumâne. Jurisprudența ru- 
mână admite fără multă dificultate că supunerea la o juris- 
dioţiune străină este valabilă (V. Cristescu, art. 13, n. 18—20 
comp. n. 21) nimic neputând a împiedica pe Rumân de a re-, 
nunța la beneficiul de a fi judecat de tribunalele rumâne. Din 
parte-ne mărturisim că nu facem de cât să re supunem, fără 
multă convingere acestei jurisprudenţe. Noi credem ea clausa, 
prin-care un Rumân renunță la jurisdicțiunea rumână; și se 
supune ast-fel a fi judecat de un tribunal străin, echivalâză 
cel puţin cu o clausă compromisorie, adică cu supunerea 
judecăţei unui tribunal arbitrar. Jurisprudenţa. este unariimă 
că fără: o dispoziţiune specială a legei, clausa compromisorie 
e nulă... E a 

“Pentru cs 6re ar fi: valabilă clausa supunerei unui tri- 
bunal străin? Dacă Rumânul nu pote renunța la facultatea, de-a 

6.4257 1l
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fi judecat de tribunalele ordinare în primul cas, cum ar 
putea renunța în cel de al doilea? Si 

41. Cât pentru art. 14 el devine cu totul inutil, faţă cu 
articolul care asimil6ză pe străin cu Rumânul în cât pri- 
vesce bucurarea drepturilor civile. Străinul, ca și Rumânul, 
este în drept de a acţiona pe un Rumân, înaintea tribuna- 
lului rumânese Și cel acţionat nu se pote apăra (icând că 
obligațiunea a luat nascere în țară străină. 

42, Articolul 15 C. civ. şi art. 106 Şi 107 din Proc. civ. 
făceaii încă deosebire între străini și Rumâni, prin acea că 
obligau pe străinul reclamant, care nu avea nici domiciliti nici reședință în Rumânia, să depue, după cererea defendo- rului, o cauţiune, care incorect a luat numirea de cautio ju- dicatum soli, pentru a, garanta, în cas când sar respinge ce- rerea, plata cheltuelilor de judecată şi a altor daune provenite din o acţiune temerară. Acâstă obligaţiune impusă str&inului numai există adi, de Gre-ce art, 106 și 107 Proe. civ., Şi ca consecință şi art. 15 Cod. iv. s'au desființat prin noul Cod de procedură civilă. Acâsta, este una din puţinele ameliora- -țiuni aduse de citatul Coa. 

Dobândirea de Imobile rurale 

Constituţiune. Art. 7 $ V. Numai Rumânii sa cey naturalisaţi rumâni pot dobândi imobile rurale în Rumânia. | Drepturile până acum câștigate sunt respectate. Convenţiunile internaţionale astă-di existente rămân în vigore cu „t6te clausele şi termenul coprins într'însele. 

43. Deosebirea cea mai mare între un străin și un Ru- mân, din punctul de vedere al drepturilor civile, este relativ la dobândirea de imobile rurale. Am arătat deja cum în 1$79 s'a impus modificarea art. 7 din Constituţiunea, de Ja, 1866, după care: cei ce nu erati de rit creștin nu puteai căpăta, în plea de umân. Odată devenită posibilă calea năvălirei in țară a unui element perie i 
imi legiuitorul constituat, în provodiaee and 50 p e en 

A 
ţeleptă, a căutat Ore-care garanții. In ori-ce țară din lume Proprietatea imo- 

biliară dă celui ce o are o influență însemnată. La noi în
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ţară, proprietatea rurală, formată mai mult din marea pro- 
prietate, are o însemnătate şi mai mare, de Gre-ce dânsa, 
este, sar putea spune, singurul isvor al producţiunei na- 
ționale. o 

Societăţi mult mai tari ai credut să depărteze pe străini 
de la proprietatea, imobiliară. In Englitera, acolo unde exista 
majoratul, până în 1870, străinul nu putea avea drepturi imo- 

  

biliare. Englezii diceaii că un străin nu are în el sânge de 
proprietar, că străinul privesce proprietatea exclusiv din 
punctul de vedere a câștigului și al exploatărei şi nică de 
cum din acela al diferitelor obligaţiuni ce trebue să aibă 
proprietarul. Chiar în New-York străinii sunt îndepărtați de 
la proprietatea imobiliară. Ca și alte naţiuni puternice, con- 
stituantul rumân a luat şi el măsuri de conservare. Nu se 
pâte critica art. 7 din Constituţiune ca fiind o măsură rigu- 
rOsă, egoistă, nedrâptă, mai ales sub o legislaţinne ca, cea 
rumână sub care este admis principiul egalităţei drepturilor 
civile între străini și Rumâni. De alt-minteri depărtarea străi- 
nilor de la, proprietatea imobiliară nu este o măsură nouă 
în țară, ci ea, s'a, exercitat pe atât pe cât împrejurările ai” 
permis. Am exprimat deja credința n6stră că în țările ru- 
mâne str&inii erai depărtați de la proprietatea imobiliară. 
Asupra acestui punct jurisprudenţa nu a fost bine stabilită. 

Am citat deja decisiunea Curţii de Casaţie (Bul. 1877, 
pag. 33), după care, înaintea reeulamentului oroanic, ori-ce 
străin, chiar necreştin, putea cumpăra în Muntenia, imobile, 
fie urbane, fie rurale. In acest sens s'a dat încă decisiunea 
Curţei de Casaţiune cu No. 309 din 1881, precum și deci- 

" siunea, Curţei din Bucuresci, secţ. 1, cu No. S9 din 1891, cu 
t6te că în specie aci era vorba de un Rumân supus unui 
stat străin. Găsim. contrariul în decisiunile Curţei din Bu- 
curesci, secția II, cu No. 64/78, şi a Curţei de Casaţiune din 
3 Februarie 1867. (Christescu, art. 6, No. 1, art. 11, No. 6—9, 
11—12). Intemeiem convingerea n6stră pe împrejurarea, că, 
de 6re ce proprietatea o găsim în ţările n6stre organisată 
după tipul roman, nu putea să se recunscă străinului drep- 
turi asupra imobilelor, aceste drepturi fiind considerate ca 
cetăţenesci. Negreşit că monumentele legislative sunt rare, 
însă ele nu lipsesc cu totul. Deja tratatele încheiate cu Tur-



104 DREPTUL CIVIL 

cia, atât acelea ale lui Mircea din 1393, cât și al luă Vlad 
din 1460, oprese pe Turci, între altele, de a avea imobile în 
Rumânia. Un hrisov'al lui Stefan-Vodă din Moldova, dat ? 

„la 1526, opresce pe Evrei, Armeni Și Greci de a avea imo- 
bile în Vaslui. o 

Hrisovul lui Ștefan Racoviţă în Muntenia, la 1761, între altele opresce pe străinii de _ori-ce natură, de a avea imo- bile, fie în ţară, fie în orașe. Negreşit iarăși, din causa nă- vălirilor barbarilor, din causa, devastărilor mai ales în păr- țile câmpului, locurile fiind rămase neocupate, mulți străini căutau să se aşede pe pământul țărei. Cun6scem puterea dobândită de călugării greci cu ocasiunea moșiilor date de Domni mănăstirilor. Cun6scem asemenea că în lipsă de po- pulaţiune, se da voe ori-cui s'ar aşeda cu familia cu scop de a cultiva Pământul, să dobândâscaă proprietatea acelui loc, însă acâsta se da numai creştinilor şi probabil că plu- garul ast-fel stabilit, putea căpăta, calitatea de Rumân. In resumat, credem că în principii proprietatea imo- „biliară, mai ales cea rurală, era reservată numai Rumânu- lui; dar că în fapt acâsta a fost grăi de a se respecta şi că prin abusuri mulţi străini posedaii avere imobiliară. Așa se explică pentru ce mai . t6te hrisâvele care revin asupra acestei prohibiţiuni, reamintesc că există acea prohibiţiune Și constată abusul comis, De aceea disposiţiunile legei Ca- limach,: ale regulamentelor organice, ale legei din 1836 pen- tru Brăila, legea, din 1840 pentru mărginirea celor în drept de protimisis ; legea din 1864, nu trebuese considerate de cât ea, concesiuni acordate străinilor. - 44. Aplicarea art, 7-$V, din Constituţiune întîmpină multe dificultăţi. Aceste dificultăți sunt cu atât mai mari cu cât s'a căutat, nu numai de . particulari, dar chiar de auto- Fităţi a se eluda. Ac6sta provine mai ales din aceea că în aplicarea acestei prohibiţiuni se crează adesea conflicte în relațiuuile diplomatice cu statele străine. „__ Avem să ne întrebăm may întâi cui se aplică prohi- bițiunea.? Art. 7 răspunde indirect la acestă întrebare fiind- că el nu. spune că străinii suat depărtaţi de la dreptul de Rumânila i matniisajir raatn0900 acea drept numa ţ “Ul, apoi vine să declare
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respectate drepturile căpătate și convenţiunile internaționale 
aflate în vig6re. Cum vedem constituirea nu recunâsce drep- 
tul de a dobândi proprietate rurală de cât numai humâni- 
Or de origină şi celor naturalisaţi. Cu alte cuvinte roprie- 
tătea Fara Este uni atribut al A ante rumâne. “De alt- 
inter, Cum ara. spus deja în tot-V'auna, la noi cuvîntul de 
împiâmentenire a fost sinonim cu dobândirea ealităței de Ru- 
mân. Din termenii întrebuințaţi de $ V, art. 7, combinat cu 
art. S din Constituţiune, am conchis deja ca numai Rumâ- 
nul de origină şi cel devenit Rumân prin naturalisare are 
dreptul de a dobândi imobile rurale în Rumânia.. 

Acâsta este însă opiniunea exprimată numai de noi, 
fără ea cestiunea să se fi presentat în practică. Ea pâte fi 
contestată. . 

Ni S'ar imputa că ne ţinem prea strîns de terminii le- 
gei, că dăm o interpretare prea, juridică textului că în fine 
constituantul nu s'a gîndit de loc, şi că prin urmare nu a 
putut înțelege ca d. e. străina, devenită Rumân rin_că- 
sătorie,_şă fie depărtată T5-Tă dreptul da ea i 
Rumânia. La acâsta am putea, răspunde că interpretarea, ri- 
gursă să impune prin aceea că Constituţiunea, spune: n0maj 
Ruminii sui cei naturalisați Rumâni pot dobândi... ete. Unde însă 
jurisprudenţa a avut a se pronunţa, a fost asupra, casului dacă 
Rumânii supuși statelor străine, pot dobândi imobile rurale. 
Cu drept Casaţiunea s'a pronunțat negativ. Acâstă soluțiune 
ori cât de grea s'ar părea, se impune prin termenii consti- 
tuțiunei (veqi Christescu, art. 11, n. 17). 

15. Deci străinul nu pâte dobândi imobile rurale în 
Rumânia.. Și prohibițiunea privesce pe ori ce străin, ori care 
ar fi posițiunea lui. Chiar un suveran străin este depărtat 
de la acest drept. Nici o dificultate pentru o persână fisică; 
însă nu este tot: ast-fel pentru o persGnă, juridică... Dificul- 
tatea provine de acolo că nu avem în tot d'auna elementele 
“suficiente pentru a se sci prin ce semn se pâte determina 
naționalitatea unei persâne juridice. Mai întâiii avem să eselu- 
dem stabilimentele de utilitate publică. In convingerea n6s- 
tră este că un asemenea stabiliment nu pâte nici chiar con- 
stitui o personalitate juridică, fără o lege specială. Că de 
altă parte afară de stat sai altă, autoritate, cărei este încre-



166 DREPTUL CIVIL, 

dinţată, o parte din atributele statului, nici o persână juri- 
dică din altă ţară nu pote fi recunoscută la noi ca atare. 
Apoi chiar stâbilimentele recunoscute prin lege în fară la, 
noi, lesne se pâte cunâsce de ce naţionalitate sunt, de ore- 
ce obiectul sai scopul pentru care sunt create determină 
acestă naţionalitate. Na 

Adevărata dificultate se presentă pentru sacietăţile co- 
merci rin acţiuni. După ce are să se cunâscă naționali- 
tatea unei asemenea societăți? Cestiunea s'a presentat în 
practică. Mai întâiii ea a fost ridicată până a face obiectul 
unei interpelări în Senat, cu ocasiunea proprietăţilor dobân- 
dite de Societatea de lemnărie din Galaţi care purta numele 
de_Goetz_& Cn. Curtea, de Casaţiune-asemenea a avut a se 
pronunța asupră acestei cestiuni. S'a, făcut mai întâi între- 
barea, dacă o societate cu acțiuni care după legea comercială 
constitue o persână juridică, pâte să aibă o naţionalitate 
proprie. Casuţiunea, (Cristescu, art. 11, n. 26) a hotărit afir- 
mativ şi acâstă hotărtre pare a prevala. După art. 78 al. 3 
Cod. Com. societăţile în nume coprindător în comandită şi 
anonime constituese în vapori cu cei. de al treilea, o personă juri- 
dică distinsă de aceca a asociuţilor. De altă parte art. 1714 C. Civ. 
aș6ză între lucrurile mobile acţiunile societăților comerciale 
chiar când capitalul acestor societăți constitue un imobil. 
Insu-şi Codul Comercial a voit a face distincțiunea între so- cietăți rumâne şi cele străine de Gre-ce consacră Secţiunea VIII. Cap. I din titlu despre societăţi, societăţilor constituite în ţară străină, 

Art. 237 și urm. C. com. fixâză condițiunile după care o societate cu sediul în țară străină pâte Să-și stabilâscă un al doilea sedii în Rumânia, 
Din t6te aceste elemente s'a putut face argumentarea Și da soluţiunea următâre: Dacă legea face din societatea pe acţiuni 0 pers6nă juridică, deosebită de persâna fisică a acţionarilor; dacă acâstă societate ca ori-ce pers6nă este sus- ceptibilă de drepturi Şi datorii; dacă, legea comercială deo- sebesce societatea cu sediul în Rumânia de societatea cu sediul în ţară străină, apoi acâsta nu o face de cât în inten- țiunea, de a distinge societățile rumâne de cele străine, şi Caracterul distinctiv al uney societăți rumâne este aflarea
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“sediului principal în Rumânia. Ceea ce confirmă şi mai mult 
Voin giuitorului—de_a_recun6sce societăților Stabilite în 
Rumânia caracterul de societăţi rumânesci este că în art. 
li4 al. 2 și 122 al. 2 0. com. se cere ca unicul administra- 
tor, când va fi singur, sati cel puţin o trăime din adminis- 
tratori, când vor fi mai mulţi, să fie Rumâni. Codul comer- 
cial cerea jumătate plus unul, legea din 6 Aprile 190 
modifică articolul citat și se mulţumesce cu o treime. Prin 
urmare societăţile cu acţiuni care ai sediul în Rumânia sunt 
considerate ca societăți rumânesci și ca atare pot avea imo- 
bile rurale în Rumânia. Cum am dis, Curtea de Casaţiune 
s'a, pronunțat în acest sens, stabilind cu ocasiunea dobân- 
direi prin vîndare forțată de către Banca României a unui 
imobil rural, urmărit de ea, că naționalitatea une! societăți 
anonime se determină după cum dînsa î își are sediul şi obiec- 
tul principal al întreprinderei în Rumânia saii în fara. străină. 
Acestă soluţiune nu se contestă de nimeni; însă cată să 
mărturisim că ne pâte duce la o consecință diametral opusă 
scopului pentru care art. 7 din constituțiune a. creat pro- 
hibiţiunea pentru străin do. a căpăta imobile rurale în Ru- 
mânia. Mai întâi mărturisim că nu ne satisface de loc ideea 
de a da o naţionalitate proprie unei societăţi anonime. Lu- 
crul acesta ni se pare forțat și cu totul subtil. Laurent ob- 
servă f6rte judicios că riguros numai omul pâte constitui o 
persână; că dacă legea recunâsce unor colectivități Gre-care 
drepturi și datorii, acâsta este printr'o simplă ficţiune. Per- 
sonalitatea acestor colectivităţi este o creațiune basată pe o 
ficţiune. De aceea dice învățatul jurisconsult, legea civilă se 
feresce Gre-cum de a da acestor fiinţe juridice numirea de 
persâne. (V. art. 475 al. 2, 559, 1753 al. 3, 1845 c. civ. art. 
75 al. a d. Proc. civ. Comp. încă art. S17 ce. civ.). Apoi tot 
Laurent observă că, pentru acâstă consideraţiune legea nu 
acordă acestor ființe de cât numai drepturi, al căror exer- 
ciţiii ar corespunde scopului şi obiectului pentru care ele 

sunt create. Apoi nimic mai ușor pentru o societate străină 
de a deveni o societate rumână; nu are de cât, în loc dea 

face o sucursală sai agenţie în Rumânia, si fixeze aci scau- 
nul principal, punând în consiliul de administraţie o treime 
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din membri rumâni, între care pot îi persâne ce-și împru- 
mută numai numele. 

In fine, dacă vedem în prohibiţiunea pentru străini de a avea imobile rurale în Rumânia o măsură de Siguranță 
pentru -Stat, înlăturarea pericolului pentru ca strâinul să nu devie amenințător, măsura și temerea, trebue șă fie mai mare faţă, cu societăţile pe acţiuni, care pot dispune de capitaluri "pe care nici-odată un om singur nu le pâte avea. Pentru noi earacterisarea unei societăţi naționale, numai pentru că are sediul în Rumânia, este justă în țările străine, unde asc- menea societăți sunt fundate cu capitaluri indigene; ea este o amăgire pentru Rumânia unde mai tâte societăţile cu ac- țiuni sunt formate cu capitaluri străine. 

Dacă pentru a permite unei societăți cu sediul în Ru- mânia a avea imobile trebue să i se recunâscă calitatea de societate rumânâsciă, trebue să "i se pue condiţiune ca cel puţin peste jumătate din acțiunile ci să fie nominale și să aparție Rumânilor, fără a se mai ocupa din cine se compune consiliul de administraţiune. - 46. Ce avem să dicem de acei ce ati devenit cetățeni rumâni prin încorporarea Dobrogei? Aci trebue să deosebim între pământurile rurale în obrogex..și acele aflate în restul țărei. In privinţa celor d'întâiă art. 13 a] legei organisărei Do- * brogei recunâsce dreptul de « cunpeu imobile rurale în Do- brogea celor ce ai devenit Rumâni prin încorporarea, acestei provincii, ca şi celor-l'alți Rumâni. Asupra art. 13 avem de observat că textul se servă de termenul : cumpera în loc de dobândi al art. 7 din Consituţiune. In al doilea rînă art. 13 vorbesce şi de cei îndrituiți după art. 7 din Constituţiune a dobândi imobile rurale. Cari sunt acei îndrituiţi? Cei ce ai obţinut naturalisarea, şi acei supuși unor state cu care Rumânia a putuţ avea încheiate convenții. Aliniatul II al art, 13 reservă ficerea unei legi relative la stabilirea de colonii agricole pe domeniul statului în Dobrogea. In fine, trebue să nu uităm că art, 13 este relativ la pământurile Care ai putut. fi sau trebuia să devie. în urmă proprietatea particularilor, pentru că art. ial. 9 hotăresce Că guvernul rumân are tote. drepturile ce le avusese mat 
inainte suvernul otoman asupra bunurilor. Se scie că în
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principii pământurile rurale nu puteau fi proprietatea abso- 
lută a particularilor. In cât privesce însă dreptul pentru acel 
ce ai devenit Rumâni prin încorporarea Dobrogei de a do- 
bândi imobile rurale în afară de Dobrogea, art. 4 al legei 
de mai sus suspendă acest drept până la facerea, unei legi, 
după cum suspendă şi exereitarea drepturilor politice. Deci 
în resumaț, acei care sunt supuși Rumâni, prin încorporarea 
Dobrogei, pot avea imobile rurale în Dobrogea, însă nu 
pot avea imobile rurale în restul ţărei. 

47. Străinul nu pâte dobândi imobile rurale în Rumânia. 
(5 Înţelegem--prin-îobile rurale Și mai întâiti imobil. Nici o 

dificultate pentru dreptul de plena proprietas. Str&inul nu pote! 
avea acest drept. Ce avem însă să dicem pentru desmem-_ 
brările proprietăţei sait cele-l'alte drepturi cari se exercită 
ă5upiă unui IM0bil? După art. 476. Civ. sunt imobile prin 
obiectul la care se aplică usufvuctul lucrurilor imobile, servituțile, 
acțiunile care tind a revindeca un imobil. Să lăsăm. la o parte 
servituţile pentru că existenţa lor presupune două. imobile 
vecine, aparţinând la doi proprietari deosebiți. Nu pâte avea 
o servitute asupra unui imobil de cât proprietarul unui 
imobil vecin. Să revenim la cele-lalte drepturi, la usufruct 
şi la acţiunile imobiliare. Pentru noi nu este de cea mai 
mică îndoială că un străin nu pâte avea asupra, unui imobil 
rural un drept de usufruet precum, cum qice . Curtea de ca- 
saţiune (V. Cristescu, art. 19, n: 25), nu pote exercita nici o 
acțiune imobiliară. 

Ceea ce dicem despre. usufeuot se aplică fără dificultate 
Şi la dreptul de us. Mai mult, dacă presupunem că există 
încă drepturile de embatie sai besman. constituite înainte 
de punerea în aplicare a codului civil, drepturi pe care le 
păstreză art. 1415 ce. civ.— dar care nu mai pot fi din noti 
constituite (art. 1414) în urmă, aceste drepturi nu pot fi 
dobândite de un străin. 

Trebue 6re să mergem mai departe și să oprim pe 
străini de a dobândi şi cele-l'alte drepturi reale care se exer- 
cită asupra unui imobil rural, precum o anticresă, un privi- 
legii, o ipotecă? Am trecut între drepturile reale și anti- 
cresa îi doctria și jurisprudența franceză sunt în sens 
contrarii. După opiniunea lui Valette, adi aprâpe necontes- 
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tată, ori-ce drept real constitue o desmembrare a dreptului 
de proprietate, așa că aceste drepturi sunt necontestate 
drepturi reale, cari exercitate asupra unui imobil, constituese 

"imobile prin obiectul la care se aplică în înțelesul art. 471 
0. civ. Riguros ar trebui să decidem că străinil nu pot do- 
bândi nici un privilegii, nici ipotecă asupra unui imobi] 
rural. Nu credem însă că o asemenea soluţiune a intrat în 
vederile constituântului. Deosebirea este mai mare între un usufruct asupra unui imobil și între un privilegii sau 
ipotecă drepturi accesorii ale unei creanţe, care prin urinare nu pot să existe peste acâstă, creanță şi se sting odată cu dînsa. Revenind asupra usufructului vom adăoga că nu facem distincţiunea între usufructul constituit prin faptul omului și între usufructul legal. Deci străinul nu pâte avea folosinţă legală asupra unui imobil rural care ar aparţine copilului său mai mic de 20 ani. nică asupra imobilului rural consti- tuit dotă de soția sa. 

48. Și acum ce se înțelege prin imobil raul? 
Prin ce trebue să distingem un imobil _rural_de un imobil urban? Sar putea admite regula pusă de ârt. 621 e. civ. care deosebesce servituţile urbane de cele rurale după cum ele sunt constituite în folosul clădirilor sat în folosul pământului, independent; de aceca că ele se găsesc consti- tuite în oraş sati la, țară? Cu alte cuvinte imobil rural nu pote fi de cât pământul; iar clădirile fie chiar la țară să fie considerate ca imobile urbane? In acest sistem locuințele, hanurile, morile, povernele, etc. ar fi bunuri urbane şi prin urmare ele ar putea fi dobândite de către strâini. Nu credem că acest sistem pote fi admis. Maj întâiă se scie că, art. 621, citat mai sus, reproduce inexact o divisiune a servituților care avea o mare importanţă practică la, Romani,: pentru că servituțile rurale erai ses mancipi, pe când cele-l'alte erati res nec mncipi, dar care nu are nici o utilitate practică în legislaţiunea modernă, Și este greit a admite că constituantul sa gindit la dânsa. 

In „al doilea rînd o asemenea distineţiune ar trebui făcută ȘI pentru imobilele situate în oraşe şi ar trebui să considerăm ca imobile rurale, locurile virane, grădinile aflate în oraş. In fine pericolul ce a voit să înlăture constituantul
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ar rămânea aci. Trebue dar să găsim un alt semn de dis- 

tincţiune. | 
Distincţiunea între un imobil urban și un imobil rural 

trebue găsită în altă parte. După noi, un imobil este rural 

sait urban, în vederile constituantului de la 1879, după cum 
acest imobil se afla situat în raza unei comune rurale sait 
urbane, fără preocupare dacă el consistă în pământ de cul- 
tură sat în clădiri. Acestea sunt și vederile legei rurale şi 
ale constituţiei care opresce înstrăinarea bunurilor rurale 
de către foștii. elăcași sai acei cari ai dobândit asemenea 
bunuri în loturi. 

Acestă resoluţiune ne conduce la conclusiunea, că legea 
din 1895 asupra minelor, concedând exploatarea de mine la 

companii străine saii societăţi străine, este în vădită contra- 
dicţiune cu art. 7 din Constituţiune. Independent.de a sei 

dacă o mină aparţine proprietarului pământului în care se 
află, sati dacă constitue o proprietate sui juris, şi ori-care ar 

- fi soluţiunea asupra acestui punct, proprietatea minieră este 

o proprietate rurală şi atât cât art. 7 nu va fi desființat, 
conducerea unei mine. date unui străin, este o violurea 
acestui articol. | 

49. Unde însă diseuţiunile devin mai furtunâse este 
asupra înţeleşului ce trebue să dăm cuvîntului a-debiinitide 

care se servă-art. 7. 
Autorii nu sunt de acord, iar jurisprudenţa după ce a 

refuzat mai întâii în mod absolut străinului dreptul de a 
dobândi imobile rurale, a recunoscut în cele din urmă, în 
vederea considerantelor pe cari le vom ved6 mai jos, drep- 
tul străinilor la val6rea imobilelor succesorale. 

Credem interesant ca să arătăm în câte-va cuvinte pă- 
rerile autorilor cari s'ai ocupat de acâstă cestiune, împreună 
cu argumentele lor. 

Aci ne găsim față cu o mulţime de sisteme. Nu vom 
înşira t6te sistemele propuse şi mai puţin argumentele pe 

care se fundâză fie-care din ele. Vom spune numai câte-va 

cuvinte asupra celor mai principale !). 

1) Vedi expunerea sistemelor în broșura D. G. Vulturescu: : Despre 

dreptul de succesiune în Rumânia,
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Avem mai întâiii o propunere făcută de d_N. Basileser profesor de Economia Politică. la Facultatea nGstră, Propu- nere trecută în o publicaţiune „Contribuţiuni la înțelegerea art. 7 Qin Constituţiunes, după care acest articol e considerat mai mult ca o. declarare_de_prineipii, de cât ca o lege obli- gatorie. D-sa voesce să demonstreze că art. 7 Ş 5 nu a că- pătat încă putere de lege. | Lucrul ar părea grav la prima vedere, ea tocmai Con- stituția, legea legilor, să nu fie respectată în: disposiţiunile o. Se pote însă ca în Constituţie să fie unele principii, cari să nu fi fost încă în mod complect puse în practică, cum e principiul libertăţei individuale, al inviolabilităţex domiciliului, -al descentralisărei administrative ete. Tâte acestea cer diferite legi prin cari să se asigure aceste drepturi și libertăţi, pen- tru că alt-fel existența lor ar fi ilusorie. Se dice aşa dar: Din momentul în care sunt disposi- țiuni și principii în constituție, cari încă nu 'ȘI-au găsit o aplicare 5), din momentul în care art, 7 $ 5 nu a venit să se: traducă în o lege positivă care să regulamenteze acâstă ma- terie, el nu pâte fi considerat de cât numai ca un simplu desiderat şi ca atare disposițiunea luy trebue lăsată de o parte. 
. 

. Acest sistem a, rămas isolat cu totul, .pentru că nu se Putea udmite ca constituantul în 1879, când se impunea darea de drepturi tutulor străinilor fără distincţiune de re- ligiune ar fi voit sa exprime o simplă dorinţă care să r&- mână în urmă neîndeplinita. Este imposibil să admitem că 
art. 7 din constituţie este obligatorii pentru cele d'întâiă cinci paragrafe şi numai un desideratum pentru paragraful al V. Modificarea nu S'a admis, de cât numai cu condițiunea Saranției luate în privința imobililor rural. „Rămâne dar cert că art. 7 eo disposiţiune positivă obligatorie Și așa, fiind cestiunea, pusă rămâne întrâgă. Dacă ne referim la codul civil, unde se enumără modu- Dana E 

„1) Vom vedea când vom vorbi de Căsătorie art. 29 din constituţie 

care spune că la căsătorie benedicțiunea religi6să este obligatorie cum as- 

tă-di o jurisprudenţă, aprâpe constantă, decide că o căsătorie pâte să fie 

valabilă, chiar dacă benedicţiunea religi6să nu a avut loc. .
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rile de dobândire a proprietăţei, găsim art. 644 şi '615. Iată 
ce glăsuese elo: | 

„6tt. Proprietatea bunurilor se dobândesce şi se trans- 

„mite prin succesiune, prin legate, prin convențiune şi prin 
„tradiţiune“. 

„615. Proprietatea se mai dobândesce și prin accesiune 
„sait încorporaţiune, prin prescripţiune, prin lege şi prin 

„ocupaţiune“. 

Lăsăm de-oparte din ucâstă enumeraţiune unele mo- 
duri de dobândire cari nu pot să se presinte, relativ la imo- 

bilele rurale şi în special încorporaţiunea şi 'ocupaţiunea. 
Ocupaţiunea nu pâte fi un mod de dobândire de cât pentru 
lucrurile mobile iar încorporăţiunea presupune că se alătură 
un lucru mobil la un ce imobil, cas ce nu ni se presintă aci. 

Rămân cele-l'alte moduri: Succesiunea, legatul, con- 

“venţiunea și prescripţiunea. Tutulor acestor moduri de do- 
bândire a proprietăţei, se aplică prohibiţiunea art. 7? 

Să începem a examina modul de dobândire care oferă 
mai puţină dificultate, convenţiunea. Ori de câte-ori ar fi vorba 

de o transmitere a ua proprretrți rurale prin convenţiune, 

de atâtea ori prohibiţiunea, art. 7 se aplică străinului. E 
vorba aşa dar de o vindare saii cumpărare, cusul cel mai 
frequent străinul nu pâte cumpăra imobile rurale în Rumânia. 
Aceiaşi soluțiune o dăm şi pentru schimb și pentru dutio în 
solutum, care presintă aceleaşi condițiuni aprâpe ca şi o vîn: 
dare și faţă de cari art. 7 se aplică fără discuțiune. 

Intr'un sistem se_ dice că prohibiţiunea este generală, 

că se aplică atăt la modurile de dGDITdIrE GE titi ORSTOS- 
cât şi la cele cu titlul. gratuit, fie prin acte între vi;, fie prin 
moștenire testamentară ori legitimă. In acest sistem străinul 
nu pâte nici un moment să dică că a avut în patrimoniul 

săi imobilul rural. Donaţiunea, legatul având de obiect un 
imobil rural, făcut unui străin sunt nule. Dacă este vorba, 

o moștenire care are între altele și imobile rurale, partea 
cuvenită str&inului se alătură pe lângă aceea comoștenito- 
rilor săi rumâni sai trece la sucecesibilul ce vine îndată 

după el. (Vedi Dec. Curţei din laşi, S. I, din 5 Dec. 1891. 
Dreptul, n. 183 din 1892). "Acest sistem are în favârea sa textul 

art. 7 din constituţiune care se servă de un termen general



174 . DREPTUL, CIVIL 

dobândi şi art. G12 e, civil pune între modurile de dobândire a proprietăței succesiunea Și logatul. Dacă constituantul ar îi voit să restrîngă prohibițiunea numai la actele între vij cu titlu oneros, ar fi spus'o. (Vedi Curtea din Iași, S. 1, Dee. 
din s. X, an. 91. Christeseu, art. 11, n. 18 Și urm.). - | Unzal doilea sistem este acel diametral opus acestuia: Se dice că art. 7 nu a avut în veasrG e cât transmiterile de proprietate între vii Și prin ete onerâse. Se dică că este cu neputinţă ca constituantul să ridice unui părinte de eX, dreptul de a înzestra, pe fiica sa, saii de a transmite fiilor săi averea pe care a strîns'o cu munca sa și cu privaţiuni de tot felul. Dacă se adaogă s'a prohibit dobândirea imobi- lelor rurale pentru străini, acesta s'a făcuţ în vederea peri- colului în care se găsea proprietatea ruvală de a deveni prada celor ce aveau asupra-i ipoteci și alte drepturi. Acest sistem s'a găsit că este în vădită contradicțiune cu termenii art. 7. S'a observat că adesea familii avute din țară au căutat să mărite fete după străini aparținând vre-unui stat puternic, în scop de a juca în țară un rol preponderant și de a se bucura de o influență puternică, 

D._Petre Missir Profesor la Facultatea de Drept din Iaşi, a publicat o broșură în care stabilesc cum că străinii pot moşteni, fie pe cale testamentară, fie ab intestat, imobile rurale. In adevăr, dice d-sa, în dreptul feodal proprietatea imobiliară prin Succesiune nu se putea transmite celui care era străin, iar dacă era chemat la moștenire un străin, atunci seniorul se imposeda de proprietăţile defunctului în virtu- tea neomenosului droit dV'aubaine. Faţă cu un aubain, dreptul seniorului la, moștenire era incontestabil. Acest drept a fost desființat de marea revoluție franceză în 1789, însă a fost tradus în lege în art. 717 al codului Napoleon, care inter- dice străinilor dreptul de a moşteni fie testamentar, fie ab intestat. Cei cari combat sistemul după care străiniy nu pot a 
mobil rural se întrâbă: Voit-a constituantul să întroducă în Rumânia dreptul de al- binat (aubaine)? Așa pusă cestiunea ea devine în adevăr di- ficilă. | | | 

Este citat un discurs de deschidere al sesiunei jude- cătoresci, ţinut de către d. Procuror a] curței de Apel, Ze-
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nide, în care se tratâză despre posiţiunea străinilor în Ru- 
mânia şi se ajunge la. resultatul că străinii nu pot să dobân- 
dâscă imobile rurale în Rumânia, opiniune ce a fost împăr- 
tăşită şi de Primul Președinte ce răspundea discursului săi. 

E cert că nu se pâte dice cum că dreptul daubaine a 

fost înființat prin constituţia din 1879, de ore- ce ar conduce 
la următârele resultate : 

1. Dacă împreună cu un str&in moştenitor vine în con- 
curență un naţional, partea, străinului se alătură la partea 

naţionalului ; 
2. Dacă străinul este înlăturat, î i succede la, moștenire 2. 

ruda imediat următâre şi dacă nu sunt rude până în al 12 grad, 
atunci statul este succesor. Ori nu este permis şi nu era 
prudent ca statul să proclame le droit daubaine şi să qică că 
atunci când defunctul ar lăsa rude tot străini, imobilele ru- 

rale din succesiune să aparţină statului. 
Mai departe, d-l Missir susţine că din faptul deosebirei 

de redacțiuni dintre proectul prepus de guvern şi proectul 
votat reşultă intențiunea legiuitorului de a nu interdice do- 
bândirea prin succesiune. În adevăr în proectul primitiv se 
dicea: dobândirea de imobile e interdisă sub veri-ce fite 

cuvinte care lipsesc din redacţiunea actuală Asa c dar, dice 
d-sa, prin faptul ştergerei acestor cuvinte, reese manifestă 

intenţiunea, legiuitorului de a permite dobândirea, fie pe cale 

de succesiune testamentară, fie pe cale de succesiune legi- 
timă, fie prin legat. 

Nu credem că acest sistem corespunde intențiunet le- 

giuitorului, pentru că dacă legiuitorul ar fi interdis numai 

cumpărarea de imobile ar fi spus'o precis şi nu s'ar fi servit 

de cuvântul dobândi, care are un înțeles general, probă că 
S'aii tăiat cuvintele: sub veri ce titlu ar fi, ce nu'şi mai aveai 

    

"rostul. 
Aşa dar străinul nu pâte dobândi prin succesiune imo- 

bile rurâle, însă ne întrebăm e just, ca partea cei se cu-. 
vine să trâcă statului, desființat fiind dreptul d'aubaine, sai 
moștenitorilor Rumâni? De sigur nu, şi de aceea s'a simţit 
trebuinţa ca să se aducă un alt; sistem care să admită acâstă 
idee ca străinul să nu aibă în realitate imobile rurale, însă 

să moştenâscă aceste imobile în valre.
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Pentru a concilia textul legei cu cea ce pare a Îi fost intențiunea, constituantulni, s'a, propus ca în principi să sc recundscă străinului dreptul de moștenire asupra unui imo- bil rural; însă să, fie obligat ca într'un termen Îix, să caute sai a se înțelege cu cei-l'alți comoștenitori în drept a po- seda. imobile rurale, de a le ceda partea, sa, sai să înstrăi- neze imobilul. Acest sistem lasă în obscuritute un punct, acela de a sci dacă el trebue aplicat nu numai la Succesiu- nile legitime, dar Și la legaturi precum Şi la aquisițiunile între vii cu. ţitlul gratui 
Liguidarea forțată_care în cas de moștenire este o mi- Sură necesară pentru a face să se respecte prohibiţiunea art. 7, nu se mai impune în cas de donaţiune pentru că do- natorul nu are de cât să o facă înainte de dar. S'a recunoscut însă. că acest sistem nu ar putea fi pus în aplicare de cât dacă o lege ar prevede modul cum să se facă, ac6stă lichidare. O asemenea lege a fost chiar propusă, însă din nenorocire nu s'a putut vota, din causa dificultă- ților ce caută â-Și crea partidele, între ele. Necesitatea unei asemenea legi se simte în fie care di; pentru ca fără densa disposițiunea art. 7 din constituțiune este ameninţată a de- veni o ilusiune. Deja s'a dis, că principiul înscris în art 7, $ 5 este un nud pracceptun prin el însuși, absolut inoperant. „ Acest sistem e admis de către jurisprudenţi, de Cur- | tea de Casaţiune care se pronunţase în 1892 în sensul că 
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străitir hu pot dobândi imobile rurale, pe când astă-di re- cunosce dreptul lor la val6rea imobilelor succesorale. Cu alte cuvinte un străin, care e chemat la o moștenire, do- ; bândesce Proprietatea imobilelor, însă în valore nu în natură, Acest sistem e maj mult o invitaţiune ce se face de jurisprudenţa legiuitorului de a face o lege, fiind-că atât cât acestă lege nu e făcută în practică sat trebue să decla- 
răm că le droit daubaine e încă în ființă, sau să declarăm „că străinul are drept .de moştenire. . Să vedem acum considerantele decisiunej Casaţiei pu- 
blicate în „Dreptul“ din 1898, No. 13; „Considerând că din art. 7, SV, din Constituiune, care 
declară că: numai Rumânii sau naturalisaţiy Rumâni pot do- 
bândi imobile rurale în Rumânia, nu se p6te deduce voința, 

-
:
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legei de a exclude pe străini din rîndul moştenitorilor.ehe- 
maţi după ordinea succesorală stabilită de Codul Civil, d'a 
dobândi proprietatea bunurilor aparținând autorilor lor; că 
incapacitatea străinilor de a deveni proprietari de imobile 
rurale în Rumânia nu le ridică, dreptul, c6 în calitatea lor 
de moştenitori, ai asupra averei autorilor lor de a, realisa 
în bani val6rea bunurilor succesorale, care e patrimoniul lor. 

„Considerând că străinul, în lipsa unui text formăl con- 
trarii, conservând calitatea, de moştenitor, are şi trebue să, 
i se recunâscă t6te drepturile şi acţiunile tindând la con- 
servarea întregului patrimoniti moștenit, şi prin urmare 
până la realisarea în bani sat în valori mobile. a fondurilor 
rurale, dreptul de administraţiune asupra acestor! fonduri, 
cât și acela de a cere, precum e în speță executarea deci. 
siunilor judecătoresci prin care se alipese fondului alte pă- 
mânturi, drepturi ce nu se pâte tăgădui moştenitorilor 
străini, conform art. 974 e. c., chiar dacă nu s'ar recunâsce 
altă calitate de cât acea de creditor al val6rei imobilelor 
rurale făcând parte din patrimoniul autorului săi“. 

In o altă hotărîre dată la 15 Octombrie şi publicată. î în 
același număr al diarului „Dreptul“ găsim următorul con- 
sidorant: | 

__ „Considerând că ast-fel find, singurul înțeles: ce se 
pote da acestui art. 7, înţeles care să fie în concordanţă cu 
disposițiunile legei civile în materie de moștenire, nu este 
altul de cât acela, că legiuitorul a voit în cas când, în 
moștenirea diferită unui străin se află şi imobile rurale; săi 
ridice acestui moştenitor dreptul de a poseda asemenea imo- 
bile în naţură, însă nu a putut! înțelege u nu-i recunosce dreptul 
lu valirea acestor imobile, de Gre-ce asupra lor legea civilă îi 
dă, în calitatea sa de moştenitor, un drept de proprietate și 
acest drept, după cum s'a dis, nici o altă dispositiune de 

'Jege nu'l atribue unei alte persâne:. Va să dică Casaţiunea, 
hotăresce că străinul pâte să dobândâscă imobile rurale în 
Rumânia, însă în valGre iar nu în natură. 

Acâstă jurisprudenţă, a Casaţiunei s'a atacat, căutând 
să se stabilescă dreptul străinului de a dobândi imobile ru- 
rale prin moştenire pe 6 altă idee. In dreptul roman exista 
ceea ce se numia heredes sui, fiind-că unii moștenitori erati 

64257 10
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considerați că se moșştenese întru cât-va pe că însuși. Un 
părinte are copiii, averea sa se consideră întru cât-va ave. 
rea întregei. familii, iar în cas de mârte a părintelui copiil 
vin de. iait acâstă avere, : considerându-se că continuă pro- 
prietatea ce ati avut până aci. Ideia acâsta își avea în drep- 
tul roman utilitatea ei practică; ea a servit fârte mult și a 
dat: nascere la, ceia ce se numesce sesinu feodală. A servit 
forte mult jurisconsulţilor ea să sustragă averea imobiliară 
de ]a taxele ce .trebuiaii plătite cu ocasiunea deschiderei 
suecesiunei seniorului. Ei diceaii: când vin la moștenire, în realitate nu devin, proprietar pe ceva noii ci iuti ceea ce 
"mi aparţine: „le mort saisit le vif, son plus proche hoire et „habile ă. lui suecederi. = i | „Acsstă idee e greșită. Mai întâiti pentru că un moște- nitor, fie chiar cu sesină, nu e prin acâsta considerat că dobândesce prin moștenire ceva; apoi fiind-că ar trebui să facem distincţiunea în codul nostru între cel ce aii sesina Și cei ce nu o ati, adică că nu ar put6 atunci să moştenâseă de cât rudele în linie directă, fie descendenți fie ascendenți. Aşa dar astă-di se pune de acord că străinii pot să dobân- dâscă în bani în val6re imobile rurale prin moştenire. Câtă gr&utate întîmpina atât de mult regretatul Ale- xander pentru a, justifica, decisiunile Inaltei Curți. „Nici cu titlul universal, moștenitorul străin nu își pâte decă însuși în natură nemișcătorul rural coprins în: moşte- nire. Ori cum, neîndoios este. totuși de altă parte că titlul universal nu strămută însu-și lucrul în natură, ci'un tot ideal, un universum jus, un drept necorporal, O zalore pecuniară. „vÂrt..7, $ 5 din constituțiune va, să dică sedte din co- merciii pentru străini nemișcătârele n6stre rurale, dar nu-i " opresce de loc de a fi moştenitori, de a succeda în univer- sum jus, de a represinta și continua personalitatea reposatu- lui, de a reclama prin urmare Partea lor în bani din: nemis-. cătârele -rurale moştenite. i ) „Dacă dar există comoștenitori Rumâni, nemiscătorul rural va trece în puterea dreptului de acrescenţă “iso jure la acești moștenitori, iar moștenitorul străin ne-fiină capabil de a primi Partea sa în natură, va putea, reclama partea sa
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în-bani: Art. 7, $ V, derogă; în adevăr, la art, 736 al. I, iar 
nici de cum la art. 749 ce... 

„Și conchide citând din o altă hotărire a , casaţiei: 
„Considerând că străinul are: tâte „drepturile și -acţiu- 

nile tindând Ja conservarea : întregului patrimonii moştenit 
precum dreptul de a cere executarea decisiunilor judecăto- 
resci, drepturi: ce nu.se pot tăgădui moștenitorului” străin, 
chiar dacă nu i s'ar recunâsce altă calitate de aceea de ere- 
ditor. al val6rei imobilelor rurale, făcând parte din, patrimo- 
niul autorului săi“. 

Acest sistem scâte nogreşit din o mare încurcătură pe 
ori-cine şi respectă principiul: străinul pâte să dobândâscă 
imobile, nu în natură, ci în val6rea lor. Cum spuneam mai 
sus e o invitare pe care jurisprudența o face puterei legiui- 
tre ca să facă o lege, căci dacă decisiunea casațiunel a 
jurisprudenţei respectă principiul, în realitate nu e de cât 
principiul respectat, iar în fapt străinul e proprietar. In ce 
mod ai să regulezi ca străinul să nu aibă drept la proprie- 
tatea în natură ? Uşor, pentru regretatul Degr6 când spune 
aci: ori moștenitorii ne având chipul de a primi partea în 
natură o vor putea reclama în bani. 

Casaţiunea vine şi ne ridică ori-ce ilusiune asupra ces- 
tiunei, căci, deși pune un principii, totuși în practică străi- 
nul are tâte avantajele ca şi ori-ce proprietar. Ecă ce găsim 
în o decisiune a secțiunilor unite: 

„Considerând că sus-disul articol neridicând străinilor 
însuși dreptul la moștenire, este învederat că acestă cali- 
tate dînşii trebue să o conserve în principii cu toate efectele 
ce legea civilă vecunosce unui succesor, fără ca, să existe în acâstă 
privință vre-o distincţiune legală între succesiunile diferite 
prin lege şi cele testamentare. 

„Acâstă trimitere, în posesiune, care învestesee pe le- 
gatar cu drepturile defunctului, este un mijloc celegea re- * 
cundsce legatarului: spre a conserva valorea; a, administra, şi a 
deține lucrurile succesorali, fără: ca: să modifice condiţiunile şi va- 
liditatea drepturilor. sule la moştenire, sati să constitue prin ca în- 
săşi o posesiune animo domini“. (Dreplul No.- 37]98). . 

In o.contestaţiune între moştenitorii rumâni: și străini,
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în. care - Curtea, de apel recunâsce dreptul străinilor la Va- 
I6rea imobilelor, Curtea de Casaţie casâză zicând: | 

Considerând că Curtea de Apel a dat o greșită inter- pretare art. 736 e. c.. de 6re-ce nesocotind dreptul moştenito- rilor, recomandă de a lua în natură părţile de moştenire, ete. 
: “Va'să dică dacă atunci când: ceată să se pună în apli- care principiul, Curtea de Casaţie: dice că ai violat articolul din Codul Civil, după. eare fie-care moştenitor ia în natură partea sa, ce mai rămâne de dis? Și aşa mai departe, oxa- minând argumentele Casaţiunei ne putem convinge pe de- plin că 'dînsa, scie-să înlăture împedicarea, articolului 7, $ 5, şi să facă din ea un simplu desiderat, | 

Cum vedem se fac tâte sforțările, se caructerisâză drep- tul străinului ca un tot ideal, un universum jus, un drept necor- poral, o valre pecuniară (ca şi cum tâte aceste numiri ar în- semna acelaș lucru), pentru ca să arate celor chemaţi a. conduce Statul rumân, -că, pentru a ajunge ca art. 7, $YV, să. nu rămâe o ficţiune, trebue neapărat o lege caro să aibă de obiect obligaţiunea pentru străini a realisa în bani imo- bilul rurâl. moştenit. 
: Să se noteze în decisiunile Casaţiunii că nu se deosi- besce legatul de moștenire. Cât pentru acea ce decisiunea citată spune că străinul care moștenesce nu are decât de- tențiunea, iar nu posesiunea, animo domini, este de sigur o - alunecare de -condeiu. 

aa
a 

_un drept; potilie reservat exclusiv lui. 

„Aşa fiind conclusia care se impune este trebuința ab- solută a unei: legi „Care să formuleze principiele puso de Casaţiune. - Numai în acest: mod. suntem convinşi că sar curma în: mod definitiv: acâstă importantă controversă, care trebue să intereseze pe tot Rumânul, de Gre-ce se pâte dice până la un punet că dobândirea de imobile rurale  formsză, 
__ 50, Articolul 7 din constituțiune spune că respectă atât drepturile câștigate cât și convențiunile internaționale aflate: în 'executare la epoca revisuirer constituției. Să spunem câte-: va cuvinte asupra acestor două restricțiuni. , Cară sunt acel. cari. ati putut să capete drepturi de a avea imobile: rurale în: Rumânia ? Spre a răspunde la acâstă întrebare cată să precisăm din nouă care era starea de legis-
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laţiunie asupra, acestui punct înainte de. modificarea art. 7 
din constiluțiune. Aci se presintă o nouă dificultate, aceea 
de a se sci dacă legea din 20: August 1864, relativă la drep- 
tul străinilor de a cumpăra imobile în Rumânia, a fost abro- 
gată de codul civil. Convingerea nâstră este că: legea 
din 1861 a r&mas în vig6re, chiar după punerea. în apli- 
“care a codului civil. Mai întâiti nu credem că art. di e. civ. 
să contraqică legea din 1864, din contră ea pare a fi con- 
firmată. prin cuvintele: ufară de 'cusurile unde legea ar fi hotărit 
ult fel. Dar chiar dacă o asemenea, contradicțiune ar. exista, 
totuşi nu se pâte dice că o disposiţiune generală ca, aceea 
a art. 11 a'abrogat legea specială din 1864. Nu se pote ad- 
mite, în fine, ca întrun interval așa de scurt, ca acela ce des- 
parte legea citată de codul civil, să se fi petrecut în ideile le- 
gislatorului de atunci o schimbare atât de însemnată. Deci 
aă putut avea drepturi câștigate acel care întrunind condi- 
țiunile legei-din 1864, ai putut; sub dominarea acestei legi, 
cumpăra imobile rurale din Rumânia. Aceştia, aii continuat 
a fi proprietari pe aceste imobile ŞI prin urmare -ati putut 
exercita liniştit. aceste drepturi. Cu tâte acestea, discuţiuni 
Sai ridicat şi: asupra întinderei ce trebue să, dăm acestor 
drepturi căpătate. Nu vorbim de ceea-ce s'a susținut, de şi 
acâstă, opiniune nu a fost formulată în scris, că acei care în 
virtutea legei din 1861 ati avut dreptul, de a dobândi. imo- 
bile rurale în Rumânia, păstrâză acest drept, adică pot do- 
bândi asemenea imobile, chiar. în urma modificărei art. 7 din 
constituțiune. Se scie că dacă o lege nouă crează o incapa- 
citate, ea, atinge pe ori-cine cade sub prescripţiunile ei și 
nu se respectă de cât actele făcute înaintea acestei legi. S'a, 
susținut însă că prin recunâscerea, drepturilor căpătate acestor 
Străini li se recunâsce Și dreptul de a transmite.proprie- 
tatea rurală, dobândită înainte de 1879, prin act între vii sai 
priu moştenire legală sai testamentară, altor străini, rude 
sai nu. S'a dis că, dacă s'ar pune restricțiunea,; o asemenea, 
transmitere iar isbi în dreptul lor căpătat pe care art. 7 
modificat declară că "1 respectă. Acestă argumentare păcă- 
tuesce îndoit, . - | PR 

“Mai întâiu se confundă dreptul străinului de a dispune 
de proprietatea sa cu incapacitatea, celui căruia, o transmite
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de a dobândi o asemenea, proprietate. Apoi resultatul ar îi ea un -străin să aibă un drept mai mare. de cât un Rumân, 
adică se permite unui străin de a transmite proprietatea imo- 
biliară rurală unui alt străin, lucru ce nu pâte face un Ru- 
mân. Nu trebue dar să facem din recunbscerea drepturilor 
câștigate 'un us exagerat. Lucrul se resumă ast-fel, Străinul 
care în basa, legei din 1864, a dobândit un imobil rural ră- 
mâne proprietar pe acel imobil; însă nu are dreptul, în urma art. 7 modificat, să dobândâscă alt imobil rural Şi nu pote transmite imobilul dobândit de cât în limitele' sus citatului articol. - 

, 51. Art. 7 termină prin a spune că convenţiunile inter- naţionale existente rămân în vig6re. Să dicem câte-va cu- vinte asupra acestor convenţiuni, fie ele încheiate înainte de 1878, fie în urmă. Să luăm mai întâiii convenţiunea comer: cială cu Austro-Ungaria din 20 Maiii 1870. ” In art. IV găsim că supușii ambelor puteri contructante: vor * «vea reciproc dreptul de a dobândi şi poseda bunuri de ori-ce natură, şi de ori-ce fel, :mobiliare suzi imobiliare şi vor putea dispune liber de: dinsele : .. La fine art, l însă dice: Se înțelege că prin acestă dis- posițiune nu se abrogă la legile şiordonanțele în vigăre în statele celor două înalte părţi contractante şi aplicabile tutu-oy streinilor în generul: 1. In Austro-Ungaria etc. 
2. In Rumânia la legile şi Prescripțiunile relative la prohili- țiunea de a dobândi şi poseda imobile rurale, : Ia | | "Ca observaţiuni general avem să notăm, că prohibi- țiunea de a dobândi şi poseda străinii imobile rurale nu a fost o idee nouă a, constituantului din 1879 ci o preocupare continuă a omului de stat Rumân. Apoi să se observe că textul convenţiunei se servă de termenul dobândi ca, şi con- stituantul din 1879 și mai adaogă încă ȘI poseda. Acâsta pote încă servi în precisiunea înţelesului ce trebue să dăm cu- vîntului dobândi din art, 7 „$ 5 al constituțiunei. Care este Starea, juridică pentru străinii supuși Austro-Ungariei relativ la dobândirea, de imobile rurale ? Situaţiunea lor este aceea determinată prin legea de la 1861. După ac6stă. lege, ca un străin să cumpere (am spus deja cum trebue: înțeles acest cuvînt) imobile în Rumânia trebue -să fie de riţ creștin și să existe reciprocitate :cu Statul cărui aparține'străinul. Con-
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venţiunea din 1875 cu " Austro- Ungaria admite principiul re- 
ciprodităţei; însă reservă legea; din 1861 în cât privesce imo- 
bilele rurale, Deci supuşii Austro- Ungariei pot avea imobile 
rurăle în Rumânia, numai întru cât sunţ de rit creştin. Sar 
putea dice că distineţiunea între cel creştin și cel neoreștin 
a dispărut; î în urma modificărei art. 6 din constituţiune. Noi 
credem că nu. După art. 7 $ 5 imobilele rurale nu se pot i 
dobândi de străini. Supusul Austro-Ungar necreştin, fiind 
străin, este lovit de acâstă incapacitate şi acâsta încă odată, 
nu pentru că este necreştin, ci pentru: că este străin. El nu 
pote qice că a avut vre-un drept căpătat pentru că prohibi- 
țiunea, pentru el exista și mai "nainte. El nu pâte invoca 
convenţiunea din 1875 pentru că acâstă convențiune menține 
pohibiţiunea. Ceea ce _dicem de supușii Austro- Ungari se 
aplică” și  supuşilor celor-l” alte state, cu care s'aii încheiat 
convenţiuni comerciale mai înainte de aplicarea art. 7 $V 
din constituţiune. De alt-minteră cestiunea numai are de cât 
un interes istoric, pentru că tote aceste convenţiuni ai ex- 
pirat. Cât pentru convențiunile saii angajamentele comer- 
ciale venite în urmă, ele a grija să facă restricţiunea ce 
resultă din prohibiţiunea art. 7 $ V din constituţiune. Acâstă 
reservă este făcută sau în tocul convenţiuney sati printr'o 
declarațiune specială, care face: parte din convenţiune. Așa 
art. IL al convenţiunei consulare cu Germania păstrâză prin- 

cipiul sub forma clausei naţiunei celei mai favorisate. In ex- 

punerea de motive se dice: „In tratatul nostru cu Germania 
Sa înserat numai o clausă generală bine-înțeles cu conai- 
țiune ca, să se ţină s6mă de restricţinnile legilor n6stre ac- 
tuale î în acestă, privinţăc. La, tratatul consular cu Italia, în- 

cheiat la 5 August 1889 s'a adăogat o deelaraţiune care face 
parte din convenţiune și care dice că „Art. 7 al constituțiuncă 
nau aduce ici o atingere disposiţiunilor paragrafului 5 al art. 7 din 

constituțiunea Rumânici, relativă la regimul proprielăţi fonciare“. 

Asemenea tratatul de comerţ cu Rusia încheiat la 4 

Decembrie 1886 este însoţit de o notă după care : „Este Vine 

înțeles că cele două părţi contractate îşi voservă în întreg ori-ce 
cestiune relativă la înterpreturcu art. din constituțiunea romd înc pri- 

vitor la dreptul de succesiune al imobilelor“. a 

52. In fine care este sancţionarea prohibiţiunei pentru |
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străini de a dobânai imobile rurale în Rumânia, impusă de art. 7 $ V din constituțiune? Cestiunea nu p6to fi pusă în sistemul acelor care susţin că aci nu avem de cât o simplă declarare de principii, care. nu este obligatorie pentru ju- decător. | 
Noi avem convingerea contrarie. Noi credem că art. 7 o 

pag. V nu numai că este obligatorii, dar, cum dice juris- prudenţa, coprinde o disposițiune de ordine publică, în acest înțeles că, pentru constituant, este o măsură de si- guranță naţională ca străinii să nu aibă proprietăţi rurale în ţară, 
„Acestă Proposițiune ne conduce la următrele conse- cințe: | a 
ÎI. Actul între vii prin care s'a transmis unui străin un imobil rural este absolut nul. Acâstă nulitate nu pote fi acoperită, prin trecerea de timp. Ea pâte fi invocată atât de cel căruia s'a transmis proprietatea, cât şi de cel cea transmis-o. Când nulitatea este invocată de cel cărui s'a transmis proprietatea, nu are dreptul de retențiune pentru a fi despăgubit fie de sumele ce a plătit, fie de reparaţiunile ce a făcut, sume pe care necontestat este în drept a le re- clama. In sisteniul care depărtâză pe străin de Ja moștenire, disposiţiunea testamentară este nula. Partea moștenitorului Sir&in se adaogă la, părţile comoștenilor săi care în sistemul jurisprudenţei Vor plăti valdrea acestor Părţi. In Franța inainte de legea din 1819, prin care s'a desființat le droit d'aubaine, se admitea. ca, moștenitorul străin să fie compensat cu averea mobilă de partea de care este privat din averea imobilă, Dacă este un Singur inoștenitor, sai dacă toţi mos- tenitorii sunt străini, el este dator să liquideze întrun termen ce trebue să i se acorde. 

II. Tribunalele pot și sunt datâre să refuse autentifi. ani actelor prin care se transmi te unui străin o proprietate IMobiliară rurală. In urma, legei din i 77 
prin care se limitâză atribuţiunile Ministere eie anul 1877 nenea sau ae nativa andre saă opinci 

i : ; 4 se pote cere, în interesul legrei, ADEN unui asemenea acţ, (Veqi Cristescu, No. 23 qe sub art. 11).
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In sistemul după care străinul nu pote primi prin 
moștenire proprittatea rurală, Tribunalul pâte refusa trimi- 
terea lui în posesinea, averer; Și dacă tribunalul a admis 
acâstă trimitere, încheierea sa pâte fi casată în interesul 
legei. Este dificil, pote chiar imposibil, de a se sei cum are 
să se respecte art. 7, când moștenitorul are să vină și când 
comoștenitorii săi; saii acel chemat a veni în lipsa sa, nu ar. 
voi să useze de dreptul săi. Este asemenea dificil și mai 
cu s6mă trebue să intervie o lege care să reguleze materia 
în sistemul acelor care nu depărtâză pe străin de la, moşte- 
nire, însă cari cer ca acestă să liquideze, adică să cedeze 
„dreptul săi, în ce mod trebue să procedeze Tribunalul 
pentru a ajunge la scopul dorit. Se înțelege că, în lipsa 
legei vorbite, măsurile vor fi arbitrare. ..



TITLUL 11 

DESPRE ACTELE STARII CIVILI 

  

1. „Cuvintele stare civilă însemnâză posiţiunea unei per- s6ne (Status) în societate; din punctul de vedere civil sat privat, şi mai ales a] legăturei acestei pers6ne la cutare sau cutare familie prin rudenie sai prin alianță“ (Valette, Code Civil, pag. 139). Actele stirii civili at de scop a face proba celor trei mari evenimente cari determină, starea civilă a unei pers6ne. Aceste evenimente sunt: nascerea, căsătoria, Şi mârtea, 
" Mai în tot timpul duratei societății romane legăturile de sânge aveaii o importanță cu totul neînsemnată, față cu rolul ce juca agnaţiunea. Romanii nu întrebuințait cuvîntul status. EX se puneati pe alt punct de vedere. Ei considerati pe om ca fiind liber sau sclav, ca având Saii nu drepturi de cetățân, ca fiina de sine sati sub puterea cui-va (ui juris, alieni juris). Și cuvîntul de care se serviai ei era Capul; de 

unde Capitis diminutio, pentru când cine-va sau cădea sub puterea altuia (minima capitis diminulio) sau perdea cetățenia (media capitis diminulio), sai perdea, libertatea (inazima capitis diminulio). De acea, originea actelor stării civilă, aşa cum sunţ adi regulate, o găsim în Franţa în ordonanţele regali: cea 
din Villers-Coterâts (anul 1563) Şi cea din Blois (anul 1579), 
complectate prin Ordonanţa din 1667, care a regulat materia. Tote aceste Ordonanţe încredinţati facerea, actelor stării civilă



DESPRE: ACTELE STĂRII CIVILĂ 187 

preoților după revocarea Edictului. de Nantes. Din acâstă 
causă situațiunea Protestanţilor din' Franţa a devenit intole- 
rabilă. Laurent (IL, n. 3) citâză art. S al Edictului din 1585, 
după care, sub pedâpsă de amendă de 500 livre și altele, 
copiii Protestanţilor trebuiau să fie botezați de preoţii ca- 
tolici, de unde pentru Protestanți alternativa, sait de a apos- 
tasia, sati de a compromite statul copiilor lor. Abia. în 1736 
se recunâsce Protestanţilor dreptul de sepultură; 6ră căsă- 
“toriele: nu erati valabili de cât fiind celebrate de Biserica 
eatolică. -Numaă la, 1787 s'a recunoscut Protestanţilor dreptul 
de a avea registrele lor proprii. Art. 7 al Constituţiunii din 
1790 exprimă dorinţa de a se face o singură lege relativă 
la actele stării civili pentru Franța întregă, dorință care s'a 
realisat prin legea din 20. Septembre” 1792, lege care a 
trecut: în Codul Napoleon și care, după cele arătate mai 

sus, se. consideră încă ca o "vietorie. a spiritului modern, 
prin -adea-că se încredințăză numai autorității civili redactarea 

actelor stării civili. 

In statele rumâne cele d'întâiu monumente . legislative 
sunt legile” regulamentare. In Rumânia, Anexa No. 3 Cap. 
VIII și în Regulamentul - Moldovei (Cap. IV) găsim că se 
vorbescă'! : Despre Iuscrisurile Civilă, cari - cuprind multe din 

disposiţitinile Codului Napoleon, dar cari încredinţeză re- 

dactarea actelor preoţilor Și unde în 106 de acte de nascere 
se vorbesce de Acte de Botez. 

2. Titlul nostru este -ast-fel împărţit: Capul I (Art. 

21—40); Disposiţiuni Generali; Capul IL (Art. 41—48), Despre 
"aclele de nascere; Capul III (Art. 49—62), Despre actele de cisă- 
toric; Capul IV (Art. 63—72), Despre actele de încetave din viaţă ; 
Capul V (Art.. 73—83), Despre actele stări ii civili. privităre la mili- - 

tarii ce se găsese afară de teritoriul ramân, în timp * de 'resbel saii 

de turburără ; Capul. IV (Art. 81—86), Despre reolificarea actelor 
stării civili: | 

"Cum vedem Sunt două părți: Prima conţine disposiţiuni 
generală care se aplică tuturor actelor stării civili, iar se: 

cunda conţine disposiţiuni speciali fie-cărui act. Vom urma 
metoda redactorului, numai cu deosebire că vom alătura la 
Partea I, Capul VI; iar Capul III îl reservăm pentru a f 
explicat la Titlul V, Despre Căsătorie.
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[PARTEA LI. . 

CAPUL 1 .. 
. Sa Disposiţiuni generali. 

3. Vom. vorbi pe rînd: 1) Despre cficerii „Stări cizili ; 2) Despre redactarea actelor stării civili ; 3) Despre registrele actelor sii Civilii 1) Despre actele făcute în fară -strcină; 5). Despre pu- terea : probanlă a actelor stăyij civili; G) Despre rectificarea actelor stiirik civili ; 7) Despre nulitiiţi ; 8) Despre pedepse. 

I. Despre oficerii stării civili | 
Am vădut cum. în Franţa, în timpul revoluţiunii celei mari, s'a admis principiul că, redactarea; actelor stării civili, să fie încredințată” autorităţilor civili; Art. 22 al Constitu- țiunii n6stre urmâză acelaşi principii, adoptat de mai tote societăţile moderne. 

ae Oficerii însărcinaţi cu redactarea actelor stării civil trebuiati să fie Şi sunt primarii $aii ajutrele sale. O prac- tică constantă în comunele urbane a făent ca acestă însăr- cinare să fie încredinţată unui funcţionar numit de primar, fără ca, acest funcţionar să fi făcut parte din membrii aleşi ai consiliului comunal. Actele redactate de un asemenea funcţionar erai nule; dar ce era mai Srav, căsătoriile cele- brate înaintea, luy trebuiaii să urmeze aceiași s6rtă. In fapt însă cestiunea, nu a fost nici.o dată pusă și nimeni nu s'a Sîndit măcar să atace un act sai o: căsătorie făcută de acest funcționar. Dar! pentru că lucrul acesta, ar fi fost posibil, legea din 1887 a ratificat t6te aceste acte şi căsătorii, De atunci actele stăriy civili nu aă fost redactate Şi căsătoriile nu aii fost celebrate de cât numai saii de primar, sai de un consilier comunal, având delegațiunea primarului. . d. Legea nu se ocupă nică de competența, teritorială a oficerului: stări; civili, nici de capacitatea sau incapacitatea, lui de a instrumenta, Sai a redacta acte în care el sati o rudă a sa ar putea să fie interesată. Asupra primului punct „se admite că „competenţa oficerului -Stării- civile este terito- rială. Acâsta trebue luată în. înţelesul că oficerul Stării oi. -
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“vilă nu pâte instrumenta de cât în cuprinsul teritoriului co- 
munsi. Vom avea a reveni asupra; acestei competinţi 'când 
vom avea a vorbi despre actele de nascere și mâi ales de- 
spre celebrarea căsătoriei (V. Demolombe, I, n. 279). 

5. Cât pentru competenţa, oficerului în actele :cari inte- 
res6ză rudele lui saii pe el singur, toți autorii nu sunt de 
acord. Așa -Demolombe (|. cit.) admite că oticerul pâte in- 
strumenta; pentru rudele sale fie chiar copiii să; însă îm- 
brățișâză sistemul lui Merlin care declară nul actul făcut de 
oficerul 'stării civili, în care el figurâză ca parte 1). 

6. Pe lîngă oficerul stării civili figurâză într'unele acte 
părțile în vederea statului căror se face actul. 

“Art, 23. In casurile când părţile interesate nu vor fi obligate a se 
înfâţişa în persnă, ele vor putea fi representate de-un procurator, cu pro- 
curaţiune specială și autentică. . 

Deci numai când un text special ar cere presenţa chiar 
în persână a părţilor, ele nu pot fi represintate prin procu- 
rator. Vom avea a face aplicaţiunea acestui principiii la con- 
tractarea căsătoriei. Să observăm că textul rumân cere ca 
procurațiunea să fie specială şi autentică : specială adică să deter- 
mine anume actul la care trebue să participe, autentică adică să 

fie vădută de autoritatea competentă şi investită cu formele 

cerute de lege. In' Franța, ceștiunea de a sci dacă: procu- 
raţiunea trebue să fie autentică Și specială este încă dis- 

cutată. 

7. Părţile interesante întrun act nu trebuesc confundate 
cu acei cărora legea le impune în unele acte obligațiunea, 
de a, face declaraţiune la oficerul stării civile. Așa, o ase- 

menea, declaraţiune trebue făcută în cas de nascere a unui 

copil (Art. 41 şi 42). Legea, nu cere nici o condiţiune pe care 

să o îndeplinâseă cel ce face declaraţiunea, ci se mulțumesce 
numai a precisa cari sunt persânele datâre a face declara: 
țiunea. 

"8. In fine, într un act al stării civilă figurâză martori i 
al căror număr variază după natura actului: 

  

» Baudry-Lacantinerie și Foureade, I, n. 805,806.
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drt. 24. Martorii produşi în actele stării civili nu voi putea fi de cât 
în vîrstă de două-deci și unu de ani cel' puţin, rude sait străini, și vor fi 
aleşi de persnele interesate, . 

Legea :se mulțumesce a cere pentru martori numai con- 
dițiunea vîrstei. In legea franceză se cerea ca martorii să 
fie bărbaţi, acâstă condițiune nu mai este cerută de legea 
rumână. Nu se cere ca martorii să fie Rumâui; însă acei 
cari at suferit degradaţiunea, civică nu pot figura ca mar- 
tori (C. Pen. art. 92, III). Legea primesce ca martori și pe 
rudele părților şi am v&dut că ei pot fi rude chiar cu ofi- cerul care instrumentâză. 

II. Redactarea actelor stării civili 
9. Relativ la ceea ce trebue să cuprindă actul stării civili sunt două principii: 
Intciul principii. — Actul stăril civilă trebue să cuprindă tot ce cere legea. Menţionările oficerului sunt făcute după arătările părţilor, declaraţiunilor şi martorilor. O cestiune de cea mai mare gravitate este acea de a se sci dacă oficerul stării civili eşte obligat să reproducă în mod servil acea ce i se declară; şi dacă el nu pâte complecta de la sine, cu ceea ce cundsce personal, aceea ce martorii nu vor sait nu pot declata. Adi comentatorii admit că oficerul stării ci- vili este în drept să provâce pe părţi, pe declaranți și pe martori ca să dea informaţiunile trebuinci6se asupra faptelor ce trebuesc trecute în act; însă oficerul nu pote complecta menționările actului cu cunoscinţele-sale proprii, atunci când NU Voesc sai nu pot părţile, declaranții Sati martorii. să dea Jămuririle necesarii. In adevăr, dacă ar fi permis oficerului a.se informa singur și a trece în act aceea. ce el cundsce, presenţa deelaranţilor Şi a martorilor nu ar mai fi necesară. De altă parte însă. oficerul stării civili nu este oblivat să menţioneze în act fapte pe care el le scie că sunţ inexacte. 

icrat si fa nt de edaolarea anis de neeer copilulat pi i rs se incredinţeze de ființa op ala scut. Dacă se refuză presintarea acestui copil și i ma este obliga că psi et nu Sa năsout net ua cap, țiuni făcute, că un copil s'a n: & Lut altfel oprirea declaa- 
ţ , :0pil, s'a născut.. Intr alt-fel. cum se observă
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forte just oficerul. ar devine complice al diferiţelor fraude ce, 
sar comite 1). , 

10. Al douilea principiă este că oficsrul stări civili nu 
trebue să trecă în act de cât aceea că legea - cere ca actul 
să cuprindă. Ori-ce mențiune inutilă este oprită. Legea chiar 
face o aplicare a acestei reguli în art. 70. Se prevede casul 
încetării din viaţă a unei persâne în închisâre şi se opresce 
ojicerul de a. face mențiune de acâstă împrejurare, fiind 
obligat a trece în act aceea ce trebue să conţină actul de 
încetare din viață. Ocupându-ne de puterea probantă sail de 
credinţa ce trebue să se dea unui act al stării civili, vom 
vedea care este consecința acestei de a doua reguli. 

11. Acum iacă ce trebue să cuprindă î în general actul 
stării civili: 

art. 21. Actelv stării civili vor cuprinde anul, luna, diua şi ora când 
ele s'aii făcut, pronumele (numele din botez), familia, vîrsta, profesiunea 
sati meseria şi domiciliul tuturor persânelor înscrise în ele. 

Art. 22. Oficeril stării civili nu vor putea, trece în aceste acte, nici 
prin adnotaţiuni, nici prin alte adaose 6re- cari, de cât numai cea-ce trebue 
a fi declarat de persânele ce se înfăţişeză, înaintea lor. : 

Art. 25. Oficerul stării civili va citi părţilor înfăţişate sai procura- 
torilor precum şi martorilor actele şi se va face menţiune despre îndepli- 
nirea acester formalități. 

„Art. 26. Aceste acte se vor subscrie de oficerul stării civili, de per- 
sinele înfăţişate înaintea lui şi de marturi, Sail se va menţiona causa ce a 
poprit pe aceştia de a subscrie. 

“Vrea. să gi actul stării. civilă - trebue: 
a) Să fie datat, adică să cuprindă anul, luna (legea: fran- 

ceză nu cere “menţionarea; lunei) și chiar ora când este re- 
dactat. 

V) Să cuprindă calităţile, adică numele de familie, pro- 
numele (art. 21 cuprinde în parantez. numele de botez, ca 
cum ar fi vorba de cei ce primesc botezul), vîrsta, profe-: 
siunea şi domiciliul tuturor acelor cari figurâză în act. 

c) Menţiune că. actul redactat s'a citat tutulor cari figu-. 
r6ză într'însul, | 

d) In fine actul trebue. să. fie subseris de oficerul stării 

1 Baudry, 1, No. 821. |
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civili şi de persânele cari -aă figurat în el; 6ră în cas când 
vre-una din aceste persâne nu ar subscrie, causa care a îm- 
pedicat de a o face. , - 

Incheind acâstă parte să nu uităm articolul 22 caro cere 
imperios că ofițerii nu pot trece în act nimic prin adnota- 
țiuni sai prin alte adaose. 

TI. Registrele actelor stării civili 

Art. 27. Actele stării civili vor Îi înscrise în fie-care comună într'unul 
saă mal multe registre, ţinute în câte două exemplare. 

12. Actele stării civili vor fi înscrise în registre dice le- 
gea. Ac6sta însemnâză că însăși redactarea, actelor stării 
civili se face în registre, ast-fel că, după cum vom vedea 
mai la vale, un act al stării civilă nefăcut într'un registru 
se consideră ca fără val6re. 

„ Registrele trebuese tot-dea-una să fie în dublu exemplar. In comunele mai populate există câte un registru! (bine în- țeles în dublu exemplar) pentru fie-care natură de act, de nascere de căsătorie, de încetare din viaţă; pe când în co- munele mici se dă un singur registru pentru tâte actele. 
Art. 28. Registrele vor fi numerotate șnuruite şi parafate po fie-care pagină, de preşedintele tribunalului de întâia instanţă sai de judecătorul ce'l va înlocui, 
Art. 29. Actele se vor înscrie pe registre în şir, fără loc; răsăturile și indicaţiunile, notițele, vor fi aprobate şi subscrise în: acelaşi mod ca şi textul actului. A - | Nu se va scrie nimie în prescurtare, şi data nu se va înscrie în cifre ci în litere. | ” 

13. Legiuitorul a luat tâte măsurile pentru ca actele stării civili să presinte tâte garanţiile necesarii Și egali cu importanța, lor. Așa se cere ea registrele să . fie Șnuruite, numerotate și parafate, precum Și oficerul stării civili este dator să înscrie actele pe registru în şir şi fără loc gol, tâte acestea pentru a se preveni sustragerile ce ar. putea să aibă loe; cât și antidatarea actelor, fapte cari ar avea cele maj sprave sonsecinţe, fiind-că ar introduce grija și perturbarea in familii, 
Aa
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Răsăturile şi trimiterile (textul rumân traduce greşit les renvois din' textul francez prin indicaţiunile, notițele), trebuese 
afirmate de oficerul stărei civili pe ambele exemplare, pentru 
că alt-fel falșul ar fi uşor. e o 

„In fine nimic nu trebue trecut prin abreviațiune şi. da- 
tele în litere, pentru că un cuvânt, saii mai ales un nume 
abreviat, pâte uşor fi schimbat precum şi cifrele sunt forte 
susceptibili a se modifica mai târdiu. 

„Art. 30. Registrele se vor încheia de oficerul stării civil! la finele 
fie-cărui an, şi până într'o lună, unul din cele două exemplare se. va de- 
pune la arehivele comunei, iar cel-Valt se va trimite la gtefa tribunalului 
do prima instanță spre păstrare. | 

„Art. 831. Procurele şi cele-lalte înscrisuri, cari trebue să rămână ane- 
xate la actele stării civili, se vor depune, după ce se vor parata de per- 
sonele cari le-ati depus şi de oficerul stării civili, la grefa tribunalului, dim- 
preună cu registrele cari trebue să rămâe în disa grefâ. 

14. Registrele trebuese neapărat încheiate de oficerul 
stării civilă de indată cu expirarea anului. De și legea nu o 
spune, încheerea se face printr'un proces-verbal, trecut chiar 
pe ultima, pagină a părţii registrului în care s'a trecut ul- 
timul act. Acestă încheere are același scop de a nu se lăsa 
loc să se trâcă vre-un alt act mai târdiii. Ambele exemplare 
ale registrelor, fiind încheiate, se depun spre păstrare, în 
termenul cel mai'lung de o lună de la expirarea anului: 
unul în archiva comunei, iar-altul în archiva tribunalului, 
unde se trimet şi procurile, când au fost presintate, precum 
și cele-L'alte acte (înscrisuri dice textul român, traducând ast: 
fel cuvîntul piâces din textul francez) cari trebuese să înso- 
țscă, actul stării civili, mai ales la actul de căsătorie. Aceste 
acte mai înainte de a fi anexate la dosarul respectiv tre- 
Dbuese parafate de oficer și. de părţile cari le ai presintat. | 

Art. 85. In tâte casurile când urmâză a se face menţiune despre un 
„act privitor la starea civilă pe marginea unui alt act deja înscris în re- 
gistru, acea menţiune se va face, după cererea părţii interesate, de către 
oficerul stării civile pe registrele dilnice, sat po acelea cari vor fi fost 
depuse la archivele comunei, şi de către sreflerul tribunalului de înteia 
instanţă, pe registrele depuse la grefâ.. Spre acest sfîrşit oficerul stări! ci- 

vile va vesti, în termen de trei dile, despre menţiunea de el făcută, po 

procurorul tiibunalului respectiv, care va priveghea ca menţiunea să se 

„facă întrun mod uniform la ambele registre. - 

13 64257 , :
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15. Se pote întîmpla ca un act al stării civile să fie | 
modificat, de exemplu, în urma unei rectificări făcută prin 

tribunal. Se pâte întîmpla încă ca starea civilă -a cul-va să 
fie modificată, cum, de exemplu, unui copil din căsătorie s'a 
intentat acțiunea în nerecunbscere, o căsătorie s'a anulat, 
saii a intervenit un divorț. Aceste modificări trebuese tre- 
cute în registrele actelor stării civili. Textul art. 35 pare a 
lăsa, facultativ că menţiunea, cea nouă .ce se face, saii să se 
trecă în registrul curent, sati să se trâcă în. dreptul actului 
ce se modifică. Spre acest sfîrșit, precum ca trecerea în 
dreptul: vechiului act să fie identică pe ambele exemplare, 
oficerul stării civile trebue să vestâscă, în termen de trei: 
dile, pe procurorul. tribunalului respectiv pentru a suprave- 
ghia, acestă trecere. : 

IV. Actele făcute în ţară străină. 

Art. 31. Or-ce act al stării civile privitor la Rumâni sai la străini 
făcut fiind el în ţară străină, va A vrednic du credinţă, dacă el so va fi făcut 
după formele păzite în acea ţară. 

| 16. Aci avem pur şi simplu aplicarea. regulei locus regit actum, proclamată de al. III al art. 9 cod. civ. În ori-ce tormă ar fi actul, de -ori-ce. autoritate ar fi redactat el, se pune 
credință în Rumânia, întru cât s'a respectat forma şi com- petența cerută de legea țării în care actul a fost fiicut, Ju- decătorul rumân nu are alt de făcut de cât să se încredin- țeze dacă legea acelei ţări a fost satisfăcută. Curtea de Ca- Sațiune a făcut o îndoiță aplicare a art. 34. Ea a decis mai înt6iu că înaintea tribunalelor rumâne, nu se pâte ataca, fie în “civil, fie în penal, un act recunoscut valabil în ţara în care el este redactat. De alta parte, Inalta, Curte cere să existe un adevărat act al stărei civile, că. prin urmare, nu se pâte da nică un credămînt unui certificat dat chiar de un funcţionar, cărui îi sunţ încredințate actele (în speciă era Vorba de eparhul unei biserici), întru cât el face numai îsce simple afirmări personale. (Cristescu, Notele sub art. 84). . e x | „17. Laurent (II, n. 9) se întrâbă ce se întîmplă când în țara în care s'a petrecuţ unul din evenimentele, pentru care
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se cere un act al stării civile, nu -există asemenea, acte. Ju- risconsultul dă soluțiunea. că întru -cât în acea ţară actele 
stării civile pot fi înlocuite cu martori acest fel. de probă . 
trebue să fie admisă şi în Rumânia. Acâstă soluţiune -nu . 
pote fi în nimie atacată. Ne găsim într'un cas -de imposibi- 
litate 'de a avea un act, care să serve de probă. A 

Apoi regulele relative la facerea actelor sunt aceleaşi 
cu regulele relative Ja administrarea, probelor. .. | 

„18. Art. 48 C. Napoleon lasă la facultatea F'rancezilor, 
cari se găsesc în țară străină, într'o localitate în care sar 
găsi un agent diplomatie saii un consul francez, ca să câră 
ca actele relative la starea lor civilă să fie redactate de că- 
tre acest representant al ţării lor. Codul civil rumân nu a 
reprodus acâstă disposiţiune, de sigur, pentru că la epoca 
“confecţionării lui, ni se contesta, dreptul de represintațiune 
în străinătate. În urmă însă legea din 14 Februarie 1879, 
asupra organisării ministerului de externe Și a legaţiunilor 
în străinătate, dă capilor acestor legaţiuni oficiul de stare 
civilă, pentru actele relative la Rumâni întocmai ca art. 48 
0. Nap. e a | 

In aplicarea, acestei disposiţiuni se ridică controversa 
dacă trimișii. rumâni în străinătate pot instrumenta, ca ofi- 
ceri ai stării civile, numai în casul când tâte părţile intere- 
sate într'un act sunt Rumâni, saii este - destul ca să fie Un. 
singur interes Rumân,  cele-lalte părți putând și străini. 
Așa se într6bă localisând cestiunea în legislaţiunea rumână, 
dacă ministrul român la Paris ar putea celebra, căsătoria, 
unui Rumân cu o străină. .Adi este aprâpe unanim admis. 
că trimisul rumân în străinătate nu are competenţa, oficerului 
stării civile de cât: numai dacă tâte părţile sunt Rumâni. Cu 
drept observă. Valette (C. Civil, art. 48) că agenţii rumâni 
(francezi, după el) nu.pot fi competenţi în țară -striină de cât 
uunai pentru Rumâni, el nu sunt consideraţi  oficeri ai stării 
civile pentru străini (In acest înţeles. Demolombe, I, n. 312. 
Maread6, Art. 48. Aubry et Rau, 66, ter. n.1 şi 67. Laurent, 
II, n. 11. — Vedi contra, citaţiunile făcute de Demolombe). 

Se înţelege de sine că pentru redactarea actelor agenţii 
în străinătate trebuese să se conforme regulelor prescrise . 
-de codul civil. .- aie
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V. Puterea probantă a actelor stării civili. 

Art. 32. Ori-cine are drept de a cere de la păstrătorii registrelor stării 

civili estracte din aceste registre. Estractele date conform registrelor și lo- 

galisate de preşedintele tribunalului de întâia instanţă, sati de judecătorul 

ce-l va înlocui, vor fi credute, pe cât timp ele nu vor fi atacate prin in- 

scripțiune de falș. ” ” ! 

19. Actul redactat de oficerul stărei civilă este un act 
autentic. El întrunesce tote conditiunile cerute de art. 1171, 

„adică este un act făcut cu solemnităţile cerute de lege, de 
„un funcţionar public, având dreptul să funcţioneze în locul 
unde actul s'a făcut. . . 

In principii un act autentic face credinţă, cum se dice, 
până la inseripțiunea în falș. Acâsta însemnâză că acela 
cărui se opune un act autentic nu pâte să 1 conteste pur 
și simplu, cum ar put contesta un înscris privat. Contesta- 
torul actului autentic este dator să declare actul în falș. De 
și procedura, civilă rumână nu este atât de grea şi de com- 
plicată ca procedura franceză, totuși cel ce declară un act 
falș este dator să preciseze cam ce natură de falș este, pre- 
cum și dacă este şi cine este autorul falșului (Proc. Civ. 
Art. 168). - Se 

Ca să se dea însă acâstă credință unul act al 'stării ci- 
vilă trebuese observate următrele puncte. Mai întâiu actul 
stării civili nu pâte face nici o credință dacă nu este făcut, 
“cum dice art. 1171, cu solemnităţile cerute de lege. Când 
vom vorbi despre nulităţile unui act vom vedea care din 
solemnităţile. cerute de lege pentru actele stării civili sunt 
sub pedâpsă de nulitate. Apoi, în al doilea rînd, actul ea să facă credinţă trebue, adaogă art. 1171, să fie făcut de un funcţionar public care are drept de a funcţiona în locul unde actul este făcut. Ocupându:ne de formele celebrării căsătorii ȘI despre cazurile de nulitate a; căsătoriei, vom vedea dife- ritele: competenţi ale oficerului stării. civili, precum şi ce se întimplă „când acâstă:competență nu 'a fost respectată. 
„Mai mult actele stării civili sunt create de lege pentru iii “ovedi prin ele nascerile, căsătoriile și încetările din vata scop au Pot A invocate. de cât numai în îndepli- 

lor; deci ele nu pot servi de cât a proba eve-
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ni mentul care a ocasionat facerea lor. Ori-ce enunţare sir&ină 
acestui eveniment nu pâte fi nici odată invocată. Așa d. e. 
voind să se constate nascerea unui copil şi qicânau-se că 
părinții acestui copil sunt căsătoriţi, actul redactat nu pâte 
fi invocat, de cât pentru a dovedi nascerea copilului; din el 
însă nu pâte resulta casătoria părinţilor. Cu mai mult cu- 
vânt actul nu pâte servi pentru enunţările cuprinse în el; 
însă cari nu sunt cerute de lege. [n acâstă parte el nu 1 servă 
la nimic. 

20. Chiar de am presupune un act al stării civili în-. 
vestit cu t6te formele solemne cerute de lege şi. în acelaș 
timp, redactat de un ofițer competent, totuşi-un asemenea, 
act nu face o egală credință în tote părţile Tu, Aci, ca şi la 
orl-ce act autentic trebue să deosebim partea solemnă, de 
enunțările ce sunt trecute după declaraţiunile făcute. Tot ce 
funcţionarul public. confirmă că s'a, petrecut saii s'a spus 
înaintea lui nu pâte fi de .contradis de cât prin înscrierea 
în falş. Acâstă cale grea nu trebue însă luată, când s'ar con- 
testa esactitatea, spuselor celor ce ai dat informaţiuni func- 
ționarului. Să luăm un act de nascere. Ofiţerul stării. civili 
afirmă că în diua cutare, anume cutare pers6nă s'a înfățișat |. 
înaintea sa şi a, făcut declaraţiunea că un copil s'a. născut 
de anume femeea cutare, în locul cutare, în diua cutare, că 

acest declarant a fost însoţit de doui anume martori. Partea 
actului în care ofiţerul afirmă ceea ce s'a petrecut înaintea 
lui nu pâte fi contestată fără inseripțiunea în falş. Aşa tre- 
bue să se înscrie în faiș acela care contestă că s'ar fi pre- 
sintat înaintea oficerului stării civili, la data indicată de el, 
declarantul ;- că acesta a fost insoţit de cei :doui-martori in- 

dicaţi; că s'a făcut oficerului ârătările consemnate de dînsul. 
T6te acestea sunt. lucruri pe cari le afirmă oficerul că 

s'au petrecut înaintea lui. Când însă se contestă acea, ce ofi- 
cerul nu a putut constata prin el însuşi, cum. că în diua 
arătată de declarant şi de martori ar fi născut cutare femee, 

că copilul presintat oficerului stării civili este chiar acela, 
ce se pretinde că sa născut, inscripţiunea, în falș nu mai 
este impusă. 

In adevăr aci nu se mai contradice un ofiţer public, 
ci se contradqice nisce simpli particulari, căror legea nu le-a
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acordat nică o calitate de a face un act.public. Cele desvol- 

tate până aci se reduc la formula cunoscută că un act auten- 

tie nu se cere a fi atacat în falș de cât în acea ce olicerul 
constată de visu sati propriis sensibus, Că S'a, petrecut nu de 
afirmările lucrurilor petrecute în afară de presența lui. 

21. Art. 32 mai cuprinde ceva care trebue să fie notat. 
In regulă o copie, serisă chiar de funcţionarul public, cărui 
legea, i-a încredințat facerea actului după care se dă copia, 
chiar declarată de acest funcţionar că este conformă cu ori- 
ginalul, nu dispensâză pe cel ce o produce dea presinta 
originalul, de câte ori celui cărui se opune acâstă copie con- 
testă, că ea ar fi conformă cu originalul, pe cât acestă copie 
nu'a fost se6să contradictorii cu cel contra cărui se pro- 
duce saii cel puţin pe cât timp acesta nu a fost citat pentru 
a asista la sedterea acestei copii (art. 1188). Articolul nostru 
face o excepţiune la acâstă regulă. Pentru că s'a credut că 
ar fi fost periculos ca să se: transporte registrele în cari 
sunt trecute actele stării civili, s'a admis că copiile scâse de 
oficerul stării civili face credință ca şi originalul şi că prin 
urmare, pentru aceste copii trebue să decidem ca şi cum 
ele ar fi originale, adică nu se pot ataca, făra inscripțiunea 
în falş. IE 

| Pentru ca o copie după un act al stărir civili să aibă 
puterea. originalului se cere ca ca să îndeplinâscă condiţiu- pile cerute de art. 32, adică se cere ca copia să fie scosi Și declarată conformă, cu originalul de chiar oficerul stării civili şi, în al doilea rînd să fie legalisată, adică afirmată de președintele tribunalului saii judecătorul ce "1 însoţesce, al locului unde instrument6ză oficerul stării: civili. 

Art. 38. Când nu.vor fi exislat registre, sati se vor fi perdut, lipsa șaii. perderea lor se va putea dovedi atât prin dovedi înscrişi cât și prin martori, şi în asemenea. casuri, căsătoriile, nascerile şi Încetările din viață se vor pulea dovedi atât prin regislre şi înscrisuri de ale taiălul și ale mamei încetaţi din viaţă cât şi prin martori, i ” 

Ș 22, In lipsă de registre, adaogă art, 33, căsătoriele, nas- ceri . i Se AIR , . rile și încetările din viaţă se pot dovedi prin registre şi prin martori, n - Asupra acestui articol avem să ne ocupăm de două
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cestiuni mai importante. Cea d'întâiui este a se sei când se. 
aplică acest articol ; și cea de a doua cu ce se dovedese 
faptele când nu sunt registre. 

Art. 33 pare a fi limitativ, de Gre-ce nu prevede de cât 
două casuri:. acela în care nu a existat registre de loc și 
acela în care registrele s'ait perdut. Regulele unei interpretări 
rigurâse trebue să ne conducă la soluțiunea că art. 33 nu "ȘI 
are aplicarea de cât în aceste două casuri. In adevăr regula 
este că nascerile, căsătoriile şi încetările din viaţă nu se pot 
dovedi de cât prin actele stării civili, articolul 33 este o ex- 
cepţiune la acâstă regulă, Şi ca ori-ce text:care conţine o 
excepţiune trebue interpretat în înțelesul cel mai restrâns 
(strictissima înterpretatio). Cu tâte acestea necesitățile practice 
ait impus ca art. 33 să fie aplicat în casuri în care este o 
absolută identitate cu termenii prevă&duţi. In adevăr ar fi 
fost greit pentru particulari ca să fie respinşi de la dreptul 
de a aduce alte dovedi, în casuri în cari ei s'ar găsi în im- 
posibilitate de a aduce extracte din registre. Așa d. e. în 
loc ca registrul întreg, să fie perdut (cuvântul trebue să se 
ia în înțelesul de dispărut, distrus) s'a distrus o parte din 
el, tot ast-fel în casul în care registrul de și există însă este - 
răi întreţinut, paginele nu sunt parafate, nici numerotate, 
înscrierile sunt neregulat făcute. Necontestat că în asemenea 
casuri se pote dice că nu există registre, sait că ele sunt 
dispărute. Tot aceaşi soluţiune am dat pentru casul în care 

evenimentul, care trebuia constatat prin un act al stării ci- 
vil,. s'a petrecut într'o localitate, în care, după legile de 

acolo nu eraii registre ale stării civili. Aplicarea art. 33 în 
aceste casuri se face fără dificultate. | 

Discuţiunea începe când, existând registre, se pretinde “ 
că un act a fost omis, precum şi când un'act alstării civili 
a fost înscris, nu în registru, ci pe o f6e volantă. 

Demolombe (|, n. 324) refusă a aplica art. 33 în cas de 
omisiune al unui act. El se. basâză pe cea ce am dis mai 

"sus, că acest articol prevede: o excepţiune şi ca atare trebue 
înterpretat restrîns; alt-fel registrele stării civili ar deveni 
un ce cu totul inutil. Laurent (II, n. 51) se înscrie pentru 
opiniunea contrariă. El observă forte bine că interpretarea: 
restrînsă nu este posibilă; că chiar Demolombe s'a depărtat
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în ceasurile ce am vădut mai sus. Actele stării civili nu de- 
vin inutili pentru că în casul nostru judecătorul va fi maj 
dificil a urma afirmările marturilor. Opiniunea lui Laurent 

_(vedi încă citațiunile lui și ale lui Demolombe) pare mal 
justă, pentru că alt-fel părțile ar suferi de negligenţa sati 
reaua voință a oficerului. Vom vedea — și de aci trage De- 
molombe. încă un argument — că însăși legea în căsătorie și 
filiaţiune, în unele casuri, admite proba cu marturi, 

Alât Demolombo (|, n. 323) cât și Laurent (II, n. 52) aplică art. 33 în casul în care actul stării civili a fost scris pe o f6e liberă; 6ră nu în registrul impus de lege. Acâstă soluțiune este consecinţa, după noi, a regulci, pe care o vom vedea că un act trecut pe o [6e liberă este consideraţ ca nul. 

23. Acum să. vorbim și de partea a doua a art. 33. Cu ce înlocuesce legea actul stării civili, pentru a se face proba nascerii, căsătoriei și încetărei din viață? Mai întâiu se vor- besce de registrele sati hârtiile tatălui şi ale mumei încetați din viaţă. De la început nasce întrebarea: ori-ce altă probă înseris, afară de însemnările tatălui și ale 'mumei este 6re exclusă? Termenii articolului ne ar conduce fatal a decide că altă probă nu este admisă; Și acâsta, cu atât maj mult, cu cât consiliul de stat în Franţa, la redacțiunea articolului a şters cuvintele. finali: sar alte scrieri publice saii private (Lau- rent, II, n. 46). Acâstă decisiune ar fi absurdă. Pentru ce să se câră ca tatăl sati muma să fie încetaţi din viață şi pentru ce registrele Și însemnările lor să nu aibă aceeași putere când ei sînt în viață? Mai mult, pentru ce proba, cu marturi să fie preferată unei probe înscris, când se cunâsce cât de mare valdre pune legiuitorulul pentru “Proba cu marturi. Apoi se dice că proba se face prin marturi. Art. 1903 spune că presumpțiunile de fapt se admit ca mod de probă în tâte casurile în cari se admite Şi proba cu marturi. Noi credem că art. 33 nu face excepțiune la acâstă regulă. Dacă se vor- besce de notele trecute în registrele saii scrierile tatălui și mumel încetaţi din viaţă, este pentru că se -pune cel maf mare temeiă pe asemenea note, ca fiind făcute fără nică un interes. Sa 
Să terminăm prin a observa că arţ, 32 conţine o dispo-
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siţiune generală, aplicabilă în ceasurile în cari legea nu ho- tăresce alt-fel. Apoi să mai observăm că aci este vorba de dovedirea nascerilor, căsătoriilor și încetărilor din viaţă; Gră că pentru proba filiațiunii sînt disposiţiuni speciali de 
cari ne vom ocupa când vom explica titlul relativ. 

VI. Despre rectificarea actelor stărei civili 

Ari. 84. Când se va cere rectificarea unui act al stării civili, tribu- nalul competente va judeca. cu drept de apel, ascultând conclusiunile pro- 
curorului. Părţile interesate se - vor chema în judecată, de va fi trebuinţă, 

drt. 85. Hotărtrea asupra rectificăril nu va putea nici o dată fi 
opusă părţilor interesate, cal n'a fâcut cerere, sai cari nuati fost chemate 
în judecată. 

„ri. 86. Hotărîrile asupra rectificării se vor trece în registre de 
către funcţionarii stării civili, îndată ce i se vor fi comunicat, şi tot de o 
dată se va face menţiune despre actsta pe marginea: actului reformat. . 

„Art. 40. Părţile interesate ai dreptul de apelaţiune în contra hotă- 
ririlor! date de tribunalul de întâia instanță asupra actelor stări civili, 

23. Cu ocasiunea redactării unul act al stării civile s'a 
putut trece o erdre. Acâstă erâre pote fi mai frecuentă în 
partea actului în care se cuprind declaraţiunile făcute de 
personele cari s'aii presintat înaintea oficerului stărei civile. 
Așa se pote ca acela care face declaraţiune de nascerea unui : 
copil să arate .un alt nume de cât acela ce-l are muma. - 
Legea prevede posibilitatea de a se rectifica actul care ar 
conţine o asemenea greşală. Se us6ză de asemenea măsură 
și când este a se constitui în întreg un act al stărei civile, 
care nu a fost redactat de oficerul stării civile. Așa vom 
vedea. că dacă declaraţiunea de nascere a unui copil nu a 
fost făcută în -cele trei dile prevădute de lege, oficerul - 
stării civili numai pâte redacta un act valabil şi trebue 
luată calea rectificării, pentru a se face actul de nascere. 

Rectificarea unui act este un ce destul de grav și de 
important, prin acea că el atinge o mulțime de interese, şi 
legiuitorul a trebuit să ia Gre-cari precauţiuni pentru ca nu 
cum-va, sub motiv de rectificare, să se ajungă la ascunderea 
adevărului. Cea d'întâiii precauţiune luată în acest scop este 
acea că o rectificare nu se pâte face de cât prin Tribunal.
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Oficerul stării civili, de îndată ce a redactat actul, numai 

pote face nici o modificare, chiar dacă însuși ar voi să arate 
că s'a înșelat, că nu a reprodus esact deelaraţiunea, ce i sa 
făcut, Tribunalul nu pâte pronunța de cât ascultând'marturii 
şi conclusiunile procurorului. Tribunalul în urma cercetării 
făcute ordonă rectificarea actului şi invită pe oficerul stării * 
civili a trece rectificarea în registrele sale, care se face con- 
form celor arătate de Art. 35, vădut mai sus. Nu numai că - 
rectificarea actului se face de Tribunalul de prima instanță, 
dar hotărîrea, este tot-dea-una supusă apelului. | 

24. Chiar cu aceste precauţiuni, rectificarea nu pote fi 
opusă unei persâne, de. cât dacă instrucţiunea. s'a făcut 
contradictorii cu dînsa, sai cel puţin fiind legal citată. 
Asupra acestui punct art. 85 este clar; hotărîrea nu pute [i 
oposabiiă, qice textul; adică ea nu pâte fi invocată contra 
celui ce n'a cerut ratificarea sati nu a fost chemat în judecată, 
dice textul rumân, pentru a face să se înțel6gă și mai bine 
că se aplică regulele lucrului judecat. Credem că decisiunea 
Curţei de Apel din Bucuresci (V. Cristescu, Nota de sub 
Art. 85) nesocotesce. acest text când face din hotărîrea care 
a admis rectificarea, un act care ar avea în favoarea sa o presumpțiune care trebue combătută cu proba contrariă de 
acei ce nu aii figurat la rectificare. Nu, pentru aceştia hotă- 
rîrea de rectificare este res inter alios actu, prin urmare ei „nu aii nimic să combată, ci să se mulțumâscă a dice că nu recunosc acâstă hotărire şi cum observă fârte bine Demo- 
lombe (|, n. 837) cei ce nu-au figurat la rectificare n'aii tre- buința, să ia calea terței oposiţiuni pentru a ataca hotărîrea dată. 

Cu drept cuvînt se respinge (V. Laurent, |, n. 33; Demo- lombe, II, n. 338) teoria așa numită a contradicătorilor legi- timi, adică că ar exista persâne în faţa căror avînd loc o rectificare, acâsta să pâtă fi opusă tutulor. Dacă în materie de filiaţiune Vom găsi asemeni contradietori legitimi, vom vedea cea-ce justifică soluțiunea dată de lege Și că nu putem crea excepțiuni la efectele date de lege -autorităţii lucrului Judicat. . a 
!
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VII. Despre nulităţi 

25. Legea nu arată cari ar fi nulităţile cari ar isbi un 
act al stării civilă. Din discuțiunile urmate cu ocasiunea, re- 
dactării codului se pare că s'a evitat a se face enumerarea 
casurilor de nulitate și s'a lăsat totul la interpret (Laurent, 
II, n. 92). 

| Na avem să ne ocupăm de casul î în care actul nu s'a 
redactat de. oficerul stării civili, precum şi atuncă când ofi- - 
cerul stării: civili nu ar fi competent (titlul nostru, n. 4), ca- 
suri pe care le am vădut deja. 

Credem că bine se declară nul actul care nu a fost 
lrecui în registrul oficerului stării civili. In tâtă economia | 
ei legea, se referă la actele din registrele stării civilă (Laurent, 
II, n. 24). Art. 82 vorbesce de extractele luate după registrele 
stării civili şi conforme acestor registre. Art. 176 cere ca cel 
ce reclamă “efectele unei căsătorii legitime să presinte' un 
act de căsătorie înscris în. registrele stării civili. Art. 292 
spune că filiațiunea legitimă se dovedesce prin un act de 
nascere, trecut în registrele destinaţe pentru ţinerea lor cum 
dice art. 38. Prin urmare actele stării civile numai atunci 
ai val6re când figurâză în registrul respectiv. De aceea am 
şi admis că un act făcut pe o f6ie liberă nu are nică o pu- 
tere probantă. 

„Legea nu spune cine anume. are să scrie în registru 
actul stării civili. Ceea-ce o interesâză .este ca actul să fie 

redactat de oficerul stării civili. Pentru acâsta nu se cere 
ca actul să facă menţiune că este redactat de oficerul stărei 
civili, edestul ca el să fie subseris de oficer. De aceea, cu 
drept cuvînt, un act nesubscris de oficerul stării civile este 
nul (Laurent, Il, n. 25). | 

De altă parte credem că trebue să ne oprim aci cu 
nulităţile și urmărind pe Laurent (II, n. 25—27) să decidem 
că actul nu este nul dacă nu s'a subscris de părți dacă lip- 

sesce vre-unul din marturii a căror presenţă este cerută, 
precum şi dacă sa omis vre-una din enunțările pe care 
legea le cere ca să le facă actul. Diferim însă de. juriscon- 
sultul citat pentru casul în care un act de nascere se va fi
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redactat de oficer după exprimarea termenului de trei dile 
prevădut de art. 41. 

VIII. Despre penalități. 

"Art, 36. Ori-care abatere de la articolele precedente din partea func- 
ționarilor în ele arătate, va fi urmărită înaintea tribunalului de întâia in- 
Stanţă şi pedepsită cu o amendă care nu va trece peste una sută lel. 

Ari. 87. Veri-care depositar al registrelor menționate va fi supus ac- 
țiunil civile a părţii vătămate pentru alteraţiunilo ce sar săvirşi în ele , 
rămânâud însă acestuia, de va găsi de cuviință, dreptul de a so întârce 
cu urmărire asupra, adevăraţilor făpiuitori a. sus diselor alteraţiuni, 

Art. 88. Ori ce alteraţiune, ori ce falşificare în actele stării civile, ort 
ce înscriere a acestor acte, făcute pe vre-o fâe liberă, şi nu în registrele 
destinate pentru ţinerea lor, va da dreptul părților interesate a'Şi cere des- păgubiri, şi acestea fără prejudiţiul pedepselor prescrise de codicele penale. 

„int. 89. Procurorul tribunalului de întâia instanţă .va fi dator a ve- rifica starea registrelor, când ele se vor depune la grefă; el va încheea proces verbal sumar despre a sa verificare, va arăta abaterile sai vinele comise de oficerul stării civile şi va cere osîndirea sa la amendele prevă- dute de lege. 

26. Este de observat că aci se vorbesce numai de pe- depsele disciplinare, pe cari trebue să le îndure ori-ce fune- ționar al stării civili. Aplicarea lor se face de tribunalul de prima instanță, după iniţiativa, procurorului. Sentința tribu- nalului este supusă apelului. Pedepsa se dă fie chiar o &re- ŞElĂ în omitendo. Ea nu este mare, de 6re-ce nu pâte trece peste una sută lei vechi, 'codul civil fiind promulgat la epoca în care se socotea ast-fel. 
Ped&psa "disciplinară, nu : scutesce de pedepsa, prevă- qută.de codul penal, în cas când Sar comite vre-un delict special. 

_ Partea lesată Prin vre-un fapt al oficerului stării ci- vilă este | ori când în drept a cere despăgubiri “pentru ceea ce a suferit. In privința răspunderii civile este de observat că un depositar. răspunde chiar de faptele altuia constând în alterațiuni ce s'ar face în registrele ce'i sunt încredințate.
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PARTEA II. 

Disposiţiuni speciale 

CAP. IL 

Despre actele de nascere 

Art, 41. Declaraţiunea despre nascerea unui copil se va face la ofi- 
cerul stării civili al locului, în termen de trei dile de Ja uşurarea femeel. 

„ Copilul i se va înfățișa. | | 

In cas de împedicare de a se transporta copilul înaintea oficerului 
stării civile, acesta ar fi dator a merge însuşi, fără vre-o plată, 1 la locuinţă 

„spre a constata nascerea. 

Ari. 42. Nascerea copilului se va declara de către taţă Sati, în lipsa 

acestuia, de către medici sati de către ori ce alte persâne carl vor fi fost 

faţă la nascere. 

Iar dacă mama nu va fi. născut la domiciliul el, acâstă declaraţiune 

se va face şi de persâna aceea la locuinţa cărui ea a născut. 

Actul de nascere se va redige îndată faţă cu dot martori. 

-27. Ori-ce nascere a unui copil trebue să fie declarată 
la oficerul stării civili al locului nascerii.  Oficerul stării 
civili e dator să se încredinţeze de existența copilului, fie 
ca ac6sta, i se înfățişeză odată cu declaraţiunea făcută, fie 
că" oficerul se transportă el singur la. locul născerii. Legea 
face din acâstă înfăţişare o obligațiune pentru oficerul stă- 
rei civile; el este dator, dice alin. 2 al art. 41.. Cu 't6te ace- 
stea în practică acestă datorie nn se îndeplinesce, de 6re 
ce înfățișarea copilului nu se -cere de lege a fi trecută în 
actul de nascere, așa că nu este nici un control asupra, ofi- 
cerului. 

Legea a fixat un termen scurt în care declaraţiunea 
să fie acută, pentru ca lucrurile să fie de curând petrecute, 
ca să nu dea, loc la declarațiuni inexacte. Curtea de Casa- 
țiune la noi a decis că aci termenul se socotesce pe dile 
libere conform. art. 729, C. de Proc. Civ. (Dreptul, n. 69, an. 
1899). 

Facerea declaraţiunit este impus de lege unor anume 
persâne și codul penal (art. 276) prevede chiar o pedâpsă 

contra celor: ce fiind obligaţi nu aii făcut-o. Cari sunt aceste
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persâne. Mai întâi tatăl copilului. Se înțelege că tatăl le. 
gitim. Dacă copilul se nasce 'chiar la domiciliul mumei, me- 
dicii şi. cele-l'alte persone cari aii asistat la nascere nu sunţ 
obligate a face deelaraţiunea de cât dacă lipsesce tatăl. Asu- 
pra acestui punct textul rumân nu mai lasă loc la nici o 
discuţiune. Dacă nascerea a avut loc în alt loc de cât la 
domiciliul mumei, persânele arătate sunt datâre a face de- 
claraţiunea, chiar dacă tatăl copilului ar fi în acel loc. Le- 
gea nu face nici o gradaţiune în privința medicului sat ce- 
lor-l'alte pers6ne cari ai asistat la nascere așa că ele sunt 
egal ținute a face declaraţiunea; şi nu sunt dispensate de 
cât dacă nascerea a avut loc la domiciliul mumei și dacă 
tatăl copilului a fost față. | 

De Gre-ce legiuitorul, condus de consideraţiunea că 
actul. de nascere trebue redactat Ja interval. scurt de la 
nascere, a fixat un termen de trei dile și de Gre-ce a ho- 
tărât ca, actul de nascere să fie redactat îndată, credem că opiniunea, adi aprâpe unanim admisă, după care oficerul stării civili nu trebue să mai primâscă declaraţiuvea de nascere după expirarea :termenului de trei dile este. fundată (Demolombe, 1, n; 292). După. acest termen actul de nascere 
nu se mai pâte face de cât pe . cale de rectificare de către tribunal, conform art. 84 şi urm. Din nenorocire partisanii acestui. siştem nu-l aplică -până, la ultima: consecinţă de 6re- ce nu declară nul actul de nascere făcut după. expirarea celor trei dile şi lasă. la aprecierea judecătorului de a se pronunța asupra. validității actului. Cu acest mod o dispo- Sițiune atât de clară a legii pote fi ușor înlăturaţă și tre- cută, cum s'a luat obiceiul de a se dice, între desideratele legiuitorului. 

Art. 43, Actul de -nascere va arăta cu deslușire diua, ora, locul nas- cerii, sexul copilului, pronumele cei se va da la botez, precum și numele 
fa . . id - 

» 
de familie, profesiunea Sail meseria și domiciliul tatălui, mamei și al mar- 

28. Aci se arată special ce trebue să conţină actul de nascere. Neapărat actul. de nascere trebue să. conțină ȘI aceea ce legea cere. în .general pentru ori. ce act al stării civili. Am Vădut -asemenea, vorbind despre. nulităţi în ge-
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neral, ce se întimplă când unui. act lipsesce unu din men- 
țiunile impuse .de lege. 

Cu ocasiunea aplicării art. 43 se ridică una din cele 
mai însemnate controverse, aceea de a se sci dacă fiind 
vorba de o filiaţiune naturală, numele mumei trebue sati nu 
sii figureze în actul de nascere. De la început trebue să 
spunem că t6tă lumea este de acord că art. 43 a avut în 
vedere nascerea unui copil legitim şi că în privinţa copi- 
luiui natural legea nu a dictat nimic. 

Controversa ia nascere din împrejurarea că, după cum 
vom vedea, într'un sistem actul de nascere prin el însuși 
nu face proba filiațiunei naturale, nici chiar faţa cu muma. 
De aci un îndoit argument contra celor ce susţin, basaţi pe 
textul articolului nostru care nu distinge între copilul legi- 
tim şi cel natural, că arătarea mumei: naturale în actul de 
nascere este obligatorie. Se combate acest sistem tocmai 
pentru că de aceea art. 308 nu admite dovedirea materni- 

"tăţei naturale de cât prin martori, existând un început de 
dovadă scrisă, pentru că în actul de nascere nu se trece 
numele mumei. Al doilea argument est ast-fel întocmit. Ori: 
ce se impune de lege pentru a se trece într'un actal stărei 
civili, are un scop-vădit; pentru ce legea, ar fi cerut și la 
ce ar fi servit numele mumei în actul de nascere al co- 
pilului. natural, când acest act de nascere nu face proba 

maternităţei ? 
Astfel fiind discuțiunea se mărginesce între cele dout 

sisteme: unul care admite că numele mumei naturale pâte 
figura în actul de nascere, dînsa consimte saii autorisă a 

“fgura numele săi în act. (Vedi citaţiunea Demolombe, |, n. 
297) şi sistemul care decide că numele mumei copilului na- 
tural nu trebue să figureze nică o dată în actul de nascere. 

In favârea primului sistem se invâcă consideraţiunea că 
-muma, are facultatea de a recunbsee pe copilul său natural, 
și că prin urmare autorisarea dată de ea de a se trece nu- 
mele în actul de nascere are val6rea unei recundsceri. Par- 
tea cu totul slabă a acestui sistem este că se confundă actul 
de nascere cu recunâscerea. Apoi oficerul ar trebui să con- 
state autorisarea mumei de a figura numele săi în act, afară, 
lucru grăi de admis, dacă sar dice că deelaratul şi mar- 

.
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turii: cari aii arătat pe muma sunt presupuși că ai fost au- 
torisați să o facă. De aceea și Demolombe (1. e.) revine asu- 
pra, opiniunei ce emisese în acest înţeles și admite sistemul 
că numele mumei naturale este obligator a se trece în act, 
“Argumentele invocate de celebrul jurisconsult ating mal 
mult dovedirea filiațiunii naturale și de acea ne reversăm 
cu acâstă ocasiune.a reveni pe altă cale asupra cestiunii. 
(In acest sens Valette, C. Civ, pag. il? şi 118). a 

29. Legea dicteză unele măsuri ce trebuese luate în 
cas când s'a găsit un copil, ai cărui mamă și tată nu sunt 

„ Cunoscuți. Aceste măsuri sunt luate pentru a înlesni mai în 
urmă dovedirea părinţilor copilului găsit. De altminteri legea 
penală (art. 277—279) pedepsesce faptul lepăcării unui copil, 
ca și pe cel ce nu îndeplinesce formele cerute de lege. 

lacă măsurile cerute de lege: 

Art. 44. Verl-cine va găsi un copil noi născut va fi dator a-l încre- dința oficerului stării civili împreună cu tâto hainele şi obiectele găsite la copil şi a declara tite împrejurările timpului şi locului unde-l va fi găsit. - Ofcerul stării civile va întocmi îndată proces-verbal arătător de tâte “împrejurările, în cari se va cuprinde vîrsta copilului după aparenţă, sexul şi numele ce i se va da şi autoritatea civilă la care se va fi încredinţat. Acest proces-verbal se va, trece în registru. 

30. In articolele 45, 46 Și 47 se arată cum trebue să se procâdă când are loe nascerea, unui copil pe un vas rumân în călătorie. Textul rumân nu face. nici. o deosebire între un vas al statului şi un vas particular, de 6re-ce la epoca promulgării codului statul nu avea vasele lui. 
Ari, 45. Dacă se nasce un copil pe un vas rumân călătorind pe mare, actul de nascere so va face până în două-qeei şi patru de ore în prezenţa tatălui, dacă se:va afla iaţă, şi a duoi martori, luaţi dintre oficerii vasului, saă în lipsă, dintre 6menii echipagiului. | 
Acest act se va redige de căpitanul, stăpânul sau patronul vasului şi se va trece în rolul (lista oficială) persânelor ce se află pe vas, - drt 66. Lia cel dintâi port unde se va opri vasul de va flun port rumân, căpitanul, stăpânul sati patronul vasului, saă ori-cine ar fi redactat actul de nascere, este dator a depune două copii autentice de pe act la autoritatea, portului. Acesta va opri o copie în cancelaria sa, iară cea-altă o va trimite neîntârdiat Ministerului da Interne, care '0 va 'transmiţe auto- rităţil comunal a domiciliului tatălui copilului născut, sari, de nu sar cu- nâsce tatăl, al mumel, 

|
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Autoritatea comunală va trece actul îndată în registrul stării civili, 
Ari. 47. De va aborda vasul într'un port străin, căpitanul, Stăpânul 

sai patronul vasului va trimite, prin poşta. locului Ia Ministerul de Interne 
al Rumâniei o copie legalisată de pe actul de nascere. 

Miuisterul și autoritatea comunală vor urma în acest cas după cum 
s'a prescris la articnlul precedent, - ! 

CAPUL IV 

Despre actele de încetare din viață 

Art. 63. Nici o înmormîntare nu se va face fâră autorisaţiune. Auto- 
risaţiunea se dă de oficerul stăril civili, care nu o va putea elibera până 
ce mai întâiii nu va merge însuşi li locuinţa celui încetat din viaţă ca să 
se încredinţeze despre mârtea sa şi până nu va trece trei-deci şi: ş6se de 
ore de la încetarea din viață, afară de casurile prevădute de regulamentele 
poliţienescl. ” | | 

La localităţile unde se vor fi aflând revizeri de morţi, oficerul stării 
civil "1 va lua cu dînsul, pentru a face constatare. 

Antorisaţiunea de înmormîntare se va da fâră vre-o plată de tasă. 

31. Legea a trebuit, să ia măsuri pentru ca.0 înmor- 
mintare să nu fie precipiţată și ast-fel să se pâtă ascunde 
urmele unei crime, sati să ajungă a se înmormînta vre-o 
pers6nă încă în viață. Spre acest sfirşit înmormîntarea nu 
pote avea, loc fără o autorizare specială dată, pentru acest ; 
sfirșit, de către oficerul stării civili. Oficerul stării civili nu 

"pote da acâstă, autorisare de cât după ce prealabil se face 
constatarea morţii și numai după 36 de ore (textul francez 
se mulțumesce cu 24 de ore). Verificarea în oraşe nu se 
mai face de către oficerii stării civili ci de către medicii co- 
munii, însărcinaţi special cu acâsta. e A 

Dacă este t6mă de vre-o mârte violentă, autorisarea.: 
nu pâte fi dată de cât după ce se va fi făcut constatările 
cerute de art. 67. o . | | 

Termenul de 36 de ore pste fi scurtat prin o mâsură 
polițienâscă, mai cu sâmă în cas de epidemii.de bâle con- 
tagi6se: . | | 

- 82. In privinţa celor 'ce trebue să conţină actul de 'în- 
cetare din viață se observă că martori trebue să fi însuși 
persânele cari fac declaraţiunea de încetare din: viaţă. . Apoi 

64257. 14
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legea nu cere ca oficerul stării civili să trâcă în act ora în- 
cetării din viaţă. - | i 

Ar fi fost prea grav. ca indicarea acestei ore, care pâte 
aduce adese-ori consecinţe fârte însemnate să fie lăsată celor 
ce declară încetarea din viață. De aceea dacă oficerul ar 
trece acestă oră, afirmarea sa nu pâte face credinţă (Demo- 
lombe, I, n. 304); de 6re-ce am vădut că actul stării civili nu 
face credință de cele menţionate în el, de cât dacă acea 
menţiune este cerută de lege. | 

Legea determină cum -are să se redacteze actul de în- 
cetare din viață a acelui ce more într'un spital, fie militar, 
fie civil sai în închis6re. In privinţa celui mort în închis6re 
legea opresce ca oficerul să facă menţiune despre acâsta, 
ca să nu r&mâe vre-o. urmă de acâsta,. după mârtea lui. 
Aceiaşi decisiune sub Codul Napoleon pentru cei executați 

(art. 88 0.N) | 
In fine pentru cei încetați din viață pe un vas rumân, 

călătorind pe mare, articolele 71 Și 72 presecriă aceleaşi re- 
guli ca şi pentru facerea actelor celor născuţi în ast-fel de 
împrejurare. | 

Iacă acum cum se exprimă, legea asupra acestor puncte; 
precum și când este bănuială de morte violentă. 

Art. 64. Actul de încetare din viaţă va fi redactat de către oficerul stării civili, după declaraţiunea 'a dou martori; aceşti martori vor fi, de se va pute, din cele mai “apropiate rude saii vecini, Ear când cine-va va muri afară din - domiciliul săi, persâna, în locuinţa cărei a murit, dimpreună cu ruda saii alte persâne, vor servi de martori, | 
Ari. 65. Actul de încetare din viaţă va coprinde: pronumele, numele, virsta, profesiunea şi domiciliul mortului ; prenumele celul-l'alt soţ, dacii mortul era căsătorit sai văduv, pronumele, numele, vîrsta, profesiunea şi domiciliul celor ce aii declarat mârtea, și de sunt rude, gradul înrudirii. Acest act va mal cuprinde, pe cât se va putea sci, pronumele, numele, profesiunea şi domiciliul părinţilor mortului şi locul nasecrii sale, 
dArt. 66. Dacă încetarea din viaţă a unei persâne s'a întîmplat în spi- tale militare, civili saii în ort-ee alte stabilimente, publice sati particulare, su- periorii, directorii, administratorii şi stăpânit acelor case vor f datori a da de scire în două-deci şi patru de ore oficerului stării civili, care va merge îndată să se incredinţeze de mârtea acelei: persâne, după declaraţiunile ce i se vor fi făcut şi după sciinţele ce va fi luat; se vor ţine în disele spitale şi stabilimente registre destinate spre a se înscrie acele declaraţiuni şi sciințe, Oficerul stării civill va înserie actul de încetare din viaţă şi 1 va tri:
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mite la locul unde încetatul din viaţă va fi avuţ cel din urmă domieiliă, pentru a se înscrie în registre. .. 
Art. 63, In cas de mârte în închisâre se va încunosciința îndată oficerul stării civill de către îngrijitorul închisorii spre a merge acolo după cuprinderea art. 66, spre a redige actul de încetare, din viaţă. “ e 
„Ari. 70. In tâte casurile de mârte în închisori, nu se va face în registre nici o menţiune despre asemenea împrejurări şi actele de încetare din viaţă 

se vor redacta numai după formele prescrise de art. 65. 
drt. 71. In cas de mârte pe un vas rnmân, călătorind pe mare, mârtea 

se va constata până în dout-deci și patru de ore prin un act în presenţa a doi 
martori luaţi dintre oficerii vasului, saii în lipsă, dintre Gmenii equipagiului. 
Acest act se va redige de către căpitanul, stăpînul saii patronul vasului şi se 
va înscrie în rolul equipagiului., „- , 

drt, 72. La cel întâiii port unde va intra vasul, de va fi portul rumân, 
căpitanul, stăpînul saii patronul vasului, cari ai redactat actul, va depune două 
copil încredințate de el ale actului de încetare din viață la autoritatea por. 
tului care va urma conform art. 46, ră de va fi vasul întrun pot străin seva 
urma conform art. 47. E . , 

Art. 67. Când vor fi Gre-cari semne saă indice de mârte violentă sai 
alte împrejurări bănuitâre, mortul nu se va putea îngropa de cât după încheerea 
unui proces-verbal de câtre un funcţionar polițienesc, faţă cu.un medic saiă 
chirurg spre a se constata starea cadavrului, şi a veri-căref alte împrejurări re- 
lative la acâsta, precum şi orl-ce informaţiuni ce se vor putea. lua despre pro- 
numele, numele, virsta, profesiunea, locul nascerik şi domiciliul acelui mort, 

- Art. 68: Funcţionarul polițienesc va fi dator a trimite îndată oficerului 
stării civili at locului, unde va fi murit acea persână, tâte sciinţele arătate în . 
procesul stii verbal, în conformitatea cărul se va redacta actul de încetare 
din viaţă. ' 

Funcţionarul stării civil! va expedia o copie după acea comunicaţiune, 
despre încetarea din viață -a acelei persâne la domiciliul săi, de va fi cunoscut, 
şi astă expediere se va inscrie în registre, 

CAPUL V 

Despre actele stării civili privitâre la militarii 
ce se găsesc afară de teritoriul rumân, sau pe teritoriul rumân 

în timp de resbel sau de tulburări. 

33. Resbelele cele multe ce a trebuit să aibă Franţa şi 
înainte și în timpul lucrării Codului a inspirat lui Napoleon 
ideia din care a luat nascere acest capitol. A trebuit să se 

întrebe ce se întâmplă când o nascere, o căsătorie, o înce- 
tare din viaţă are loc în mijlocul unei trupe de armată fran- 

„ceză ce ocupă un teritorii străin. Napoleon a pus înainte
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frasa: „Oă est le drapeau, lă est le pays“ și ast-fel s'a încredin- 
ţat oficiul stării civili însăşi autorităților militare. Redactorul 
rumân a întins aplicarea acestei disposiţiuni și în casul în 
care un teritoriii rumân este ocupat de armată, rumână, fie în 
timp de resbel cu un alt stat, fie în timp de turburări lo- 
cali. De aci diferenţa între textul rumân al rubricei și între 
art. 73 şi 75. 

Art. 73. Actele stării civili, făcute afară de teritoriul rumân, saii pe te- 
ritoriul rumân în timp de resbel sati turburări, şi care privesc Ja militari sai 
alte persâne în serviciii pe lângă armată, vor fi redactate după formele pre- 
scrise după disposiţiunile de mat sus, afară de excepţiunile coprinso în articolele 
următâre, ” , 

Art. 74. Quartir-maestrul în fie-care corp de unul saii mai multe bataliâne 
sali escadrâne, oficerul contabil în cele-l'alte corpuri, vor îndeplini funcțiuni 
de oficeri al stării civili. Aceste funcțiuni vor fi îndeplinite, pentru oficerit fără 
trupe şi pentru funcţionarii armatei de către intendentul atașat pe lângă ar- 
mată sati pe lângă corpul de armată. ” 

Art. 75. Se va păstra, în fie-care corp al trupelor un registru al actelor 
stării civili pentru Omenii din acel corp şi altul la statul-major al oştiril pentru "actele civili relative la ofiţerii fâră trupe şi la funcţionarii atașați. 

Aceste registre se.vor păstra ca, şi cele-lalte registre ale corpurilor şi ale statelor majore şi se vor depune în archivele Ministerului de Resbel la în- târcerea corpurilor sai armatelor în ţară, saii la încetarea resbelului sai a tur- burărilor în ţară. 

Ari. 76. Registrele vor fi numerotate şi parafate, în fie-care corp, de către ofiţerul care "1 comandă, şi în statul-major de către capul statului major general. E . 
Art. 77. Declaraţiunile de nascere în oştire se vor face în dece gile după nascere, 
Art. 78. Ofiţerul însărcinat cu ţinerea registrelor stării civili va fi dator în dece dile după trecerea unui act de nascere în registrul stii, să adreseze un extract funcţionarului stări civilt în locul unde și a avut în urmă domiti- liul, tatăl copilului saii mama când tatăl nu'e cunoscut. 
Art. 79. Publicările căsătorier militarilor saă funcţionarilor pe lângă armată se vor face la locul unde sa avut cel din urmă domieiliă, Pe lângă acesta două-geci și cinci de dile mat înainte de săvîrşirea căsătoriei, publica- ţiunile se vor pune la ordinea dilel a corpului, pentru cei ce ţin de un corp, şi la ordinea dilei a armatei, pentru ofiţerii fără trupe şi pentru funcţionarii ataşaţi pe lângă dinsele, 

, Art.- 80, Indată” după . îuserierea în registru a actului de serbarea căsă- toriel, ofiţerul însărcinat cu ţinerea, registrului va trimite o copie funcţionarului stării civili în locul unde căsătoriţii îşi vor fi avut cel din urmă domiciliiă. „art. 87. Actele de încetare din viaţă se vor face în fie-care corp de către Quartir-maestru: şi, pentru ofiţerii fără trupe şi funcţionarir ataşaţi pe lângă |
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armată, de câtre intendentul corpului, după încredințarea a trei martori, ex. tract după aceste registre se va trimete în dece dile funcţionarului stării civilă în locul unde și a avut cel din urmă domieiliii încetatul din 'viaţă, 
«Art. 82. La cas de mârte în spitalele militare, ambulanți saii statornice, actul se va redacta de directorul acestor. spitali şi se va trimite la Quartier- maestru sati Ja, intendentul corpului din care făcea parte încetatul din viaţă; 

aceşti ofiţeri vor trimite o copie funcţionarului stării civili al locului unde în- cetatul din viaţă şi a avut domiciliul din urmă. 
Art. 83. Funcţionarul stări civili de la domiciliul părinţilor, îndată ce 

va primi de la armată copia unui act al stării civili va fi dator a ”] trece în 
registru. o



TITLUL UI 

DESPRE DOMICILIU 

1. Când sistemul legilor personali, după naţionalitate, 
urmat în epoca invasiunilor, a fost înlocuit de feudalitate 
prin sistemul legii teritoriali, domiciliul -a jucat un rol im- 
portant în relaţiunile dintre particulari. Acâsta, s'a, observat în Franţa până la introducerea Codului Napoleon; acâsta, se a observă şi astă-qi în țările în care nu există o unitate de legislaţiune. _ 

Dar chiar în urma, îniroducerei Codului Napoleon, fie în Franţa, fie la noi, domiciliul încă are o importanţă în- semnată. Am vădut deja că în actele stării civilă domiciliul este luat adesea în considerare; așa art. 42 în privinţa, celor obligaţi a face declaraţiunea, de nascere, după cum femeia a născut la domiciliul săi sati aiurea ; tot ast-fel art, 46, 417, 66, 68, 72, 78, 80, 81, 82, ordonă ca. actele de stare civilă redactate pe vase călătorind pe mare, în spitaluri, în închisori, în armată, aflată în țară străină sau în țară în timp de resbel sat turburări, să, fie trecute în registrele lo- eului domiciliul părţilor. In art. 101 se vorbesce de domi- ciliul acelui cărui se va declara, absenţa. Căsătoria trebue celebrată la domiciliul unui din soți; 6ră publicaţiunile tre- buesc făcute la domiciliul lor. (Art. 151, 50). Art. 318 cere ca actul de adopţiune să fie presintat tribunalului unde adop- tatorul își are domiciliul Și decisiunea Curţii trebue trecută
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în registrele stării civili tot la domiciliul adoptatorului (art. 
321). In principiă plata unei datorii trebue să se facă la, do- 
miciliul debitorului (art. 1103). Cauţiunea ce un debitor este 
obligat a da trebue să consiste într'o persână, care între 
altele, trebue să aibă domiciliul în teritoriul juridicţiunii 
Curţii la care cauţiunea trebue să se dea (art. 1659). Mai cu 
s&mă în materie de procedură, domiciliul cui-va nu este in- 
diferent. Aşa, în acțiuni mobiliari saii personali este admisă 

- regula: actor sequitur forum rei, adică tribunalul competent 
este acela al domiciliului pîritului.. (0. proc. civ.-art. 58; 
art. 77 al legii judicătoriilor de ocol. Vedi: încă în materia 
comercială art. 889). 

" Citaţiunile, ca şi ori ce altă notificare trebue să se dea 
sai persânei, saii la domiciliul părţii (Proc. civ. art. 74). In 
line art. 710 proc. civ., cere ca contractul bănese de căsă- 
torie să fie depus spre autentificare la tribunalul domiciliu- 
lui soţului, - 

At, 37. Domiciliul fie-cărui Rumân, în cât privesce esercitarea dreptu 

rilor sale civili, este acolo unde şi are principala sa aşedare. 

Art. 96. Domiciliul unei persâne juridice este acolo “unde acea persână 

juridică si are centrul administraţiunei sale. 

4 

2. Articolul 87 definesce domiciliul nu prin acea că 
arată ce este, ci unde este: Acolo unde “şi are principala sa aşedare. 

Din punctul de vedere al sciinţii dreptului domiciliul nu 
-pâte fi de cât relaţiunea ce există între o pers6nă și între 
locul unde acâstă persână își are principala sa aşedare ră 
nică de cum acest loc. Insă şi aci avem un exemplu de ma- 
terialisare a obiectului dreptului, sciința acâsta fiind cu totul 
practică, de-şi abstractă prin naţura er. 

Cuvintele principala sa aşedare lasă judecătorului puterea 
de a determina, el însuși unde anume există acâstă princi- 

pală aşedare, pe cât nu ar fi în cestiune un domiciliul obli- 

gatoriit. Ceea-ce nu trebue confundat cu domiciliul este re- - 
ședința, care adesea se ia drept domicilii și care are aceeași 
importanță când domiciliul nu este cunoscut. Mai mult, se 
propune a se deosebi chiar de reşedinţă, ceeace se numesce 
Jocuinţa momentană a cui-va, (Baudry şi Foureude, Des Per- 

sonnes, ÎI, n. 960—962). Iacă în ce mod Const. 7 C. Just. De
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încolis (C. A, T.: XII) 'arată cum trebue precisat principalul 
aședământ: Et în eodem loco singulos: habere domiciliu non am- 
bigitur, ubi quis" larem rerumgque ac fortunarun suarum Suma con- 
stituit ;: unde non sit discessurus, si nihil avocet; unde quum profectus 
est, peregrinari videtur ; quod si rediit peregrinari jam destitit. 

Articolul 87 vorbesce de domiciliul fiecărui Rumân. Sar 
părea că prin. acâşta nu se recunâsce .de cât Rumânuluj 
dreptul de a avea un domicilii în ţară. O asemenea solu- 
țiune ar fi greșită. Scim că după art. 11 sub legea română 

„străinul -se bucură, de tote drepturile de cari se bucură Și 
Rumânul, pe cât o disposiţiune specială nu Y ridică vre unul 
din aceste drepturi; or nici un text nu ridică str&inului 
dreptul de a avea un domicilii în Rumânia. Numai Ş 4 al 
articolului 7: din Constituţiune, revisuit Ja 1879, anunţă că 
o lege specială va determina modul prin care străinii vor 
putea stabili domiciliul lor în ţară. Prin acâsta însă nu va 
să dică că străinii nu pot avea domiciliii în ţară, de 6re-ce 
chiar acest art. 7 în Ş 1 lit.a, reproduce art. 16 C. Civ. după 
care str&inul, ca să capete naturalisarea, este dator să-și fixeze domizciliul în ţară. | i 

Explicarea cuvintelor fie-cărui Rumân se găsesce în ceea-ce urmâză: în cât privesce esercitarea dreptuvilor sale civile. Redac- torul Codului Napoleon a arătat că nu înţelege să confunde 
domiciliul civil cu cel politic. In Franţa, la acea, epocă, ca Și astă-di,. ca, şi în sistemul rumân, un cetățân nu este obli- gat ca în alte ţără, cum de ex. în Belgia, (Arntz, 1, n. 191), . să aiba domiciliul politie tot acolo unde își are pe cel civil: și ast-fel redactorul arată că voesce să stabil6scă domiciliul civil. De altă parte, cum străinii nu pot avea drepturi poli- tici, redactorul, voind să opue domiciliul civil acelui politic, a fost nevoit să menţioneze numai pe Rumâni. | Este dar cert că străinul pote avea domiciliul săi civil în Rumânia. Nu esităm un minut a decide, de altă parte, de acord 'cu doctrina frânceză, (Demolombe, I, n. 349. Laurent, II. n. 67), că un Rumân p6te avea fixat domiciliul săii într'o fară străină, întru cât, legea acelei țări îă permite a avea acolo un domiciliu... - 

Redactorul rumân introduce art, 96, după care chiar
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„persone juridice ai un domiciliu ceea-ce, de alt-fel, nu'a fost 
nici o dată contestat în practica franceză. 

"3. Autorii dai diferite numiri la diferite. domiciliuri, 
cari: se împart din diferite puncte din care se privesc, Noi 
vom distinge: 

 L. Doniciliul de origină de domiciliul căpătat; 
II. Domiciliul legal de domiciliul de fapt; 

“TUL. Domiciliul ales de domiciliul real, 

|. Domiciliul de: origină şi domiciliul „căpătat 

Art. 88, Schimbarea de domiciliii se operâză prin locuinţa î în fapt într'un 
alt loc, unită cu intenţiunea de .a-și statornici acolo principala aședare. 

Art. 89. Dovada intenţiunii resultă din adinsă' declaraţiune, făcută. atât 
la autoritatea comunală a locului ce se părăsesce, cât; şi la aceea a locului unde 
şi-a strămutat domiciliul, - 

„Art. 90. In lipsa de declaraţiune expresă, dovada intenţiunii va depinde 
" de împrejurări. ” 

„Art. 91. Cetăţânul chemat într'o funcţiune publică timporală sai. revoca- 
Dilă, îşi va păstra domiciliul de mai înainte de n'a manifestat o altă intenţiune. 

" Art, 92. Primirea unel funcțiuni pe viaţă va trage după sine strămutarea 
nemijlocită a domiciliului funcţionarului unde este chemat a exercita acea 
funcţiune. 

4. După cum vom vedea, ori- -ce persnă se nasce are 
un domiciliu; acest domiciliii se numesce de origină; chiar 
de s'ar admite opiniunea emisă de Laurent şi necombătută 
CI, n. 73) că acest domiciliii nu se determină, la epoca nas- 
cerii, ci la epoca în care copilul pâte dispune de persâna, 
sa. Autorii cei. vechi numeaii acest domiciliii natural. Acest, 
domiciliii se păstrâză până ce se înlocuesce cu cel căpătat. 

Legea prevede că o persână p6te schimba domiciliul 
săi, fie de origină, fie căpătat. Dobândirea unui: domiciliii 
noii se face saii în virtutea, legii sait prin voinţa omului. 

Ast-fel, afară de casurile de domiciliii legal, pe cari le 
vom vedea mai la vale, art. '92 decide că primirea unei 

funcțiuni inamovibili impune funcţionarului obligaţiunea, de 
a avea în acel moment domiciliul săi în locul unde trebue 

exercitată acestă funcţiune, chiar dacă eserciţiul' ei nu a în- 
ceput. Funcţiunile. sunt perpetue saii temporare, inamovibili 
Saii revocabili. O funcţiune este timporară, atunci când ea
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este creată în vederea unui scop determinat, care încetâză. 
odată scopul atius, fie că la crearea ei s'a fixat un termen 

sati nu. Funcțiunea, este perpetuă când ea este determinată 

prin 0 lege în vederea îndeplinirei unui servicii public. O 
funcţiune este revocabilă când ea pâte fi retrasă celui ce o 
ocupă de către cel în drept a face revocarea; ea este ina- 
movibilă atunci când nu pote fi retrasă celui ce o ocupă de 
cât saii prin o disposiţiune posteridră a legii, saii în virtutea 
unei hotărîri judecătoresc, fie dată de tribunalele ordinare, 
fie de cele însărcinate special cu disciplina. Pentru ca o 
funcţiune să fie pe viaţă, aşa cum cere art. 92, trebue să fie 
permanentă și inamovibilă. Faptul primirei dar a funcţiunii 
pe viaţă, atrage fixarea domiciliului. Nu se contestă că aceea 
ce constitue primirea funcțiunii este depunerea jurământului. 

Schimbarea domiciliului se pâte face şi prin simpla 
voință a .particularului. In privinţa capacităţii pentru ca 
cine-va să'și pâtă schimba, domiciliul, legea nu prevede 
nimic. Se admite însă că numai cel capabil de a se obliga 
pâte 'să'și schimbe domiciliul săi. Noul cod german în Art. 
S decide că acela care nu este capabil sai are o capacitate 
restrinsă de a contracta riu pâte nici stabili nici părăsi do- 
miciliul s&ii fără voinţa representantului săti legal. 

Pentru schimbarea, domiciliului legea, cere două ele- 
mente: -faptul material al sehimbărei principalului aşeqă- 
mânt, corpus, şi intențiunea de a se face acâstă „Schimbare, 
animus. Când 'unul din aceste elemente lipsesce, domiciliul 
vechiii este considerat că se păstreză. Legea face o aplicare 
a acestei reguli în Art. 91, care decide că prin faptul intrării 
într'o funcţiune timporară sat amovibilă, domiciliul funcţio- 
narului nu este considerat că s'a schimbat la locul funcțiunii, . dacă lipsesce intenţiunea, de a schimba, domiciliul săi. 

Din cele două elemente, corpus Şi animus, arătate mai sus, acel material este ușor de determinat sati de dovedi; 
pe când nu este ast-fel cu intențiunea. Art.. 89 determină că acestă intenţiune pâte resulta, din îndoita, declaraţiune făcută la Comunele locului. de unde plecă și a locului unde se aședă; “dar acestă formalitate nu este obligatorie și legea chiar spune că în -lipsa ei dovada întențiunii va depinde de împrejurări. Este dar un punet lăsat la aprecierea judecăto-
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rului, mai cu s6mă că formalitatea, declaraţiuniă nu este de 
loc întrebuințată. De altă parte însă îndoita deelâraţiune nu 
este de ajuns pentru a fi domiciliul schimbat, dacă în fapt 
schimbarea aședământului nu a avut loc. 

5. Din întregul sistem al legii resultă că o persnă nu 
pâte perde vechiul săi domiiliii, mai înainte de a căpăta 
un altul și că, de îndată ce a căpătat un domieiliti noi, perde 
pe cel vechii. Ac6stă îndoită consecință servă pentru a re- 
solva, controversele: a) dacă pâte fi cine-va fără domiciliti: 
V) dacă poate cine-va avea mai multe domiciliuri, în afară 
de domiciliul ales şi în afară de conflictele de domiciliuri 

-ce se pot ivi. Pentru noi ambele -cestiuni sunt. de teoria 
simplă şi fără interes practic. In adevăr asupra primei 
cestiuni, - sait cine-va are domiciliul săi cunoscut în țară, 
sai acest domiciliu este necunoscut și atunci el este înlocuit 
cu reședința de fapt. Iu cât se stinge de a doua cestiune, 
diferitele presupuse domiciliuri, se pot confunda cu reşe- 
dințele de fapt şi judecătorul va avea a fixa în fapt care din 
ele constitus - adevăratul” domiciliii. In trâcăt este bine să 
spunem că noua, legiuire civilă germană admite posibilitatea 
mai ales pentru persnele juridice, a fi considerate ca având 
mai multe domioiliuri (V. art. 17) | 

a. Domieiliul legal. — Domiciliul de fapt. 

„Art. 93. Femeea măritată nu are alt domiciliu de cât acelă al bărbatului 
săi. Minorele necmancipat va avea domiciliul Ja părinţii sai tutorul săi; ma- 
jorul intergdis va avea la curatorele săi. - 

Art. 94. Majorii carl servesc sai lucreză obictnuit la “altul vor avea 
acelaşi domiciliii. cu persâna pe care o servesc saii la care lucrâză, când vor 
locui în acelaş loc. 

6. Domiciliul legal sai de drept cum îl: numesc mare 
parte din comentatori se numesce ast-fel pentru că el este 
fixat sai impus unor pers6ne de lege. Din acest punct de 
vedere domiciliul funcţionarului inamovibil la locul unde? Și 

exercită funcțiunea, figurâză în domiciliul de drept. Acestui 

domiciliti legal se opune domiciliul de fapt, care este acela 

pe care 1 are o pers6nă din propria sa voinţă, fie de origină, | 
fie căpătat. Vom vedea îndată că acelaşi domieiliti legal se
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schimbă în domiciliu de fapt, din momentul în care causa 
care “i impunea caracterul obligatorii nu mai există. 

Avem următârele ceasuri de domiciliii legal: 
Pemeea măritată nu are alt domiciliii, dice art. 93, de 

cât pe acela al bărbatului. Unitatea, ce trebue să existe între 
bărbat şi femee şi calitatea ce trebue să aibă bărbatul de 
cap al asociaţiunii conjugali, impune decisiunea, dictată de 
lege. De aceea, cu drept cuvînt, Laurent de acoră cu au- 
torii şi jurisprudența, spune că, în nici .un mod, nu se pâte 
deroga, de la acâstă regulă (Laurent, II,'n. 84). Și acâstă so- 
Iuţiune "și: găsesce aplicarea. sa, chiar când femeea este sepa- 
rață de bunuri de bărbatul săti; sait că se Săsesce în proces * 
de divorţ. şi justiţia a autorisat-o să părăsâscă domiciliul | 
conjugal; în fine chiar dacă femeea este autorisată a face 
comerciii în altă localitate; de Și aci. ea pâte primi citaţi- unile şi comunicările relative la faptele! sale de comerciii 
(Baudry, 1, n. 983—984). 

Regula nu încetâză nică pentru casul în care bărbatul ar perde naționalitatea sa. Aci avem o disposiţiune a legii care ține de ordinea publică şi se aplică tuturor celor ce se găsese domiciliați în Rumânia, | 
7. Soluţiunile date până aci sunt primite fără multă dificultate. Sunt însă casuri unde discuțiunile încep. 
Ce se întîmplă, se într6bă autorii în casul în care băr- batul este declarat absent, sai în 'casul în. care e] este pus sub interdicţiune, având pe femee ca tutâre? p6te femeea în aceste casuri să schimbe domiciliul s6u și să transforme ast-fel un domiciliit legal într'un domiciliti de fapt? Laurent crede că acest cas de domiciliu legal este resultatul inevi- tabil al căsătoriei şi că.el trebue să existe, ca atare, atât cât dur6ză, căsătoria, (II, n. 99). Acest fel dea presinta cestiunea ni se pare că tinde, contrariti spiritului practic al legiuitorului a da. soluţiuni pâte inaplicabilă în fapt. O femee are nenoro- cirea, să'1 dispară bărbatul sati să vadă lovit de o bâlă a minţii; acâstă stare durâză o mulţime de ani, în care interval diînsa a luptat cu nevoile vieţei ; a fost nevoită, în fapt să se stabilâscă în diferitele locuri. Acâstă femee se Sgăsesce acum stabilita în o localitate cu totul îndepărtată de aceea unde își avea soţul domioiliul acum 20 sai 30 de ani, şi cu tâte
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acestea femeea are domiciliul acolo unde nimeni nu'l mai 
cun6sce pâte; iar nu în locul unde se află stabilită ! Se pâte . 
dice că dînsa este ca cum ar avea un domicilii necunoscut 
şi că prin urmare, tot ce se raportă ]a-domiciliă, se va pe- 
trece la reședință; ei bine, atunci ce mai însemnâză un do- 
miciliii ca să dicem ast-fel ideal, însă fără nici un interes 
practic ? 

Cu ocasiunea, conflictelor de domiciliu GG n. 15) vom 
avea a presinta, şi alte specii. 

8. Din aceea că femeea, nu pâte avea alt domiciliă de câţ 
pe al bărbatului, resultă că acesta, este liber să schimbe unde 
ar voi domiciliul său, fără ca femeea să pâtă a se opune, ci, 
din contră, va fi nevoită să sufere acâstă schimbare. La 
acâstă regulă, în Franța, s'a propus o escepţiune, pentru 
casul în care bărbatul ar voi să se stabilâscă în străinătate. 
Soluţiunea acâsta este resultatul unui principii mai mare de 
cât al unităţii conjugale, acela că nimeni nu pâte fi silit a, 
se expatria. Noul cod german a tradus în disposiţiune le- 
gislativă acestă opiniune și art. 10 decide că femeea nu este 
datâre să urmeze pe bărbat în străinătate. Mai adaogă ci- 
tatul art. că dacă bărbatul nu mai are un domiciliii în ţară, 
femeea pâte avea unul propriii al săi. 

9. II. Minorul neemancipat are domiciliul la părinţii sti 
sau la tutorul săi, dice art. 93. Trebue dar să deosebim când 
minorul nu este sub tutelă, adică când amândoi părinții săi 
trăesc, atunci minorul are domiciliul săi legal -la aceştia și 
casul în care el este sub tutelă, adică saii amândoi sait 
unul din părinţii sti este încetat din viaţă şi atunci minorul 
"ȘI are domiciliul la tutorul săi. 

Legea nu prevede însă tte ceasurile cară se 2 pot, pre- 
sinta. Mai întâiă, când se dice că minorul are Qomiciliul săti | 

la, părinţi, se înţelege că - este vorba de un copil legitim şi 

domiciliul părinţilor nu pâte fi de cât acela al tatălui, de 
Gre-ce femeea măritată nu are alt domiciliii de cât pe acela 
al bărbatului. Soluţiunea pentru noi nu pâte să se schimbe. 
chiar dacă părinţii au divorţat şi chiar dacă divorţul s'a dat 
contra bărbatului, de 6re-ce legea nu prevede între efectele . 

divorţului că soțul vinovat perde dreptul de a impune do- 
miciliul să copilului minor.
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Pentru copilul natural pe cât muma sa este cunoscntă, 
el va.avea, domiciliul său la acâsta. Dacă muma nu este cu- 
noscută; copilul natural va, avea „domiciliul săi la stabili- 
mentul cărui este încredinţat. 

Adopţiunea nu credem să facă ca domiciliul adoptatului 
să fie acela al adoptatorului, ci rămâne tot al părintelui său 
natural; de Gre-ce în efectele adopţiunei nu se vede o schim- 
bare de domiciliă. al adoptatului. Acestă soluțiune conţine 
Gre-cum ceva anormal, cel puțin când udoptatul locuesce și 
se află sub îngrijirea adoptatorului. . 

Dacă minorul este sub tutelă, domiciliul săi este acela 
al tutorului. Când unul din părinții minorului este în viaţă, 
mai în tot-d'a-una, acesta,  servă de tutor Şi decisiunea legii 
nu întîmpină dificultăți. Se pâte însă întîmpla ca, părintele 
supravețuitor să nu aibă tutela, fie pentru că s'a scuzat, fie pentru că a fost depărtat, atunci, în faţa termenilor, art. 93, se admite unanim că minorul va avea domiciliul la tutor, iară nu la părintele supraveţuitor, chiar dacă locuesce la acesta, “ deși perderea, tutelei nu atrage perderea puterii părintesci. 

10. Legea nu vorbesce de cât de minorul neemancipat. Ce trebue să decidem pentru minorul emancipat. Emanci- parea face să înceteze tutela, deci emancipatul nu maj pote avea un domicilii legal la fostul tutor. Nier un text nu im- pune emancipatului domiciliul curatorului. De aceea se ad- mite că emancipatul pâte să'și al6gă un domiciliti proprii ŞI atât cât el nu are un domiciliu căpătat, va avea domiciliul de origină (Laurent, II, No. 87, Baudry, I, No. 99). Cum vedem Codul civi] nu prevede tte casurile ce se pot presinta. Noul Cod german este mai complect. Iacă cum se exprimă art. 11 din acest Cod, „Copilul legitim își are domiciliul la tatăl său. Copilul nelegitim îȘI are domiciliul la, muma, sa. Copilul adoptiv își are domiciliul Ja, adoptant. Copilul conservă acest domicilit până ce "] părăsesce valabil. Legitimarea sau adopțiunea, săvîrșite după dobândirea ma- Jorităţii n'a nici o influenţă asupra domiciliului copilului. „11. II. Domiciliul interdisului este Ia, tutorul săă. Ar- ticolul 93 se servă de cuvîntul curator, termen întrebuințat în primele proeote ale Codului Napoleon, “termen inexact, de 6re-ce interdisului "i se dă nu un curator ci un tutor,
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- Legea nu spune nimic pentru cel cărui se dă un con- 
siliti judiciar. Este evident că acesta 'și păstrâză domicilul . 
ce avea; precum şi caparitatea de a'şi lua un altul. 

12. 7. Majorul care servă saii lucrâză obicinuit la altul 
are domiciliul la, patronul săii, când locuesce cu acesta. Mo- 
tivele pentru cari legiuitorul a luat acâstă decisiune sunt 
ușor de înţeles.: In genere servitorii sai lucrătorii, cari -servă 
sai. lucr6ză şi locuese la stăpînul lor, nu ai un domiciliti 
cunoscut; faptul că locuese la stăpîn este suficient pentru a 
le îxa acolo domiciliul. Spre acest sfîrşit însă se cere a fi 
îndeplinite tote condiţiunile prevădute, adică : Să fie un major, 
care să serve şi să lucreze obicinuiţ la stipin Și, în. A. fine, să 
locu6scă la el. 

13. V. Când o succesiune este deschisă, îndeplinirea 
unor formalităţi, sai chiar introducerea unor acțiuni, tre- 
buesc făcute la locul unde este deschisă acâstă moştenire. 
Redactorul rumân pare a face din succesiune un fel de per- 
s6nă juridică, prin aceea că "i fixâză un domicilit propriii. 
Acest domiciliu nu este altul de cât acela pe: care 1 avea 
defunctul la epoca încetării sale din viaţă. Aci textul rumân 
este mai clar de cât cel francez. Taci cum se exprimă 
art. 95. 

Art. 95. Domiciliul unei succesiuni. „este domiciliul cel din urmă al 
defun ctului, i 

- 14. lacă ceasurile de domicilii legal. Legea numai pre- 
vede altele. Cu tâte acestea în practică se întrebă dacă nu 
este a se fixa și alte domiciliuri de drept. Așa se pune în- 
trebarea dacă nu ar trebui să se admită că domiciliul „unui 
militar să fie acolo unde ține garnisona. Serviciul săi im- 
pune să stea tot timpul în acea localitate Si diocirdina face 
ca el să, se găsâscă supus la o mulţime de îndatoriri. In fapt, 
atât cât militarul nu are domiciliul cunoscut, garnisona tre- 
bue considerată ca o reședință și ast-fel “ ţine loc de do- 
miciliii ; dar nu credem că putem stabili acolo un adevărat 
domiciliii legal. Acâsta însă este soluţiunea dată de art. 9al 
Codului noii german. Militarul are domiciliul în locul gar- 
nisonei sale ; și dacă nu are garnisonă în Germania, ultima 
garnisonă “ ţine loc de domiciliu; acâsta însă, până când nu 
a trecut în Ianduvehy.
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15. Diferitele domiciliuri legali pot duce la ceea-ce se 
-numesce conflicte de domiciliuri. Așa, se întrâbă autorii care 
este domiciliul unei femei măritate interqisă, al cărui bărbat 
este. asemenea interdis, însă tutorul femeii nu este și tutorul 

„bărbatului? Femeea va avea domisiliul la tutorul săit, sai 
la tutorul bărbatului? Aceași cestiune când numai femcea, 
este interdisă, însă bărbatul nu este tutorul el. Laurent (loco 
cit.) într'un mod absolut nu. admite ca femeea măritată să 
aibă alt domiciliă de cât al bărbatului. Am arătat deja pen- 
tru ce soluțiunea este prea absolută. (V. n. 7). Aci textul nu 
pote fi invocat; pentru că, dacă se dice că femeea nu pste 
avea de cât domiciliul bărbatului, se mai dice că, interdisul 
are domieiliul tutorului. Puterea maritală numar există atunci 
când ea nu pâte fi exercitată Și deja am vă&dut că puterea 
părint6scă nu împedică copilul minor să aibă domiciliul tu: 
torului. - 

Un alt conflict de domiciliti se presintă când o femee măritată, mâjoră servă . sati lucrâză la stăpânul la care lo- cuesce. Aci opiniunea cea mai acreditatţă este acea care de- cide că femeea are domiciliul legal la bărbatul său (Demo- lombe, I, o. 368. Laurent, II, n. 99. Baudry, I,n. 100). 
16. Nu insistăm asupra cestiunei dacă încetând. causa care a dictat domiciliul legal, acesta se mai păstredă. Noi credem că, chiar dacă acela care a avut domiciliul legal con- tinuă. a'şi avea principalul său aședământ în acelaș loc, se găsesce. cu un domicilii de fapt şi nu se mai p6te dice că are domiciliul legal. Dacă acel 'cu domicilii legal avea în altă parte aședământul principal, -e1 este considerat că și-a “schimbat acolo domiciliul s&ii. Cu mai mult cuvânt el pâte schimba domiciliul în urmă. 

„III. Domiciliul ales, domiciliul real 
Art. 97. Când părțile sau una din ele 'şi va alege pentru executarea unui act, domiriliul în ax parte de cât unde este domiciliul real, ci- taţiunile, cererile şi urmăririle relative la acel act se vor putea face la do- miciliul prevădut prin disul aet şi înaintea judecătorului acestui domiciliă. 

| 16. Pentru a asigura, mai bine executarea unui act, obli- gațiuni saă contract, părţile pot conveni mai dinainte unde
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să se udreseze chemările în judecată, citaţiunile, notiticările 
și cele-Valte. In unele casuri legea însăși ordonă o asemenea 
alegere. Ast-fel art. 157 e. civ. impune obligaţiunea acâsta 
celui ce face o oposiţiune la căsătorie. Tot ast-fel art. 1781 
impune aceiași obligațiune creditorului când ia o inscrip- 
țiune ipotecară. In t6te aceste casuri avem un domicilii ales 
opus, după chiar articolul nostru domiciliului real. 

O alegere de domiciliii este de o mare utilitate pentru 
acela în favârea, cărui este făcută, pentru că acesta numai 
este nevoit să se informeze unde 'și are domiciliul real acel 
ce a făcut alegerea, ea asigură în contra ori-cărei schimbări 
de domiciliă ce s'ar face în urmă. 

Alegerea de domiciliu, având loc numai în favârea celui 
câtre care s'a făcut, nu creeuză pentru acâsta de cât o fa. 
cultate, la care pâte renunța şi de aceia legea, dice se zor 
pute face la domiciliul prevă]ut. Notificările și cele-l'alte acte se 
pot face la domiciliul ales, chiar dacă arătându-se o pers6nă, 
acâsta nu mai își are domiciliul în localitatea al6să ; -lueru- 
rile so vor petrece ca cum cel ce a făcut alegerea nu sar 
găsi la domiciliii. - - N A Cu 

Legea nu impune nici 0 condiţiune de formă sai de 
capacitate pentru alegerea domiciliului. In privința formei 
nu avem nimic a înregistra, alegerea se pâte face în orice 
formă, că, mai t6te actele pentru cari legea cere o solomni- 
tate vre-care, Un ce numai se cere: alegerea de domicilii 
trebue să fie expresă. Ast-fel' Laurent, basat că o alegere 
de domiciliii nu se pâte face tacit, conchide că determinarea 
locului:unde are să se execute un contract sati o .obliga- 
țiune nu atrage alegere. de domiciliii în acel loc (Laurent, 
IL, n. 101 şi 105). In materie comercială se urmâză alt-fel. 
Aşa art. 889 spune -că o. acţiune -comereială pâte fi inten- 
tată... şi la locul. ude obligațiunea a luat nascere sai unde vu 

- trebui executată,” ” DI N a a are 
In privinţa capacităţii de a face o alegere de domiciliii, 

o asemenea alegere privâză pe cel 'ce o făce de un drept ce 
resultă pentru el' din domiciliul -real, prin urmare credem 
că. și aci, ca și pentru schimbarea: de domiciliii real, se cere 
capacitatea de a se obliga (v. mai sus n. 4). E 

a. , 

6.4237 15



TITLUL IV 

DESPRE ABSENŢI, ADICĂ CEI CARI LIPSESC DE LA LOCUL LOR 

1. Evenimentele grave, des repetate, din timpul revo. luţiunii celei mari franceze, ai ereat o mulțime de casuri de incertitudine de existențe. Acestă stare de lucruri a deter- minat pe redactorii Codului Napoleon a întocmi titlul Aisen- toi. In acâstă lucrare, cei ce au alcătuit'o, ai fost puși la Gre-care încercare pentru că, neavând modele înaintea lor, aii trebuit să facă o lucrare, 6re-cum originală, lucrare pe care Valette o apreciază ca fiind bună în cea mai mare parte. Disposiţiunile însă coprinse în acest titlu numai sunt în pro- porţiune cu mijlâcele de comunicare de care dispun socie- tățile moderne şi de aceea ele sunt aprâpe fără aplicaţiune practică. 
| In dreptul roman nu găsim ceva, care să se apropie cu ceea ce este absenţa în „codul civil. Ihering (|, pag. 188) ci- teză casul în care cine-va, cădea, prisonier, fiindcă averea, sa pute fi expusă ca aparținând celor cs erau din ginta ce i-o apăra. În urmă s'a, admis.-acţiunea populară furti. 'Tot ast-fel - Şi pentru: cazul când era, ținut în închis6re ca sclav, dacă nu se presinta un vindex lebertatis gintea era datâre să vie în ajutor. 

In Codul Calimach găsim disposiţiuni după care se trec
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anume ceasuri când are loc declararea de mârte și numirea 
unui curator. Aceste casuri sunt: Dacă cel dispărut a im- 
plinit 50 de ani și de: dece ani nu a dat semn de viață; 
dacă de 30 de ani nu se scie “nimic de el şi în fine dacă 
după un r&sboiu sai un naufragiii în care s'a găsit nu se 
scie de el în timp de trei ani ($ 36). In dreptul vechiti fran- 
cez se citâză Gre-cari decisiuni judecătoresci, date cu oca- 
şiunea dispariţiunii unor pers6ne însă acestea nu constituesc 
de cât nisce măsuri isolate dictate din împrejurări. 

Absent, în înţelesul juridic, este acela, care_lipsesce. de 
la domiciliul sait reședința, sa// asupra existenţei cărui este 
incertitudine. Redactorul codului nu păstrâză o corectitu- 
dine în modul de a se exprima. Adesea se ia cuvîntul ab- 
sent în înțelesul vulgar de nepresinte, de cel ce nu se gă- 
sesce într'un loc determinat. In acest înțeles se întrebuin- 
țeză cuvântul absent în articolele 190, 749; cu tâte că arti- 
colele 730 și 749 se exprimă corect, dicâna dacă ' toţi ereqii 
na sunt presinţi. In-articolul 1896 cuvântul absent însemnăză 
că cel contra celui ce se prescrie locuesce afară din circum- 
scripțiunea Curţii unde este situat imobilul ce se prescrie. 
Până aci redactorul codului civil rumân pâte ave scuza că 
sa luat după redacțiunea Codului Napoleon. Redactorul ru- 
mân însă comite o nouă greşală, care este proprie a sa. 
Dînsul caută să explice în rubrica, titlului ce însemnâză ab- 
senții şi în acâstă explicare dă toemai înțelesul greșit, Cră nu 
cel exact. 

2. Titlul este ast-fel împărţit: 
Capul I (Art. 95--100) Despre absența pr esumată ; 
Capul II (Art. 101—105) Despre deelarațiunea absenței ; 
Cupul III (Art. 106—123) Despre efectele absenței ; 
Cupul IV (Art. 194—198) Despre privegherea capi minori 

ai tatălui care a dispărut, 
In durata absenței avem. “sa distingem trei . epoce: 
Epoca L. Presumpţiunea absenței ; 
Lpoca II, Declaraţiunea absenței şi trimiterea în posesiune pro- 

visoriă a bunurilor ; e 
Zpoca III. Trimiter ca în posesiunea definitivă a Viimurilor. 
Vom urma acestor trei epoci şi- apoi vom explica de 

osebit Secţiunea, II a Capului III şi Capul IV. 
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„EPOCA.I 

CAP, L-" - 

_ Despre absenta presumată 

Art. 98. De va fi trebuinţă a îngriji de adminiștraţiunea totală, sau 
a unei părţi a averii lăsate de câtre o pers6nă care. se presupune a A ab- 
sentă, şi care n'are împuternicit, tribunalul de prima instanţă va lua dispo- 
siţiunile cuvenite, după cererea părţilor interesate. “ 

"Art, 99. Tribunalul după cererâa părţii 'celei mal stăruitâre, va în- 
săreina un curator, spre a se repres-nta pre cel presupuși absenţi la in- 
ventare, socoteli, împărțeli şi desfaceri la cari s'ar afla interesaţi. 

Art. 100, Ministerul public este special însăreinat a privoghia asupra intereselor persânelor presupuse absenţi, şi va lua cuvântul în tâte „cere- rile privitâre la dinsele. i 

3. Tote măsurile dictate de lege relativ la averea ab- sentului în prima peri6dă, numită a absenței presumate, ai de scop interesul absentului. "Aceste măsuri trebuese pro- vocate de persânele interesate. | 
Cari sunt aceste persâne interesate? Mai întâi sunt moştenitorii presumptivi ai absentului în momentul dispari- țiunei lui; cari au interes ca averea absentului să nu se risipâscă sai să se sustragă. Cu tâte acestea este de obser- vat că aci nu pote fi vorba, de cât de presumptivii eredi le- timă iară nu de legatari. In perioda presumpţiunii de absență, cel dispărut nu pote fi nici de cum considerat câ încetat din viaţă ; prin urmare nu are loc executarea testamântului ce Sar găsi că ar fi făcut! absentul, Sa | Pers6ne interesate pot fi şi acei cari s'ar găsi în con- flicte de interese cui absentul ; ast-fel sunt cei ce se. află în stare de codevălmășie, provenită sai din o succesiune des- chisă: înainte. ca. absentul : Să dispară sai din altă causă Și Cari ar dori să facă să, încâteze acâstă stare prin facerea unei împărțiri, -. i De | 

i Pers6ne interesante sunt, în fine, “credito riy absentului iie pentru că ei ar Voi să conserve patrimoniul acestuia ce le servă:de gagiă ; fie că voese. a intenta acțiuni în contra. absentului sai. a exercita urimăriri în averea 'absentului.
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4. În cât se atinge de procedură, atât codul civil cât 
şi cel de precedură sunt fârte sobre în disposiţiunile lor. 
Din sistemul legii resultă că procedura este graţi6să. Pre- 
şedintele tribunalului, se înţelege al domiciliului -presuma- 
tului absent, după ce primesce cererea părţei interesate, nu- 
mesce un judecător raportor (art.: 621 pr. 6.), apoi ascultând 
conelusiunile procurorului, hotăresee măsurile ce se crede de 
cuviință. Conclusiunile “procurorului le credem necesarii 
chiar în, urma legii din 23 Octombrie 1837: Pentru atribuţiu- 
năle, ministerului public. Art. 100 e. civ. spune că aceșta este în 
special însărcinat, a priveghia. asupra intereselor. preşupu- 
sului absent și art.5 din legea citată spune că ministerul. pu- 
Ulie conservă tote cele-Valte drepturi şi îndatoriri ce nu s'ait. modifi- 
cat prin legea de față. Nici: un text din acâstă lege nu ă ridicat 
ministerului public ac6ștă sarcină. | Da 

5. Acum să vedem ce măsuri pâte ordona tribunalul. 
De la început trebue să notăm că intervenţiunea tribunalului 
nu pote av6 loc dacă'absentul a lăsat un împuternicit care 
să-i administreze averea. Aceste măsuri nu pot fi d&' cât re- 
lative la: administraţiunea, averii absentului, fie în total fie 
în parte, după împrejurări, Şi consistă în numirea unui cu- 
rator (Comp. art. 623 p. e)... . DI aa 

Măsurile tribunalului fiind relative numai'la, administra- 
țiunea averei absentului, prin acâsta se determină și pute: 
rile curatorului numit de tribunai. Aceşt curator, ca, și cel 
ce a provocat măsura “la tribunal, nu pste fi considerat în 
actele lui ca un negoliorum gestor al absentului. Puterile cu- 
ratorului se mărginesc numai la acte de administraţiune. 
Curatorul este considerat ca representant al absentului nu 
numai în înventare, socoteli, împărțeli sait desfaceri, la. eari sar 
interesa, cei ce ai provocat-numirea lui, ci la tâte actele; fie 
judecătoresci fie extra-judecătoresci ;-enumerarea din art.'99 
nu pâte fi limitativă. Este: bine înțeles că tribunalul,. care 
p6te restrînge- puterea curatorului la administraţiunea, numai 
a unei părți din averea absentului presumat, p6te în acelaşi 
timp, să "i limiteze şi actele de administrațiune pe cari să 
le facă." Asupra: acestui punct tribunalul, având în, vedere 
numai interesele absentului, :va judeca cari sunt: măsurile 
ce trebuesc luate și cari se potjustifica. e ii i
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EPOCA II 

Declaraţiunea absenței şi trimiterea în posesiune provisorie 

CAP. II 

Despre deelaraţiunea absenței 

"Art, 101, Când o persână nu se mai arată la locul domiciliului săi, 
sai al reședinței sale şi nicI a lăsat procură pentru administraţiunea averii 
sale, şi dacă în curs de patru ani nu va avea nimeni sciinţă, despre dînsa, 

- părţile interesate se vor putea adresa cu cerere la tribunalul do prima în- 
stanţă spre a declara absenţa, 

i Fră dacă va fi existând o procură pentru administrațiunea averi sale, 
părțile interesate nu vor putea cere a se declara absenţa, de cât după dece 
anl deplini de când a dispărut pers6na, sai de la primirea celor din urmă 
“sciinţe de la ea, 

Art. 102. Spre a constata absenţa, tribunalul; după înscrisuri şi do- 
vedi produse, va ordona a se face o cercetare în fiinţa procurorului “în 
ocolul domiciliului şi acela al reședinței, de vor fi osebite. 

Art. 103. Tribunalul, statuând asupra cererii, va avea în privire mo- 
„tivele absenței şi causele cari ai putut să “împedice de a avea sciință de- 
spre pers6na presupusă absentă. 

Art. 104. Indată ce se va da o hotărîre, fie pregătitâre, fie definitivă, 
procurorul va trimite copie după însa Ministerului Justiţie spre a se pu- bliea prin Monitorul Oficial. | 

| Art. 105. Hotărirea declarațiunii de absență nu se va da de cât un an după hotărîrea care o ordonat cercetarea. 

6. Cu a doua periodă încep măsurile dictate de lege, nu în fav6rea absentului, ci în favârea moștenitorilor sti presumptivi. Cu cât anii de absență se înmulţesc, cu atât in- certitudinea asupra existenței absentului cresce. Pentru m&- surile ce trebuesc luate de justiţie legiuitorul se arată în primii ani cu Gre-cari ocrotire pentru absent, însă mai în urmă, cu cât timpul trece, cu atât probabilitatea. existenţei absentului dispărând, nu se mai are în vedere de Joc inte- resul lui. ME 
Peri6da a doua a absenței începe cu. declaraţiunea ab- , a 2 , senţei, urmată de trimiterea, în posesiunea provisoriă a bu- 

dă nu se pâte deschide mai 
nurilor absentului. Acâstă perio înainte de Sa ani de la dispariţiunea absentului de la do-



DESPRE ABSENŢI 931 

miciliii saii de la reşedinţă, sau de când s'au primit (este 
important a se nota că legea fixâză diua primirii 6ră nu a 
trimiterii sciinţii despre existenţa, absentului) ultimele sciri 
de existența, lui, când nu a lăsat un procurator. 

Ca şi în articolele în cari se vorbese despre măsurile [ 
de conservare a averii presupusului absent, redactorul se 
servă, pentru a determina pe cei ce pot provoca declara- 
ţiunea de absenţă, de cuvintele părți interesate. Cu tâte acestea, 
altele sunt persânele cari pot; provoca măsurile provisorii, 
în cas de absenţă presumată și altele acele cari sunt în 
drept a provoca declaraţiunea de absenţă. Pentru a deter- 
mina cari sunt părțile interesate nu avem de cât să ţinem so- 
cotâlă de scopul pentru care sunt create disposiţiunile pri- 
viidre la fie-care din cele două peri6de. Cum am vădut, 
m&surile pe cari tribunalul are facultatea să le ia în peri6da, 

„do absenţă presumata aii în vedere chiar interesele absen- 
tului şi părți interesate nu pot fi de cât acei cari ati interes 
ca acâstă avere să fie conservată, şi anume: creditorii ab- 
sentului,. moștenitorii săi legitimi, în fine procurorul. Din 
contră cererea de declaraţiune de absenţă este creată contra 
absentului; ea are de scop, odată admisă, trimiterea în po- 
sesiune a bunurilor absentului, care este considerat ca cum 
ar fi fost încetat din viaţă în diua în carea dispărut sati 
sunt primite ultimile sciri despre dînsul. In acâstă peri6dă 
parte interesată nu pot fi nici creditorii absentului nici pro- 
curorul. Rămân eredii presumptivi;. însă aceştia lucrând în 
numele şi interesul lor proprii. Aci numai se caută dacă 
acești ereqi sunt legitimi sau simpli legatari. S'ar putea cu- 
prinde în părţile interesate cari pot provoca absenţa, toți 
acei în favârea căror se nasce vre-un drept prin mârtea ab- 
sentului. 

7. Articolul 622 Proe. Civ. spune că pentru deelaraţiu- 
nea de absenţă trebuese aceleași formalități ca şi pentru 
luarea măsurilor de conservare în epoca absenței presu- 

mate. Ac6sta, însemnâză numai. că se cere numirea, unui ju- 
decător raportor şi conelusiunile procurorului. Codul civil 
cere însă împlinirea altor formalități: ast-fel tribunalul tre- 
bue să ordone o cercetare locală, adică la locul domiciliului 
și al reședinței absentului, cercetare care se face de judecă. 
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torul delegat de tribunal și cu participarea procurorului; 
încheerea pregătitâre prin: care s'a hotărît cercetarea locală 
trebue publicată prin Ministerul justiţiei în “„Monitorul ofi- 
cial“ ; trecerea de un an de la acâstă publicare, după care 
se. dă hotărîrea definitivă, care: de asemenea trebue publi- 
cată în „Monitor“. a 

„ Cum vedem cererea de declaraţiune da absenţă nu pâte 
fi făcută. tribunalului de cât după patru ani, începând de 
când absentul a, dispărut saii de când s'aii primit ultimele 
sciri de existența lui, în cas când absentul a lășat un pro- 
curator care să "i administreze averea; după dece ani de la 
aceeași dată, când absentul nu a lăsat un ast-fel de procu- 
rator. Pentru că hotărîrea de declaraţiune de absență nu 
pote fi dată de cât după un an din diua în care s'a ordonat 
cercetarea locală, prin acesta se justifică cea ce am spus de 
la început că epoca declaraţiunii absenței nu pote începe 
mai înainte de 5 sau 11 ani din diua disparițiunei sai pri- 
mirei scirei despre absent, după cum absentul a plecat fără 
să lase procurator sati a lăsat un asemenea procurator. 

_Aci se întrâbă autorii, procuratorul trebue să fic ge- 
neral şi fără să i se limiteze puterea într'un termen Gre-care, 
sati chiar un procurator special la unul ori mai multe acte, 
fie chiar cu termen limitat, este suficient? Din termenii ar- ticolului 108 resultă că procura limitată ca termen face să amâne; trimiterea, în posesiunea, provisoriă, tot la 10 ani, ca cum procura nu ar fi limitată; însă legea spune că în inter- valul de la expirarea datei procurațiunii până la trimiterea în ;posesiune, tribunalul pâte lua măsurile de conservarea averii absentului, ast-fel cum am vădut în capul I. Cu tâtă îndoiala ce pune Laurent (II, 155), dacă este bine a argu- menta din acest articol, pentru a: decide: că limitarea la un timp a procurei nu prelungesce termenul de la 5 la 10 ani, nouă ni se pare că argumentul tras din art. 108 este decisiv și citațiunea, făcută după Bigot Priameneu, nu are nici o in- Iluență în resolvarea cestiunei, Cât pentru ce avem a decide în cas de limitare a procurațiunei la unul sati mai multe acte, ni se pare fundată, soluțiunea dată de Laurent (.'€.) de a face din acâsta o cestiune de fapt iar nu de drept. | "Să observăm, în fine, cu Laurent că dacă existenţa
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unui procurator pâte.:face -a :se prelungi termenul de. la. 4 
la 10 ani, pentru cererea de declaraţiune de 'absenţă,. prin 

| nici un mod absentul în momentul plecării, nu pâte face a 
| se prelungi: acest - termen peste 10 ani. Deci absentul nu 

pote zice că fiind. posibil! că el să nu dea sernne de viaţă 
15—20 de ani numesce un procurator pentru a administra 
averea, şi că în acest interval nu permite a se lua nici o 

m&sură relativă la averea, sa. Laurent (|. ce.) citeză pe Tron- 
chet în consiliul de stat care spune că o asemenea, prelun- 

gire dacă constilue un uct între. vii, el nu pute avea urati de cât 
numai până sar dovedi că absentul este în viaţă. 

CAP. III Pe 
Despre efectele absenței N 

8. Acest cap are două secţiuni: 
Secţiunea I se ocupă de efectele absenței relativ la 

averea lăsată de absent (Art. 106—119).- 
Secţiunea II se ocupă de efectele absenței relativ la 

drepturile ce pot nasce absentului de când a dispărut (Art. 
190—193). 

SECȚIUNEA 1 : 
e 

-- Despre efectele absenţe! în privința avere ce absehntul poseiia în 
diua dispariţiei sale (lipsirer sale) 

Vom împărţi acâstă secţiune ast-fel: 
1. Ce este, cum şi când are loc trimiterea în posesiune pro- 

ViSOrie ; 

2. Cari sunt efectele trimăterei. în posesiune pr Ovisor ie; 
3. Intorcerca absentului. 

1 Ce este, și cum are. loc trimiterea în posesiune 

- provisorie | a 

Art, '106. Dacă absentul nu va fi lăsat procură pentru administrarea 
averii sale, atunci acel cari ar fi fost moştenitorii săi, în (iua când el 2
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- dispărut (s'a făcut novădut), sai când sati primit cele din urmă sciinţe do 
la dînsul moștenitorii presumptivi, vor putea cere în virtutea hotăririi ju 
decătoresci definitive, prin care se va fl declarat absenţa, punerea lor în 
posesiune provisorie pe averea ce absentul avea în diua porniriă sale, sai 
a primirei celor din urmă sciinţe de la dinsul, cu îndatorire însă pentru 
aceștia de a da:cauţiune despre buna lor administraţiune. o 

„Art. 107. Dacă absentul va fi lăsat procură, atunci moştenitorii săi 
presumptivi nu vor putea cere de la tribunal punerea lor în posesiune 
provisorie de cât după dece ani deplini de când ola dispărut, sai de la 
primirea celor din urmă sciințe de la el. 

Art. 108. Tot ast-fel se va urma şi când termenul procurel ar expira, 
şi, în asemenea cas, se va proceda la administrarea averil absentulul po- 
trivit regulelor statornicite prin capitolul I din acest titlu, 

9. Trimiterea în posesiune este actul prin care tribu- 
nalul, în urma hotăririi de deelarațiune de absenţă, dă tu- 
turor cari aii vre-un drept ce ar'lua nascere prin mârtea 
absentului asupra averii lui, şi fie-cărui conform dreptului 
său, posesiunea acestei averi. La început acâstă trimitere 
are un caracter îndoit. Pe de o parte se ia în considerare 
interesul absentului. prin aceea că se mărginesc puterile tri- mișilor asupra, averii şi prin obligaţiunea, ce li se impune 
de a da cauțiune; iar pe de altă parte cei trimiși sunt fa- vorisaţi prin acea că ei capătă o parte însemnată din fruc- tele averii absentului. 

Punerea în posesiune nu pote avea loc de cât în urma hotărîrii de declaraţiune de absență pronunțată de tribunal. "Legea nu determină, nici o formalitate pentru a se face tri- miterea în posesiune provisorie. O simpla cerere, însoțită de dovedile necesarii că s'a dat hotărîrea de declarațiune de absenţă, şi că cel ce cere ac6stă posesiune are un drept asupra averii absentului, din diua dispariţiunii sati primirii ultimilor sciri, supus morții absentului Și o simplă încheere în camera de consilii, dată de tribunal, ascultat fiind Pro- curorul, sunt suficiente. o 
Cu tâte că art. 107 moâifică puţin art. 121 cod. Napo- leon, trimiterea în posesiune Provisorie, în casul când ab- sentul a lăsat procurator, nu pâte avea loc în dece ani, ci numai după un spre-dece ani, după cum am vădut mai sus. 10. După art. 106 sunţ în drept a cere trimiterea în posesiune acei cari erai Succesibilii absentului în tim-



DESPRE „ABSENȚI 235 

pul dispariţiunii saii al primirei ultimelor sciri de existenţa 

lui. Formula ar fi mai exactă dacă s'ar dice că se trimet în 

posesiunea, provisorie acei cari în epoca aratată aveaii vre- 
un drept supus morții absentului. 

Ast-fel sunt mal întâi moştenitorii presumptivi ai ab- 
sentului. In privința acestora se întîmpină mai multe difi- 
cultăţi. Mai întâi se admite, fără multă discuţiune, că dacă 
sunt mai mulţi suecesibili în acelaş rînd şi dacă parte din 
ei nu cer trimiterea în posesiune, cei-l'alţi o pot face pen- 

tru tot. 
Mai delicată, este cestiunea dacă eredii presumptivi în 

rang mai apropiat nu vor să c6ră trimiterea în posesiune 
provisorie, eredii mai depărtaţi o pot face. Pentru noi .ces- 
tiunea trebue resolvată tot ast-fel cum se resolvă acea de 
a se sci dacă se pâte accepta o succesiune de eredii mai 
depărtaţi şi trimitem la cele ce se dice în acea materie. 

Pe lângă succesibilii legali sunt în drept să eâră tri- 

miterea în posesiune și legatarii, fie universali, fie cu titlul 
universal, fie particular,: cari figurâză în vre-un testament 
al absentului. 

Tot ast-fel acela care a dăruit o avere imobiliară ab- 
sentului cu clausa că acâstă avere să'i revie donatorului în 

cas de predeces al donatarului (art. 825) pâte obţine. trimi- 
terea în posesiunea acestei averi. | 

In fine nudui proprietar al unor bunuri asupra cărora 
absentul avea un drept de usufruct pâte cere a fi pus în 
posesiunea acestor bunuri. 

Fie-care din acei de care am vorbit mai sus obţine pu- 
nerea în posesiune numai asupra bunurilor asupra cărora 

nasce dreptul supus morţii absentului. 
Pentru a se sci cine este în drept a cere punerea în 

posesiune trebue, cum dice legea, să cautăm timpul dispa- 
riţiunii sait primirei ultimelor sciri despre absent. Se pote 
însă întîmpla că în intervalul de la acâstă epocă până la 
trimiterea în posesiune acei ce aveati drepturi supuse morţii 

“absentului să numai existe; în asemenea cas moștenitorii 
lor pot exercita acest drept. Este necontestat că creditorii 
celor în drept a cere punerea în posesiune provisorie o 
pot face pentru el.
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2. Cari sunt efectele trimiterii în posesiune  provisorie 
„„„& bunurilor absentului . 

1. 

A. Faţă cu absentul 

„> Art, 110. 'Posesiunea. provisorie nu va ii considerată -de cât ca un 
deposit, care va da, celor ce ai dobândit'o dreptul de'a administra averea 
absentului, când s'ar arăta, sau se va, proba- existenţa sa.. a 
Art, 111. Cei co vor fi dobândit .punerea în posesiuns provisorie vor 

fi datori a stărui pentru fâcerea inventarului averii mişcălâre şi a înseri- surilor absentului în fiinţa procurorului de prima instanţă. ” 
Tribunalul va ordona în cas de trebuiuță' vîndarea . averi! întregi mişcăt6re sai a unei părţi dintr'insa. In “cas de vîndare, -atât preţul ei cât şi veniturile. se vor capitalisa în bani saă în pămînt, . a ” 
Cei ce vor fi dobândit punerea în posesiune provisorie vor putea pentru propria lor siguranţă, a cere de la tribunal orînduirea unul expert care si reviseze averea nemișcătOră şi să deserie starea el pria un proces- verbal, care se va aproba de tribunal în presenţa procurorului ; 'cheltuelile acestei lucrări vor. în sarcina averii absentulul. 

„11. Cuvîntul deposit, întrebuințat .de. art. 110, pentru a caracteriza puterea ce ai trimișii din posesiunea pProviso- rie asupra averii absentului, nu trebue luat în înţelesul ju- ridic. Legea a voit numai. să dică că trimişii. în posesiune nu “capătă dreptul de proprietate: asupra averii, ci sunt simpli administratori, și ca aţari răspundători de întrebuin- țarea averii. a A | . In calitate de adminiștratoră trimișii în posesiunea. pro- visorie sunt dator să facă inventar de averea mobilă.a ab- sentului. Legea consili€ză a face o situaţiune a imobilelor prin un proces-verbal aprobat de tribunal. | Trimișii în posesiune provisorie sunt datori a da cau: țiune pentru buna lor administraţiune. Cauţiunea, aeâsta, fiind una din cele legali, trebue să. îndeplin6scă condițiunile cerute de art. 1659 Şi 1660 (V. art. 1675). Ea pâte fi înlo- cuită cu un amanet, așa cum dispune art. 1676.. Autorii ad- mit că dacă trimișii în posesiune nu sunt în stare să dea cauțiune, tribunalul pote aplica, prin analogie aceea ce pre- vede „art. 542 pentru usufructuarul. ce s'ar găsi în acâstă situaţiune. | N In fine legea, impune trimișilor în posesiune! obliga:



DESPRE ABSENŢI 937 

țiunea, ca: cu autorişarea : tribunalului, : să vîndă: parte sai 
tâte mobilele, fie pentru că: ar-fi supuse stricăciunii, fie pen- 
tru plata datoriilor absentului, acâsta cu condițiune ca pre- 
tul obţinut, împreună cu veniturile ce s'ar fi strîns înnainte 
de punerea în posesiune (alin.-2 2 al art; 111 este deci redac- 
tat în privinţa veniturilor), să fie capitalisate. 

12. Nefiind de cât nisce administratori, trimişiă în po- 
sesiunea provisorie nu pot face de cât acte de administra. 
țiune : închirieri şi arendări cari să nu trâcă peste cinci ani 
(C. art. 1968, 1969), stringeri de venituri, primiri de.-capi- 
taluri. EX represintă pe absent î în justiţie. Ei pot face ori ce 
act de' conservare a averii (art. 119). Laurent (1I, n. 188) 
crede că trimiși în posesiune provisorie aii trebuinţă de o. 
autorisare specială a tribunalului, pentru : a. intenta o ar- 
țiune imobiliară. Ei nu pot dar face acte de înstrăinare a 
averii ce posed. 

B. Intre trimişi 

Art. 109. După ce moştenitorii presumplivi vor fi fost puşi în stă- 

pânire provisorie, testamentul, dacă va exista, se va deschide după cererea 

părților interesate, saii a procurorului tribunalului, şi iegatarii, donataril. 

precum şi toţi: acei, cari aveati asupra aversi absentului, drepturi: subordo- 

nate morţii absentului, le vor putea exercita provisoriti, cu îndatorire. de a 

le menţine. 

13. Enumerâhd mai sus persânele în drept a, cere pu- 
nerea în posesiune provisorie, am dis-că acest drept "l-ati 
toți acei cari ai un drept supus morţi absentului. Inceputul 

art. 109 pare a contradice regula pusă de noi; saii cel puţin 
acâstă regulă pare prea generală. In adevăr resultă din acest 
articol că numai eredii presumptivi, adică cei legitimi sunt 
în drept a cere trimiterea în posesiune; de 6re-ce testa- 

mentul absentului nu se deschide şi legatarii ca şi cei-l'alți 
nu pot exercita drepturile Ior, de cât după ce eredii pre- 
sumptivi sunt puşi în posesiune. Citind însă cu atenţiune 

articolul vedem că nu se pote face. de cât dacă ereqii pre- 

sumptivi sunt prealabil puși în posesiune. Redactorul plecă 
de la ideea că nu se scie la început de existenţa testamen- 
tului de trimiterea, în posesiune a eredilor legitimi, adesea
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acestă deschidere nu ar fi putut avea loc, pentru că eredii 

legitimi puşi adesea în situațiune să scie că există un tes- 
tament, prin care se dispune de întrâgă avere și neavând 
nică un interes a cere. să fie trimişi în posesiune, nu o vor 
cere. De aci articolul adaogă că deschiderea testamentului 
se pâte face chiar după cererea procurorului şi legatarii, ete. 
nu cer legatul lor de la cei puşi în posesiune ci, cum ter- 
mină articolul le vor putea exercita provisoriii, cu îndutorire de a 

„da cauțiune. 
Acei cari ai drepturi supuse morţii absentului ţin sait 

exclusiv saii în indivisiune întrâgă sati parte din averea ab- 
sentului, după felul drepturilor ce fie-care din ei ati. 

14. Cei cari primesc averea în indivisiune se comportă 
între ei ca toți acei cari găsesc coproprietari; prin urmare 
li se aplică, în relaţiunile dintre dinşii, regulele stării de in- 
divisiune. Ii pot să se învoiuscă de a face o împărţire pro- 
visorie saii de venituri care nu pste fi contractată pe un 
termen mai mare de cinci ani (art. 728 al. 2). Ei nu pot face 
o împărțire definitivă, pentru că o asemenea împărţire, mai 
întâi constitue un act de înstrăinare şi apoi, pe cât timp nu 
se constată că absentul este mort, nu se pote dice că moș- 
tenirea este deschisă. 

M6rtea absentului nu este probată, deci trimișii în po- 
sesiune, ca eredi presumptivi, nu se pot trata între er ca 
coeregi și de aceea ei nu pot cere unii de la alții a raporta 
donaţiunile făcute lor de către absent. Cu mai puţin cuvînt 
ei nu sunt îndreptăţiți să atace, ca, reservatari, donaţiunile 
făcute de absent, sub cuvînt că ar fi trecut peste cotitatea 
disponibilă (Laurent, II, n. 129, 180). 

C. Faţă cu terţii - 

| Art. 113. Cel cari se folosese de averea absentului, numai în virtutea punerii în posesiune provisorie, nu vor putea înstrăina nici ipoteca averea lui cca nemişcătâre. 
: , „Art. 119. După data hotărârii, prin care s'a declarat absenţa, veri-cine ar avea drepturi asupra absentului nu le va putea exercita de cât în contra celor ce vor î puși în posesiunea averil lui, sai în contra celor ce vor fi avend administraţiunea legală. | 

15. Cum am spus deja trimişii in posesiune. provisorie
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represintă pe absent în justiţie, art. 119 obligă pe cei-ce ar 
avea drepturi asupra averii absentului să le exercite numai 
contra trimişilor. Legea presupune, ceea ce se întîmplă.mai 
des, că au fost trimiși în posesiunea întregei averi. Dacă 
însă cine-va a fost pus în posesiunea exclusivă a unui bun, 
d. e. legatarul particular, nu s'ar putea exercita în contra, 
lui de cât dreptul real ce ar exista asupra acestui bun. In 

practică, dacă vre-o dată casul sar întîmpla, ar fi grei a 
se aplica art. 118 când testamentul absentului dispunând de 

" întrâgă avere numai prin legaturi particulare, nu ar fi nimeni 
trimis în posesiunea averei absentului, considerată în uni- 
versalitatea sa. 

Trimișii în posesiune, nu pot fi consideraţi ca nisce 

erei ai absentului ci numai ca nisce deținători de bunuri, 
prin urmare ei numai ast-fel pot fi ţinuţi la datoriile absen- 
tului şi nici nu pâte fi vorba că pot plăti peste ceea ce aii 
primit (Laurent, UI, n. 131). 

Cum am spus-o deja, trimişi în posesiune. provisorie 
nu pot face acte de înstr&inare de imobili sai de ipotecă: 
Dacă însă asemenea acte ai fost petrecute, credem că tri-, 
misii în posesiune nu pot invoca calitatea de mandatari ai 
absentului, pentru a ataca aceste acte. Ei deţin averea în 

virtutea drepturilor lor proprii; că nu sunt consideraţi ca 
depositari aă acestei averi de cât numai față cu absentul, 
care singur este în drepta cere socoteală trimişilor de 
administraţiunea lor, şi, prin urmare, numai el pote ataca 

actele de disposiţiune petrecute de trimişii în posesiune. 
16. Tocmai pentru că trimișii în posesiune nu sunt nisce 

mandatară ai absentului, ci deţin averea ca un drept al lor, 

tocmai de aceea ei pot începe în persona lor o nouă pre- 

seripțiune.. 
Laurent (II, n. 189) tratâză cestiunea dacă terţii pose- 

sori ai unui imobil al absentului cari ajung la preseripţiune, 
sunt consideraţi că preseriii contra: trimişilor în pose- 
siune sau contra absentului. Cestiunea are interes din punc- 
tul de vedere al causelor de suspendare a prescripțiunii, 
dacă ele există în persâna absentulni sai în persâna trimi- 
şilor în posesiune provisorie. Basat pe cuvîntul deposit, de 

care se servă legea, el admite că preseripţiunea se consideră
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că curge contra absentului, “ combătând ast-fel opiniunea 
contrarie a lui Merlin. Pentru noi cestiunea.- va fi în mod 
diferit resolvată, după cum revendicarea bunului se face 
de către absent saii de către trimișii în posesiune. Dacă 
absentul se întârce, faţă cu terţii, el este considerat că a 
fost în tot timpul proprietar și prin urmare preseripțiunea 
a curs contra lui; pe când, dacă absentul nu se întârce, 
trimişii în posesiune revendică, nu în numele absentului, ci 
în numele lor Şi prescripţiunea se consideră că a, curs con- 
tra lor. - i ia 

3. Intârcerea absentului 

drt. 112. Cer cari, în puterea punerii lor în posesie provisorie sau a administraţiunit legali, se vor fi folosit de averea absentului, nu vor fi datori a întâree absentului de cât a cincea parte din venit, dacă oxisteuța lui va ÎL dovedită înninte de cinel-spre-dece ani deplini din diua când el a dispărut şi a qecea parte când xistenţa lui se va dovedi după cinel- spre-dece ani deplin. i Di o 
Veniturile vor fi în întregime ale moștenitorilor presumptivi, când au trecut trei-deci ani deplini de la declaraţiunea' absenței, sati una sută de - ani de la diua nascerii absentului. a De 

17. Legea se preocupă de casul:care era 'mai natural să se presinte, acela al întârcerei absentului. Se pâte întîmpla însă să se afle precis epoca la care absentul a încetat din viaţă și să resulte că adevărații moștenitori ai absentului sunt alţii de cât acei cari aii obținut trimiterea, în posesiunea provisorie a bunurilor. Intr'un cas ca Și în altul trimișii în posesiune provisorie sunt datori să restitue averea ce ai primit şi să dea socotâlă de administrațiunea: lor. Dacă tri- mișii în posesiune ai făcuţ vre-un act care trece peste pu- terea, lor, absentul reîntors, sati acei cari se constată că sunt adevărații moştenitori ai absentului, 'aii facultatea, Sai de a recunbște actul de bun şi atunci se va îndrepta, pretenţiunea acestora contra trimișilor, sai de a ataca, actul, remâină re- cursul terţilor cu care ati contractat trimișii în posesiune contra lor. ” i m 

folosi cu din averea, absentului, de cât cu o porțiune! din fructele obținute în. timpul administrațiunii lor. “Ac6stă por- 

Trimişii în posesiune Provisorie nu ai dreptul de a, se
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țiune cresce cu cât absenţa, se prelungesce. Se Aix6ză. trei 
peridde: înainte de 15 ani deplini; între 15 și 30 de ani; 
după 30 de ani deplini. În prima peri6dă trimiși sunt. în 
drept a reţine patrn din cinci părți și nu. restitueso de cât 
a cincia, parte din fructe; în a doua periddă ei rețin nouă 
decimi şi nu restituesc de cât o decime din fruote ; în a 
treia peri6dă ei nu mai restituese nimic. In fine trimişi î în 
posesiune provisorie, după inovarea introdusă de redactorul 
rumân, nu restituese nimie din fructe din diua în care a 
trecut o sută de ani de la nascerea absentului. 

Asupra fixării porțiunii de fructe ce sunt în drept a 
reţine trimiși este de observat: Intâiii că redactorul rumân 
a adus în art. 112 unele modificări puţin fericite la textul 
francez (art. 127). In loc de întorcerea absentului se dice dacă 
existența lui va fi dovedită și în al doilea aliniat se dă fructele 
în întregimea lor nu tatulor trimişilor în posesiune ci moşte- 
nitorilor presumptivi și se spune că cei trei- -deci de ani ai ul- 
timii peri6de încep, nu ca pentru cele două dintâi, din diua 
disparițiuniă ci din diua declarațiunii de absență. 

In al doilea rînd trebue să se admită că în fie-care 
periOdă crescerea porțiunii din fructe reținute are loc și 
pentru anii, dinaintea fie-cărei peridde. Așa dacă ait trecut 
16 ani, reținerea a nouă din dece părți se face nu numai 
pentru fruotele produse după 15 ani ci pentru acele e din pe-. 
ri6da, care precede acești 15 ani. 

EPOCA III: 

Trimiterea în posesiune definitivă 

Ari. 114.: Dacă absenţa, se va prelungi trei-dqeci de ani, din qiua 

punerii în posesiune provisorie, saă dacă se vor fi împlinit o sută de ani 

deplini pe la nascerea absentulni, cauţiunile date se-vor.ridica, toţi cei 

îndrituiţi vor putea cere de la tribunalul de prima instanţă, împârţâla averii 

absentuluil şi punerea în posesiune definitivă. 

18. Peri6da a treia începe din qiua în care se împli- 
nesce .trei-deci de ani de la trimiterea în posesiune sati o 

-sută de ani .din diua nascerei absentului. Dacă în acest 

64257 , 16,
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interval nu se capătă nici 'o sciință despre absent, presupu- 

nerea morţii lui devine nu numai o probabilitate ci aprâpe o 

siguranţă, de aci explicarea, disposiţiunilor dictate de lege. 

Acestă peri6dă se numesce a trimilerei în posesiune definitivă, 

pentru că ea este marcată prin acest fapt grav, al trimiterei 

în posesiune definitivă. Se dice posesiune definitică, nu pentru 

că trimişii nu sunţ ţinuţi a, restitui absentului de cât ceea 

ce le: rămân din averea primită, ci pentru că, faţă cu terții, 

ei sunt consideraţi ca, proprietari definitivi. 
Sunt trimiși în posesiunea, definitivă toți acei cari sunt 

în drept a cere a fi trimişi în posesiunea, provisorie, adică 
acei cari ai asupra averii absentului un drept ce ia nascere 
prin mârtea lui. Trimiterea în posesiune . definitivă se face 
de către tribunal în același mod ca și trimiterea în pose- 
siune provisorie. Tribunalul pâte, înainte de ase pronunța, 
să ordone o nouă cercetare locală; procurorul trebue în 
tot-d'auna să fie ascultat. 

19. Trimișii în posesiune definitivă nu mai sunt consi- 

deraţi ca, simplii administratori, ci între ei şi faţă cu cei de 
al treilea, ca nisce proprietari. Chiar faţă cu absentul, sai 

„cu cei ce s'ar presinta în numele lui, trimișii în posesiunea 
- definitivă nu sunt “ţinuţi a da nici o socotâlă ci, după cum 
vom vedea, îndată, numai să restitue cea ce deţin din avere. 
De acea legea dice că cauţiunea dată când a avut loc tri- 

-miterea în posesiunea provisorie este. descăreată, şi descăr- 
"cată chiar pentru administraţia din peri6da posesiunii pro- 
visorie, cu t6tă îndoiala lui Laurent (UI, n. 230) asupra acestui 
punct,. termenii legei fiind clari. 

Trimişii în posesiunea, definitivă se trateză între.ei ca 
adevăraţi moştenitori Și ast-fel sunt în drept a face împăr- 
țirea definitivă, a cere să se facă raporturile, a ataca dona- 
ţiunile sai legatele cari trece peste quotitatea disponibilă. 

Faţă cu cei de al treilea trimişi în posesiune definitivă 
pot face ork-ce act de disposiţiune sai de înstreinare. Ei pot 
transmite averea asupra cărei ai fost. puși în posesiune ca 
averea lor proprie, precum pot dispune :de ea prin testa- 

„ment. Laurent (II, n. 226) crede că trimişii în posesiunea de- 
"finitivă nu sunt ţinuţi la datoriele absentului ultra vires, acesta 
este şi. convingerea n6stră, de și În. legea -rumână argu- 
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mentul tras din aceia că acești, trimiși nu ai .la saisine, nu 
pote fi de nici.o val6re. Se pâte dice despre ei ceea ce se 
dice şi despre legatari că. sunt numai nisce deținători de 
bunuri, 

„drt. 117. Dacă absentul se înt6ree sati dacă existenţa lui este do- 

vedită, chiar şi după punerea în posesiune definitivă, el 'şi va primi averea 

în starea în care sar găsi, precum şi preţul lucrurilor înstrăinate din ea 

sati cele cumpărate cu preţul averii celei vîndnte, fără a putea urmări acea 

avere, dacă'va fi trecut la o a treia persână, | 

20. 'Trimiterea în posesiunea, definitivă este hotărîtă de 
lege pe consideraţiunea puţinei probabilități a vieţuirei absen- 
tului. S'a dis că acestă avere nu pâte rămâne fără stăpân şi 

de aceia ea se încredințză acelora cărora li s'ar fi cuvenit 
dacă ar fi certă mârtea absentului. Dacă absentul se întârce, 

Sau se primesc sciri despre el, fie că este în viaţă, fie.că se 

stabilesce epoca fixă a încetării lui din viaţă, trimişii în po- 
sesiune numai aii nici un cuvînt a deţine averea şi cată să 
o restitue absentului, sati acelor cari: sunt adevărații lui 
„moștenitori, cari pot fi une-ori alţii de cât trimişii în po- 

sesiune. 
Averea se restitue în starea în care se găsesce, trimişii 

restituese tot ce deţin din acâstă avere sait “sumele cari ail ! 
încasat prin înstrăinarea, vre unui bun al absentului. Numai 

pâte fi vorba de restituire de fructe, precum, cu t6tă critica 

adusă de Laurent (|. cit.) lui Marcad6, numai pâte fi vorba 

nici de a se da socotâlă de administraţiunea averei pe cât 

a' durat posesiunea provisorie. 
Acţiunea de restituire se mărgineăce dar numai contra, 

 trimişilor în posesiune; ea nu p6te atinge pe cei căror 

aceştia le aii înstrăinat sai le au constituit, drepturi asupra 
averii. Dacă s'a înstrăinat vre-un bun absentul este în drept 
să câră, nu val6rea acestui bun, ci preţul care a primit. cel 
ce a înstrăinat. Dacă cu preţul bunului înstrăinat trimisul. 
în posesiune. definitivă a dobândit un alt bun, absentul este 

în drept să reclame pe acesta. Dacă sa constituit vre'o 
ipotecă, absentul este în drept să câră de ]a trimisul în 
posesiune, care a constituit, suma. pentru care s'a făcut 
acestă constituire.
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Find că legea cere ca trimisul în posesiune care a în- 
străinat să restitue preţul &ră nu val6rea averii înstrăinate, 

s'ar putea dice că dacă averea â fost dăruită, absentul numai 
pâte reclama nimic. Acâstă soluțiune pâte fi supusă la 

Gre-care critică ; însă acâsta se întîmplă cu ori care cestiune 
controversată. 

Art. 118. Copii şi deșcendenţii în linie drâptă ai absentului pot ase- 

menea, în termen de trei-deci de ant de ia punerea în defnitivă stăpînire 

a cere restituirea averii absentului, după cum s'a disîn articolul precedent. 

21. Iacă un articol a cărui explicaţiune întîmpină 6re- 
cari dificultăţi și. critici. Mai întâiii scopul articolului nu a 
fost ca să arate că, afară de absent, pot .reclama averea 

acestuia copii și cei-l-alți descendenți ai lui. Ori cine dove- 
desce că el este adevăratul moştenitor al absentului fie în 
diua, dispariţiunii, fie la epoca dovedită a morţii lui, pâte 
reclama întrâgă sai parte din avere, conform dreptului ce 

are. Mai mult, este dificil a presupune, în ori. ce cas cu 
totul extra-ordinar, că absentul lăsând copii saii descendenți, 
alții să fi putut obține trimiterea, în posesiune. 

Atenţiunea redactorului pare îndreptată asupra celor 
trei-deci de ani de care se vorbesce. Se dice că copii şi 
descendenţii pot reclama apoi în termen de 30 de ani de la 
trimiterea în posesiunea definitivă și cu alte cuvinte, după 
trei-deci de ani perd acest drept. Avem 6re aci un cas de 
prescripțiune saii o perdere, o decădere a dreptului de a 
reclama? In casul întâi se cere ca posesiunea, trimișilor să 
întrunescă condiţiunile cerute de lege, pe când în cel deal. 
douilea simpla inacțiune este suficientă şi nu pâte avea loc 
vre-o întrerupere de preseripţiune. Acâstă a doua, opiniune 
ar părea mai fundată. 

Puind un termen de trei-decă de ani pentru ca, copii sati 
Cei-l-alți ascendenți să reclame, reese necontestat că absentul 
ar putea, ori-când reclama, de şi cu greii sar putea presu- 
pune că el ar mai exista după mai mult de ȘGI-qeci și cinci 
saii șepte-deci de ani de când a dispărut. In. contra absentului 
nici o preseripțiune nu se pâte invoca de către trimișii în po- 
sesiune definitivă ; cei-l'alți detentori însă a vre-unei averi pot 

. prescrie. Ce trebue să decidem când ar fi ascendenții sait co- 

  
m
a
 

2 
VP



DESPRE ABSENŢI „245 

- lateralii absentului, cari ar reclama cererea? Noi credem, că 
acei cari ai obținut a fi trimiși în posesiunea definitivă pot, 
faţă cu ascendenţii sau colateralii absentului, să invâce pre- 
scripţiunea, de 10 saii 20 de ani, considerând punerea în pose- 

siune definitivă ca un just titlu. Laurent (II, 240) merge 
mai departe; el susține că după trimiterea în posesiune de- 

finitivă colateralii (nu sciii pentru ce nu şi ascendenţii, pote 
pentru că ei nu mai sunt în viață) nu mai pot cere trimi- 
terea în. posesiune, fiind trecuţi trei-decei de ani, durata po- 
sesiunei provisorie, afară numai dacă trimiterea, în posesiune 
definitivă s'a obţinut fiind-că trecuse o sută de ani de la 
nascerea absentului. In acest sistem s'ar prescrie dreptul 
de a fi trimis în posesiune. Laurent nu se ocupă de casul 
în care un colateral dovedesce că absentul a murit la epoca 
cutare, că la acea epocă el era moștenitorul adevărat și cere 
averea. Nol credem că în acest cas nu se pâte susține că 
trimiterea în posesiune provisorie constitue un început de 

prescripțiune, mai puţin un:just titlu. In durata posesiunei 
provisorie. trimişii sunt numai. simpli detentoriă, lucru. ce 
reese necontestat.din aceea :că legea "i tratâză ca adminis- 
tratoră şi : încă administratori cu cauţiune. Prescripțiunea 
dar, faţă cu colateralii, începe numai din qiua trimiterii în 
posesiune definitivă şi. ea va fi de qece sai dou&-deci de 
ani; sat de trei-deci de ani după cum cei trimişi în pose- 

siune vor fi de bună saii de rea credinţă: 

SECȚIUNEA IL 

Despre efectele absenței în privinţa drepturilor eventuali cari se pot: 
cuveni absentulul. ' 

„Art. 120. Veri cine va reclama un drept deschis unei persâne, acă- 

rei existență nu va fi recunoscută, este dator a dovedi că acea persână 

exista în timpul când dreptul s'a deschis pentru dînsa. - 

drt. 121. Dacă se va deschide o moştenire, care sar cuveni unul în- 

divid, a cărul existență nu este cunoscută, ea se va da numai acelor cu 

cari individul s'ar fi găsit în drept d'a concura sau acelor ce aveai drept 

d'a o dobândi în lipsă”. 

„ri. 122. Disposiţiunile cuprinse în. precedentele: două articole îşi 

vor avea puterea lor, fâră prejudiciul. acţiunilor, prin care se cere: o moş-
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tenire sau alte drepturi, ce se vor cuveni absentului ori representanţilor 
să şi nu se vor.perde de cât după trecerea termenului statornicit pentru 
prescripţiune. , . o : . 

„Art. 193. Pe cât absentul nu se va arăta, sati acţiunile nu se vor 
exercita în numele săi, cei ce vor fi primit moştenirea, vor dobândi în 
deplină proprietate veniturile luate de dînşii cu bună credinţă. | 

22. In timpul absenței 'cui-va, fie declarată, fie: numai 
presumată, pote lua nascere un drept pentru absent. Le- 
giuitorul trebuia să stabilâsoă. dacă, fie administratorul pro- 
visoriii al averei absentului, fie trimișii în posesiune provi- 
sorie saii definitivă, pot exercita acest drept, şi în cas de 
a-l putea, exercita în numele cui ar face-o: în numele ab- 

„sentului sai în numele lor propriii? Să notăm că aci nu se 
are în vedere de cât acele. drepturi ale absentului cari se 
sting o dată cu el sai cari nu pot lua nascere' de cât fiind 
dinsul în viaţă. Ast-fel usufructul este un drept care se 
stinge cu mârtea usufructuarului (art. 557), ca şi usul (art. 
365); ast-fel o rentă pe "viaţă constituită pe capul absentu- 
lui; ast-fel, în fine, o succesiune la care nu -are drept de 
cât acela ce se află în viaţă în momentul deschiderii ei (art. 
654). Trimișii în posesiune nu pot exercita aceste drepturi 
în numele lor, pentru că usufructul, usul, renta, viageră nu se transmit la moştenitori şi pentru că: succesiunea nu se reclamă de cât de acela care era în viață la deschidere. Acești trimiși, ca, și administratorul, în peridăa, de absență presumată, nu pot exercita aceste drepturi în numele ab- sentului, pentru că existenţa lui este incertă. 

Legea, în tâte aceste casuri consideră pe absent ca cum ar fi mort şi lucrurile se. petrec cum s'ar fi petrecut; dacă acest eveniment ar fi avut loc. Ast-fel usutructul şi usul sunt considerate ca; stinse și nudul proprietar intră în posesiu- nea bunurilor asupra, căror aceste drepturi erai constituite. Noi credem că nudul proprietar, ca să ia bunul Supus ser- vituţii, trebue să c6ră trimiterea, în posesiune de la tribunal și să dea, cauţiune în durata, posesiunii provisorie. Renta pe Viaţă constituită în favârea Și pe:capul absentului se consi- deră ca stinsă. In privința cauţiunii care ar fi garantat exe- cutarea rentei, noi credem că ea trebue să nu fie descăr- cată în peri6da posesiunii provisorie. 
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| Usufructul, usul, renta viageră sunt drepiuri ce existaii 

în favârea absentului în momentul disparițiunii lui şi dacă 

ele nu continuă a fi exercitate în timpul absenței din causa 

incertitudinei, asupra vieţei absentului, cei contra căror ele 

" existaii pot face să se considere liberaţi prin trimiterea în 

posesiune, fie provisorie, fie definitivă. "Alt-fel trebue să se 

considere o moştenirea, care ar. putea fi chemat, pentru 

tot saii parte, absentul. Dreptul de moştenire ia nascere în 

timpul absenței; până la deschiderea ei absentul putea avea 

o speranță, o expectativă, însă nu un drept. De aceea, con- 

“siderându-se absentul ca cum nu ar exista, cei ce exercită 

“dreptul de moştenire în locui nu ati trebuinţă, nici de a fi 

trimişi în posesiunea bunurilor, nică a garanta ceva pentru 

casul când s'ar întârce absentul. NE IE 

__ Oredem. că - asupra tutulor. casurilor cară se pot pre- 

sinta trebue să considerăm pe -absent .ca fiind mort înainte 

de deschiderea suecesiunei. Dacă dar ubsentul de ar fi fost faţă 

ar fi fost chemat să moștenâscă împreună cu alții, cei presenți - 

moştenesc şi partea absentului ; şi dacă absentul ar fi exclus pe 

cei presenţi ca fiind mai aprope în ordine sai rang, aceştia, 

vor. moşteni în locul absentului. Tot pentru motivul .că. ab- 

sentul se consideră mort, credem justă opiniunea lui Lau- 

rent (IL, n. 255), după care absentul pâte fi representat. Do- 

națiunea, făcută absentului se consideră făcută unui străin 

şi nu pâte fi raportată, la, succesiune de cât dacă cine-va 

S'ar presinta cu titlul de representaţiune. Absentul nu se 

- consideră ca moştenitor pentru fixarea reservei şi imputa- 

țiunea donaţiunei făcută „lui se face ca şi a unui străin. | 

- Se pâte întîmpla ca „moștenirea absentului să fie pri- 

mită chiar de trimişii în posesiune. In acest cas ei nu sunt 

ţinuţi a da cauţiune pentru moştenirea primită şi pot do- 

Dândi fructele în întregimea. lor, ori-cât de scurt timp ar fi 

trecut de la dispariţiunea absentului, pe. cât aceste [ructe 

se percep de bună credință. In fine ei pot prescrie acâstă 

„moștenire chiar în contra absentului. 

23. Aci autorii așâqă celebra controversă dacă înstrăi- 

_nările făcute de un erede aparent sunt valabili, adică dacă 

ele pot fi opuse adevăratului erede, când el s'ar presinta. 

Asupra acestui punct jurisprudenţa este unanimă în Franţa,
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pentru a decide că actele: săvirşite de un erede aparent 
sunt oposabili adevăratului erede. Rare-ori s'a vădut ca ju- 
risprudența să influenţeze atât de mult dootrina ea, în acestă 
cestiune. Spre susţinerea acestui sistem nu: se invocă de 
cât un singur argument: interesul creditului public, prote- 
jarea celor cari atit dobândit fiind de bună credinţa (fiind-că 
cel puţin sistemul jurisprudenţei franceze cere buna cre- 
dință a celui ce a dobândit). In zadar Codul Civil.pune re- 
gula, fOrte naturală de altminteri, că nimeni nu p6te trans- 
mite un drept mai mare de câtel are; în zadar art. 192 
lasă absentului acţiunea în moştenire, adică acțiunea reală, 
t6te acestea dispar în' faţa protecţiunii celor ce aii tratat cu 
eredele aparent. Și să se noteze că erede aparent este ori- 
cine a pus mâna pe o moștenire deschisă; în un timp cât de scurt, de la disparițiunea, celui adevărat. Ceva mai mult, nici chiar acâstă disparițiune nu se cere. 

24. Credem că este bine să notăm că redactorul rumân nu a reprodus art. 189 şi 140 din Codul Napoleon, relative la. căsătoria, absentului. 
„Cât pentru art. 140, el era inutil, de 6re-ce necontestat că, în-lipsă de rude până lu al doi-spre-decelea grad care să primescă o moștenire, soțul supraviețuitor, avâna dreptul „a reclama acâstă moştenire, este în drept a cere şi trimite- rea sa în posesiunea averii absentului, Trebue să spunem însă câte-va cuvinte asupra art. 139. Legiuitorul francez pre- supune că în durata absenței unuia din soţi,. cel presinte, a contractat o nouă căsătorie. Atât cât există incertitudine asupra, existenţei soțului absent, căsătoria a, doua nu pâte fi atacată de nimeni, pentru că, spre a se cere nulitatea acestei căsătorii, trebue să .se dovedâscă că absentul era în viață în momentul celebrării ei. Dacă însă se stabilesce că, în adevăr soţul absent era în viaţă, când s'a celebrat a doua, căsătorie, după art. 139, căsătoria a doua nu este .radical nulă, ci numai soțul absent are dreptul, fie în persână, fie prin procurator special, să atace a doua, căsătorie. Conside- rațiunea de care a fost condus legiuitorul francez a fost că, dacă absenţa a durat mulţi ani, dacă soţul presinte, în cre- dința pâte că absentul este mort, a întoemit-o noua familie, este bine că numai primul soţ, reîntors, să judece Şi Să apre- 
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cieze 'de trebue saii nu să tulbure, să desființeze acâstă 
nouă familie..' Legiuitorul rumân, cum am dis, n'a admis 
acâsta. Trebue dar să se aplice regula comună.. Cât existența 

absentului este incertă, căsătoria a doua, contractată de so- 

țul present, nu se pote ataca. Dacă însă se dovedesce că, 

la epoca, contractării căsătoriei a doua, absentul era încă în 

viață, acâstă căsătorie este. nulă şi ne găsim în faţă, unei 

mulități absolute, care pâte fi invocată de ori-cine are inte- 

res, chiar de soţii cari s'aii căsătorit a doua Gră, chiar de 

Ministerul public, nulitate care nu se pâte acoperi prin nică 

o trecere de timp. Soţul presinte dar, care ar voi să se că- 

sătorescă a doua 6ră, în lipsa soțului săi, trebue mai în- 

tGitt să desființeze prima căsătorie, cerând divorțul. Acest 

divorţ lar putea obţine cu succes, pentru că disparițiunea 

unui soţ se pâte considera ca un abandon şi prin urmare 

ca o înjurie gravă. 

CAP. IV - 

Despre privegherea copiilor minori ai tatălui care a dispărut. 

| „Art. 124. Dacă tată! dispărut a lăsat copii minori, făcuţi cu soţia sa 

înaintea plecărei sale, mama va avea privegherea asupra lor şi va exer- 

cita tâte drepturile bărbatului, în privinţa educaţiunii şi administraţiunii 

averii lor. 

25. In timpul căsătoriei tatăl are puterea părintescă, 

administraţiunea şi folosința legală asupra copiilor eșiţi din 

căsătorie şi asupra averii lor. Tatăl fiind absent, muma nu 

capătă în principii, exercițiul puterii părintesci; ea pote 

consimţi la căsătoria copiilor și se discută dacă capătă fo- 

„losinţa, legală. Articolul 121 are în vedere mai mult intere- 

sul copiilor, fiind-că muma este însărcinată cu privegherea 

lor, eu educaţiunea lor, cu administrațiunea; averii lor. 

Art. 125. Dacă muma va fi încetată din viață în timp de şase luni 

din diua când tatăl a dispărut, sau dacă ea ar muri mai înainte de a se 

declara absenţa ia tribunal, privegherea copiilor se va încredința de câtre 

consiliul de familie la ascendenţii cei mai apropiați, şi în lipsa lor, unui 

tutor provisoriă. 

Art. 126. Tot ast-tel se va urma şi în cas când unul din soți, dispă> 

rând, ar fi lăsat copii minori din altă căsătorie.
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26. Inţelesul articolului 125 este cel următor. Tutela 
copiilor absentului nu. se deşchide de cât după deelaraţiunea 
de absenţă, după care se urmâză conform regulelor ordinare. 
Dacă, în ipotesa redactorului tatăl a: dispărut, până la deela- 
rațiunea de absenţă, muma fiind în viaţă, se aplică cele cu- 
prinse în Art. 124. Dacă însă muma încetâză. din viață, în 

timp de șase luni de la disparițiunea, tatălui, nu se ia nici 
o măsură; iar dacă aii trecut acele șase luni şi muma a în- 

„cetat, din viaţă, fie înaintea acestui termen, fie în urmă, atunci 
până la declaraţiunea absenței, consiliul de familie încredin- 
țeză privegherea copiilor (şi neapărat și administrarea averii, 
de și Art. 125 nu o spune) unui ascendent Și în lipsă de 
ascendent unui tutor provisoriti, 

- Nică o dificultate pentru Art, 126, care aplică aceleași . 
reguli, în casul când bărbatul dispărut avea copii din prima 
căsătorie. | Sa m 

Două observațiuni sunt de făcut asupra Art. 195 şi 196: Întciă. Aceste articole nu se ocupă de cât de casul în care 
bărbatul este care a dispărut, şi nu dice nimic de casul. cu totul rar, în care muma a, dispărut. Lucrul aceşta se explică 
prin aceea că de fapt şi în drept tatăl are administrarea 
averii. Insă trebue să aplicăm . cele-l'alte -disposiţiuni, adică că administrarea legală, a tatălui durâză în t6tă durata ab- senței presumate ; că acâsta administrare nu se schimbă în tutelă legală a tatălui de - cât după declaraţiunea absenței mumei, că, în fine, dacă tatal mâre, până la deelaraţiunea de absență are loe încredințarea copiilor unui ascendent sati în lipsă unui tutor ad hoc aleși și unul și altul de consiliul de familie, respectându-se în tot-d'a-una cele şase'luni, A doua observaţiune este că pentru ascendenți legiuitorul urmâză, în ceea ce privesce administrarea Şi supravegherea: copiilor absentului, un sistem cu totul altul de cât acela al tutelei lor legale. Articolele 352 şi 353 determină cărui din ascendenți se cuvine, în lipsa tatălui şi a, mumei, tutela le- * gală şi numai în casul prevădut de Art. 354 se lasă consi- liului de familie a face alegerea între. cei doi ascendenți, pe când aci consiliul de familie pâte face alegerea în persâna ori-cărui din ascendenți. | 27. că întrun cadru restrîns principalele disposițiuni 

pp
. 

i
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ale codului relative la absenţă. Aceste disposiţiuni pot: fi 

criticate, pentru că mai ales din causa lungimei termenelor, 

ele mai că.nu găsesc aplicaţiune în practică. Credem că este 
bine să terminăm prin a arăta disposiţiunile noului cod ger- 
man relative la acâsta materie. In principii un absent pâte 

fi declarat mort (art. 13). Termenul regulat în care declara- 

țiunea. de mrte are loc este de qece ani, termen care se 

reduce la cinei ani dacă absentul împlinesce 70 de ani; 

aceste termene încep din diua dispariţiunii sau de la expi- N 

rarea anului în care, după: scirile primite, se constată că. 

absentul era încă în viaţă. In nici într'un cas declarațiunea 

de deces nu pâte avea loc înainte ca absentul să ajungă la 

vîrsta, de 31 de ani împliniţi (art. 14). Termenii de mal sus 
“se schimbă ast-fel: trei ani, din diua încheerii păcii sau a 

încetării r&sboiului, dacă cel dispărut făcea parte din armata . 

" din resbel (art. 15); un an de la perirea sait perderea unui 

vas -pe mare, perderea este socotită că a avut loc dacă trece 

un termen mai scurt saii.mai lung, după apele în care va- 

sul naviga (art. 16); trei ani pentru acela care s'a găsit; în 

pericol de viaţă, începând acest termen din diua când a avut, 

loc acest pericol (art. 17). Declaraţiunea de deces se face 

după regulele de procedură. In art. 18 C. Civ. se arată de 

când este considerat că a încetat din viaţă acela pentru care 

s'a făcut declararea. Până la epoca fixată absentul este con- - 
siderat, ca .cum a fost în viaţă (art. 19).



TITLUL V | 

DESPRE CĂSĂTORIE 

1. Căsătoria este una din cele mai importante institu- 
iuni, de re ce ea este isvorul familiei, baza, orl-cărei so- 
cietăți. Este firese ca, legiuitorul să se ocupe .de căsătorie, 
să o regulamenteze, pentru a putea corespunde scopului ei. 
Cu drept cuvînt lhering spune: „Căsătoria, este barometrul 
moraliţăţei unui popor)“. E 

Toemai pentru că este de așa mare importanță, căsă- 
„toria a fost atacată de către acele şedle care voesc: distru- 
gerea societăței. Atacurile ce se aduc căsătoriei datâză din 
timpul lui Platon. Insă resultatul sistemului propus pentru 
a o înlocui a fost nul, probă instituțiunile statului lacedo- 
manian. Și nici nu pot să reuşâscă aceste atacuri, fiindcă 
ele ar avea drept resultat reîntârcerea omului la starea ani- 
mală. Ceia ce deosebesce pe om de cele-l'alte animale este 
permanenţa, perpetuitatea sentimentelor de iubire și respect. 
Un animal își ajută copiii numai până când ei ajung în stare 
să se conducă singuri, omul însă în toți timpii păstrâză sen- 
timentele de iubire și de respect câtre familia sa. Când se 
atacă căsătoria se ajunge a se desființa din inima, omului 
aceste sentimente atât de înrădăcinate. La aceste resultate 
ajungem cu disparițiunea căsătoriei și cu înlocuirea ei prin acea, întovărășire vremelnică, numită uniune liberă, fără nici . o convențiune, fără nici o nascere de obligaţiuni. 
PI 

') Ihering, Esprit du Droit Romain, Trad. V. I, pag. 157.
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9. Justinian (Institute $ 1 De Patria Potestate C. LT. 

IX) definesce căsătoria în modul cel mai exact: „Nuptiae 

autem sive matrimonium est viri et mulieris conjuctio, îndividuam 

vitae consuotudinem: continens“. 

Conjuctio nu însemnâză, numai întîlnirea, a două persone 

de sex deosebit ci o tovărăşie fie de interes, fie morală. 

In acâstă definiţiune nu se vorbesce nimic de copii şi 

cu tâte că nascerea de copii este unul din scopurile princi- 

pale ale căsătoriei, el însă nu este unicul, pentru că atunci 

ar trebui să ajungem la resultatul că o căsătorie în care nu 

sunt copii să se desfacă. De aceea Justinian se feresce să 

pună în definiţiune că scopul căsătoriei ar fi nascerea de 

copii. 
Individuam vitae consuetudinem continens, adică acâstă so- 

cietate de interes fisică, morală, e strînsă, face să fie strins 

legaţi cei doi soți şi trebue să dureze atâta, cât dureză. și 

unul din dînșii. 
Portalis în expunerea de motive cu care însoţesce titlul 

căsătoriei în Adunarea Representanţilor, are o definițiune 

mai pomp6să. El dice: „Căsătoria, este societatea omului cu 

a, femeii, cari se unese pentru a perpetua speța, pentru a 

se susține prin ajutâre mutuali, a duce greutatea, vieței ş şi 

pentru a'şi împărți comunul lor destin“ !). 
El pune elementul facerei de copii, însă nu ca singu- 

rul scop al căsătoriei şi apoi însoţesce acest element de tâte 

cele-l'alte cari constituese partea morală a căsătoriei. 

Laurent?) e unul din cei care critică acestă definiţiune, 

mai ales cuvintele a duce greutatea viței şi a împărți comaunul 

lor destin, ca tindând spre pesimism, de 6re-ce se gîndesce 

la nenorocirile ce se pot ivi fie-cărui dintre soţi. Pentru ce 

nu? Şi pentru ce să spunem numai ca, soții să fie împreună 

atât cât fie care din dînşii se găsesce fericit și de ce să nu 

spunem că, tocmai pentru casuri de nenorocire, ajutorul 

mutual, ce trebue să'și dea fie-care din soţi, trebue să re- 

sulte din însă-şi căsătoria? Că duce la pesimism? Atunci ar 

trebui ca în ori-ce tratat de morală, de sociologie să nu 

  

1 Vegi Fenel, vol. IX. pag. 146. 

2) Veqi Laurent, vol. II, pag. 260.
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arătăm de cât numai partea frumâsă a vieţei și să lăsăm pe 
cea altă. _ a. 

„8.-La Romani căsătoria în primii timpi se presintă, cu 
un caracter cu totul religios și politie şi de aceia, se explică 
pentru ce connubiul nu'l aveai de cât cetăţenii romani. Numai 
ei puteai să contracteze căsătorii. cari să producă efecte 

“civile, între cari — după Ihering1) — era şi acela de a face 
pe fomee și copii să aibă aceiaşi ginte cu bărbatul. 
„Mai în urmă căsătoria devine un contract fără nici o 

formalitate. E1 era valabil prin simplul consimț&mînt al so- 
ților, însă, cu tâte discuţiunile,. cari se ridică între comen- 
tatori, e cert că căsătoria nu putea să aibă loc de cât dacă 
avea loc și deductio mulieis în domum mariti adică introdu- 
cerea femeii în domiciliul bărbatului său. Numai atât, pentru 
că validitatea, căsătoriei, nu depindea de la întîlnirea bărba- 
tului cu femeea,. nu se cerea ceea ce se numesce copula car- 
nalis. Așa se explică cuvintele jurisconsultului Paul: 2 pi 
abseus uzorem deducere potest, femina absens nubere non potest. 
Se putea f6rte bine ca căsătoria să fie valabilă şi să fie de- 
ductio mulicris în domn mariti, chiar dacă bărbatul lipsea de la domiciliul sti; pe când nu putea să fie căsătorie vala- bilă, dacă femeea era, aceia, care lipsia, dacă dînsa nu era adusă în domum mariti. Afară de acâstă condiţiune nimic nu se cere pentru ca căsătoria să fie valabilă. Cu t6te acestea 
femeea.nu cădea în puterea bărbatului Săi, în manu mariti, de cât dacă se împlineai Gre-cari formalităţi. In familiile de sus, avea loc ceea, ce se numea confareatio adică o. solemni- tate care consista în frângere de turtă ete., conventio de altă dată; iar în popor avea loc coemptio, adică se făcea un fel de simulaţie de vîndare faţă, de libripens şi de 5 martori, după care femeea, se considera că se va da în vîndare so- țului săi. Numai cu aceste. condițiuni bărbatul cupătă pu- terea maritală asupra, femeei sale, iar dacă ele lipseati tre- buia să trâcă un an de comună viețuire spre a da loc. la același resultat. Numai câna femeea cădea în puterea bărba. - PN N | 

1) Ihering, Op, cit., C. 1, pag. 197 şi 198. 
2) Paul, Sententiae, Tit, XIX, $ 8.
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tului stii avea loc comunicatio juris sacrorum privatovum 1), adică 
„deiă lari ai familiei bărbatului erai și acei ai femeei. 

Femeea a fost mult timp lovită de. o incapacitate abso- 

lută,. nemăritată, la ori-ce etate. ar fi-fost, se găsea sub 

puterea părintâscă. Dacă bărbatul căpăta puterea maritală 

asupra, ei, atunci ea trecea de sub puterea părintâscă sub 

cea maritală, stare în care r&mânea până la mârtea bărba- 

tului săi, când, încetând puterea maritală, ea recădea din 

noti 'sub puterea, părintâscă. Dacă femeea devenea sui juris, 

atunci când era nemăritată şi ascendenţii săi nu mai trăiai, 

ea era sub tutelă. Nici odată, chiar atunci când tutela per- 

petuă a femeci nu mai exista ea nu a avut patria potestus, de. 

aci şi formula: femina est caput ei finis familiae suae. 

Romanii cunosceaii pe lângă connubiu, concubinatul O Con- 

vieţuire de fapt între bărbat și femee. Acest, concubinat nu 

producea tâte efectele civile ale căsătoriei, eraii unele efecte 

cari lipsiaii. Aşa de ex. Copiii nu eraii consideraţi că fac 

parte. din gens a tatălui, femeia nu întră în familia bărbatului, 

care la rîndul s&ii nu putea să aibă puterea maritală. Să nu 

„credem însă că concubinatul era lipsit de tote efectele civile, 

pentru că copiii eșiţi din un concubinat puteai moşteni chiar 

pe tatăl lor, că ne fiind consideraţi ca spuri, adică ca copii ai 

căror tată nu se cunâsce. Mai mult încă, putea să fie adulter 

comis de.-către o concubină; apoi se -născeaii împiedicări la 

căsătorie între rudele de sînge care resultaii din concubinat. 

Existenţa coneubinatului se explică prin - greutatea condiți- 

unilor ce trebuiau îndeplinite de cei ce voiaii să contracteze 

justae maptiae. Ast-fel un cavaler, un senator nu se putea 

"nici o dată căsători cu o sclavă a sa saii cu aceea căreiael 

îi dăduse libertatea, astfel că în asemenea cas el trăia în 

concubinat. De asemenea nu putea fi căsătorie legitimă 

între sclavi, unirea, lor forma ceea ce se numea contubernium. - 

Atât de apropiată era iînstituţiunea concubinatului — f6rte 

răspândită la Romani — de instituțiunea căsătoriei legitime, 

în'cât nu se putea, constata, distinețiunea între ele de cât 
numai prin simpla intențiune a soților, dacă ei înțeleg să 

  

1) Vedi Danieleanu, Cap. Institutelor, I, pag. 174,
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contracteze numai un concubinat saii o căsătorie legitimă: 
„ Concubina ab uzore solo dilectu separatur&, 

Romanii cunoșteaii și logodna sponsalia, care era o le- 
- gătură: ce preceda căsătoria, era, o'solemnitate prin care se 
contracta obligațiunea de a se căsători. 

Vine crestianismul și, trecând peste diferite timpuri, ne 
găsim faţă cu cele două biserici de occident şi orient. Se 
înțelege că s'a simţit de timpurii influenţa pe care o putea 
exercita biserica. asupra familiei, pentru ca îndată să caute 
biserica să pună mâna pe acâstă instituțiune, în acest scop 
a facut din căsătorie una din cele șâpte sfinte taine. 

- Vine însă marea revoluţiune franceză, care dă căsă- 
toriei caracterul de instituţiune curat civilă. Papa Piă !)-al 
VIl-lea protestâză, însă protestu-i rămâne fără efect căci 
codul Napoleon menține caracterul civil al căsătoriei, care 
nu a putut să-i fie ridicat nici chiar în urma restauraţiunei, 
atunci când prin reacțiune multe din vechile instituțiuni re- 
nasc, și ea r&mâne cu acest caracter până în diua de 
astă-di. 

In Europa de timpurii s'a introdus şi sunt state unde 
astă-qi există ceea, ce se numește căsătoria morganatică sai de 
la main gauche. Sunt unele persne având unele titluri de no- 
bleţă, descendenți de nobili saii de familii domnitâre, cari 
contractză căsătorii cu persâne ce nu sunt de rangul lor. 
O asemenea, căsătorie e valabilă, are t6te caracterele unei 
căsătorii, cu singura deosebire că tot ce privesce dreptul 
nobiliar, nu'l pot avea nică femeea, nici copiii. Femeea după 
mortea bărbatului nu pâte să păstreze titlul lui, nu are nici 
acel douaire în bunurile nobiliare, precum şi copiii nu pot 
moșteni titlul de nobleță al tatălui lor sait. bunurile sale 
nobile. Afară de aceste efecte, căsătoria produce pe tâte 
cele-lalte. 

Cum se presintă căsătoria în biserica de Orient? Vom 
da mai întâiii câte-va, idei de ceea ce găsim în codicele lui 
Matei Basarab, disposițiuni aprâpe sinonime cu acelea din pravila lui Vasile Lupu. Definiţiunea, ce o dă căsătoriei, nu e la adăpostul unei critici seri6se: „Insurarea .se chiamă, că 

  

:) Laurent, II, No. 206. .
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dacă se împreună un om cu o muere pe care nici nu atit 

vădut, nici cu dânsa a vorbit, €ră dacă se cunună cu ea, atunci 

el o ia, la cașa lui şi locuesce cu dînsa, adică şed amândoui 
într'o casă. Insă se mai chiamă însurare, căci se împreun 
şi se fac amândoui un trup, după cum a dis Domnul nostru 
lisus Christos cu molivte şi cu cununie pre leage de la 
preot“. 

Definiţiunea are Gre-care importanță. Lăsând de o parte 
- cuvintele Să ia cine-vu pe o muatiere pe cure mici nu a vedut care 

nu corespunde cu .viaţa de tâte dilele, întru cât o căsătorie 

e resultatul tocmai al întâlnirei a 2 fiinţe, trecem la cuvin- 
tele atunci el o îa la casa lui, în care vedem un rest din ceea, 
ce era la Romani deductio maulieri în domum mariti, precum şi 
la cuvintele se fac amândoui ui trup în care vedem de ase- 
menea o reproducție a acelei individuam vitae consuctudinem 
continens de care vorbeşte definiţiunea, lui Justinian. Carac- 
terul religios al căsătoriei reese din cuvintele „cu molifte şi 

cu cununie pre leuge de la preot“ care se găsesc la finele defi- 
„niţiunei. Ceea ce e cert e că unde biserica de occident nu 
recunoștea valabilă căsătoria, de cât numai când era copula 
curnalis, biserica de Orient a fost mai spirituală şi nu a cerut 
acâstă condiţiune, aşa că căsătoria era valabilă chiar dacă 
din diferite împrejurări acestă împreunare nu putea avea loc. 

Mateiii Basarab recunâşte şi logodna care este o pro- 
misiune de căsătorie făcută ast-fel în cât obligă pe cel cea 
dat-o ca, să contracteze negreşit căsătoria. Atât de obligatâre, 
în Cât cel ce se va lepădu, adică “i va părea vei, acela să dea în- 

- doit arvuna ce a luat; dacă însă una din părţi a încetat din 

viaţă atunci numai ce se întărce arvuna la partea care este vie, iar 

nu îndoită, asemenea dacă cine-va se face călugăr“. (Glava 

CLAXVII, vedi Vasile Lupu). 
Logodna cerea unele condițiuni pentru a se putea con- 

traeta. Se cerea mai întâiti o vârstă ca să fio logodna 'obli- 
gatorie şi anume.14 ani pentru un băiat şi 12 pentru o fată. 

Dacă, aceste condițiuni vor fi îndeplinite,-atuncă de se zor fuce 

logodnele şi legăturile crucişi, şi sâritirile, aceste logodne nici nu 

sunt, nici se cheamă adevtrate (Glava CLXXIII).: 
Să vedem acum efectele 'logodnei. Cel logodit nu se 

putea, căsători cu altă pers6nă; logodnicul infidel comitea 

64257 , | 17 
.
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un “adulter (Gl. CLXXII); fratele logodnicului mort nu 

putea lua în căsătorie pe logodnică (Gl. CLXSIV); preotul 
numai logodit se pâte hirotonosi, căci se consideră ca în- 
surat; iar dacă s'a însurat cu alta, „pădesce o arhireule să nu 

hivotonisesci pe acelu căci ea este o a doua nuntă“ (Glava COLASVI). 

Fârte curidse de asemeni sunt cazurile în care logodna 

se pâte strica. Ast-fel: 1% de va fi logodna fără împlinirea 

condiţiunei de vîrstă; 20 De se va afla îngreunată de un bărbat 
strtin; 3% de se va afla că este de altă credinţă, sai păgân 

saii eretic, ori bărbatul ori muierea; 4 prin deslegarea ace- 
luia care este mai. marele locului, adică Domnul; 5% Dacă unul 

sai amândoi logodiţii se căsătoresc; 6% Deslegă-se logodna şi 

când se va întîmpla neşti-ne de se vu irui de dracul, şi se vu în- 

drăci bărbatul sai mitierea. Ci însă de se va întimplu acostu mai 
înainte de logodnă sai şi într'acea di, să se desparţă, iar de se va 
fuce după ucea atunci să aştepte bărbatul ani 8, cară muierca pe 
bărbut ant 5, de aceca dacă vor trece 5 ani ai bărbatului suit trel 
a maierii, atunci se va însura carele va fi scnătos, sai bărbatul saii 
Mitereu, . . 

Să vedem acum c6 idei ai domnit în legiuirile n6stre 
anteriGre codului civil, adică în legiuirile Calimach şi Ca- 
ragea. Calimach dă o definiţiune din cele mai.bune căsăto- 
riei: „Legăturile familiei se alcătuese prin căsătorescă toc- 
mâlă, prin care 2 pers6ne parte bărbătâscă și parte feme- 
iască, arată cu un chip legiuit a lor voință şi hotărîre de a 
vieţui într'o legiuită însoţire, cu dragoste, cu frica lui Dum- 
nedei, şi cu cinste în o tovărăşie nedespărțită, de a nasce 
„prunci, ai cresce, a se ajuta între ei după putinţă la tote 
întîimplările«. Puţine legiuiri sunt, care să dea o definiţiune 
mai morală, mai bună ca aceea dată de $ 63 al legiuirei Ca- 
limach. 

Acâstă legiuire cunoscea Şi logodna, organisată în ace- 
leaşi idei ea și în legiuirea, romană, ca şi în aceea a, lui Ba- 
sarab, însă cu modificări. aduse de timp. Ast-fel se dice: 
„Logodna este făgăduinţa, pentru următorea însoţire şi se face desăvîrşit; sati nedesăvîrşit ($ 64). | 

__»$ 65. Desăvirşit .se face prin ierologie şi are mai tot 
acelaşi putere, ca însă-și cununia, neputându-se deslega de cât pentru cuviinei6sa, pricină“, . i o
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„$ 66. ...nesăvîrşit:se face prin g6le tocmeli şi dare de 
arvună, atuncă: când nu urmâză vre-o legiuită îndatorire spre 

neapărată săvirşire a nunții, ci pricinuesce numai pagubă 
logoditei persâne acei ce se Jepeda de cununie fără cu- 
viinci6sa şi drâpta pricină. 

$$ 67—6Y prescriii pedepsele cari cunstaii în , peiderea 
sail restituirea îndoită a arvunei. - 

$ 67. Drept aceea, dacă logodnicul fără cuvânt, se .6- 
pădă de cununie, păgubesce arvuna-şi darurile, ce ai dat, 

plătind atât eheltuelile ce sar fi făcut din partea logodni- 
cei pentru gătirea, nunţei, cum şi darurile acelea. ce ai fă- 
găduit și n'a apucat a le da. | 

$ 68. Dacă logodnica va fi pricina nesăvîrşirei de cu- 
nunie, se îndatoresce a întâree arvuna, cum şi t6te darurile 
ce ait luat, și săi dea sub cuvînt de globire, şi preţul ar- 

vunei; şi de star fi făcut din partea logodnicului cheltuelile 
spre gătirea: nunţei, să se plătâscă și pe acele. , 

Ş 69. Dacă logodnicul sati logodnica întru adevăr nu. 
ati axat sciinţe înaintea logodirei de legiuita oprire a căsă- 
toriei nu se păgubesce. 

Pentru săvîrşita logodnă se fix6ză vîrsta de 14 ani şi 
de 12 ani, iar pentru cea nesăvîrșită 7 ani. (Vedi $ 70). 

$ 70. Nu este ertat a se face desăvirşita logodnă mai 
înainte de a plini partea bărbătâscă al 14-lea an al vîrstei 
şi partea femeiască la al doi-spre-decelea an. Iară cea nede- 
săvîrşită nu este slobod a se face mai înainte de șâpte ani 
a Vârstel celor ce se logodesc. 

Se precisâză de asemenea, casurile în care o logodnă 
se pte strica, între care: 

$ 120. Desăvîrșita logodnă se desface pentru următ6- 
rele. pricini: 

1.. Pentru neviîrstnicia logodnicilor ($ 70). 
„2. Pentru îngreunarea de către sămînţa străină. 

3. Pentru deosebirea credinței sai a dogme. 
4. Pentru criminalicescă osândire ($ 87) ($ 91). 
4. Pentru prelungirea cununiei peste patru ani ($ 84—85). 

6. Pentru adevărata, tundere şi mutare la viața mona- 
hicâscă ($ 142). 

7. Pentru grele datorii.
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8. Pentru săvîrşirea logodnei de frică şi silă. 

9. Pentru mârşăvie de năravuri. 

-10. Pentru prefacerea. stărei adică, de ai perdut logod- 

nicul cinul saii averea sa, sati logodnica .făgăduita zestre. 

$ 142. Logodna atuncea se deslâgă, când o parte sai 

şi amândouă vor alege viaţa monahicâscă, saii dacă unui din 

logodnică a murit, fără a fi dat mai nainte pricină pentru ne- 

săvîrşirea însoţirei. 
Dacă aceste casuri nu exist, atunci nunta este obligu- 

torie şi trebue să se facă cel mai târzii în termen de 2 ani, 
termen care se pâte prelungi la 3 sati 4 ani (Vedi $ S3—85). 

$ 83. După logodnă trebue să se săvîrșâscă cununia 

în curgere de 2 ani dacă se vor afla amândouă feţele în ţara 

acâsta, și dacă, nu s'a făcut „Vre-o tocmâlă pentru vremea 
cununiei. 

$ 84. Instr&inată fiind una din feţele logodite pâte să 
păsuiască cununia până la 3 ani, iară după împlinirea acestora 

"este slobodă cea-Valtă faţă a se cununa cu altă pers6nă Și 

nu pâte fi oprită nici globită, cu ceva. 

$ 85. Pentru bine -cuvîntată pricină pâte a se păsui cu- 
nunia, Şi până la al 4-lea an, adică pentru b6la unei părți, 

ori pentru mortea părinţilor, sait pentru vinovăția de crimi- 

nal, sai pentru cea din nevoe îndelungată înstrăinare. 

Legiuirea Caragea și în acâstă materie, ca şi în cele- 
Palte, este mai sobră. Iată, definițiunea dată căsătoriei: „Nunta 

este toemâla unirii bărbatului cu femeea pentru facerea de 
copii“ (art. I, p. III, 0. XVI), definiţiune mult inferidră atât, 
celei date de Justinian, cât şi celei date de Calimach. Acâstă 
legiuire cunâsce și logodna pe care o numesce „cea mai 
întâitt cuvîntare de toemâlă a nunţei“. De aci Gre-care con- 
diţiuni, pentru stricarea ei prevădute în art. 3, din care unele 
aduc şi osânda (art. 4), 

„Art. 3. Nevirstnicii fără voinţa, părinţilor sai a epitro- 
pilor să nu se căsătorâscă, și părinții sail epitropii fără voia 
lor să nu'i căsătorâseăe. 

„Art. 4. Virstnicii având părinţi, cu blagoslovenia lor 
să se îns6re, iar când părinţii lor nu se vor îndupleca și 
după o a treia a lor rugăciune atunci să se arate nepriimired 
lor la stăpînire”.
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E necontestat că în legiuirea Caragea ca şi, în legiuirea 
„Calimach, caracterul religios al căsătoriei se menţine. 

4. Sub imperiul codului civil căsătoria se presintă cu 
următârele caractere: 

___u) Căsătoria este o instituţiune de drept civil. Art. 22 
din constituţiune ne spune. că „actele stărei civili sunt de. 

„atribuţiunea oficerului stărei civili. Ele trebue să fie redac- 
"state tot-d'auna înainte de celebrarea, religi6să, care pentru 

căsătorie este obligatorie“. Iar art. 166 Codul Penal, pedep- 

sesce pe preotul ce va fi celebrat o căsătorie, saii o fi lăcut 
un botez sai un servicii religios de înmormîntare mai în- . 
nainte ca actul de căsătorie, de nascere sai încetare din 
viață să fi fost redactat. Sunt ţări unde asemenea acte nu 
exist. ca, Italia 1), din causa catolicismului saii țările Austriace 
unde fiind mai multe naţionalităţi şi mai multe religiuni se 
păstrâză întru cât-va caracterul religios al instituţiunei. 

Vom vedâ că cu tot termenul art. 22 că, benedicţiunea 
religi6să este obligatorie.pentru căsătorie, totuși caracterul 
civil al căsătoriei îl putem. afirma. 

) Odată împlinite formele căsătoriei ea este conside- 
rată ca întemeiată, chiar. dacă actul de căsătorie nu sa re- 
dactat de oficerul stărei civili şi nu s'a subscris de părți. 
Mai mult încă se păstrâză la noi ideia dreptului roman, ideia 

„bisericei de răsărit că validitatea, căsătoriei nu depinde de. 
la unirea bărbatului cu a femeei, adică nu se cere copula 

„carnalis, 

Deci dacă din o împrejurare 'Gre-care, se întâmplă că 

unul din soţi încetâză din viaţă imediat după interpelarea, 
oficerului stării civili, şi declaraţiunea lui solemnă că sunt, 
căsătoriţi, căsătoria se consideră ca valabil contraectată. 

c) Căsătoria se presintă cu caracter de perpetuitate: 
individuam vitae consuetudinem continens. Caracterul nu pste fi 

susceptibil de nici o modalitate, termen sati condiţiune. 
Existenţa divorţului, chiar cu consimţimânt mutual nu 

alter&ză acest caracter. Divorțul nu e o instituţiune care să 
ridice căsătoriei caracterul de perpetuitate, soţii neputând 

desfiinţa o căsătorie prin bunul lor plac. Se pâte întîmpla 

5) V. Huc, Cod. Italian, 1 (p. 35 şi urm.).
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în unele casuri, ca unul din soţi să se plingă de celalt 

și să eră în justiţie încetarea. căsătoriei, însă acâsta nu va 
să dică că căsătoria nu se presintă cu caracter de perpetui- 

tate. Soții nu se căsătoresc cu intențiunea de a divorța Și 
divorțul nu e condiţiune resolutorie a căsătoriei, ci un mij- 

-loe de desființare prevădut de lege şi prin justiție pentru 

consideraţiuni şi pentru: motive grave. 
d) Există o perfectă, egalitate între soți, din punctul de 

vedere al consideraţiunei: între dânșii. Acâstă egalitate a fost 
combătută, de către unii câri dic, şi lucrul acesta îl vom con- 
stata, cu ocasiunca studierei efectelor căsătoriei, că femeea 
are o posiţiune inferidră față -cu bărbatul. Ea e incapabilă 
de a contracta, pe când numai bărbatul e capul familiei și 
numai el are exercițiul puterei părintesci. E adevărat că 
bărbatul are asemenei, atribuţiuni, însă 'ele i-ai fost date în 
interesul familiei, iar nu ca drept propriti dis al persânei sale 

P6te că în codul Napoleon şi în legiuirea nâstră s'a, 
acordat prea, mult bărbatului, pâte că ar fi bineca să fie și 
la noi ca în alte legiuiri ca legiuirea germană care dă drept 
femeii de a contracta fără! autorisațiunea bărbatului, însă 
tâte acestea nu ridică ideia egalităţei dintre bărbat şi femee. 

__ Frank compară femeea “așa cum i s'a arătat rolul în 
codul civil cu femeea din Orient „care .îă ochii noştri nu 
o de cât o sclavă, sait un instrument pasiv pesie care natura sali | 
Dumnedeii ne-a făcut stăpâni pentri'a ne conserva numele 
și rasa“ cu femeea de la Greci care „nu este pentru a dice astfel de cât un obiect de artă“ care nu represintă de cât 
o statue fără suflet, cu femeea de la Roma „păstrăt6rea, rasei 
a cărel' misiune se mărginesce a conserva în puritatea sa 
sângele patrician“ şi pentru care s'a seris cunoscutul epitat: 
casta vizit, lanam. fecit, don servavit; adi „locul femeei e la căminul: domestie. Acolo ea este suverană, acolo ea dom- 
nesce asupra inimilor, acolo este consolațiunea n6stră, orna- mentul nostru, providența n6stră, puterea, nâstră“. 

1: Ca şi codul Napoleon, epdul civil nu vorbesce nimic despre logodnă; în practică însă o avem. | Fie că a existat logodna sai nu, cestiunea, care se ri- 

  

1 Praulk, Philosophie du Droit Civil, Ch. III et V,
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dică şi se discută e de a se seci dacă 2 persâne ce și-ait 
promis; reciproc că aii să se căsătorescă în viitor, una din 
ele pâte să se retragă ori când ar fi fără: motiv întemeiat 
și fără să fie ţinută a da, vre-o despăgubire părței celei-lalte, 

care în vederea căsătoriei viitâre a putut face 6re cari. chel- 
tueli? Că, o asemenea promisiune de căsătorie nu e obliga- 
torie pentru părți e incontestabil, ne existând. logodna, și 
pâte că legiuitorul. s'a gândit că o asemenea, promisiune ar 
fi de natură a atinge libertatea soţilor de a consimţi la că- 
sătorie. Dar acela, care a promis lucrul acesta presupunând 
că cea-l'altă parte în vederea acestei promisiuni, a făcut o 

mulțime de cheltueli, de cumpărări, -etc., pote 6re de odată 

fară nici un cuvînt să.se retragă şi să declare că nu voesce a, 
se' căsători?. Dacă între soți, sai mai bine între persânele 
cari ai promis căsătoria, s'aii făcut 6re-cari daruri după cum 

este -obiceii nimeni nu pâte să pună la.îndoială-că aceste 
daruri fiind făcute în vederea căsătoriei viitâre, care neefec- 
tuându-se, sunt fără causă şi prin urmare ele trebuese a fi 
restituite. Dar cele-lalte cheltueli? Familii fară averi însem- 

nate, care caută să facă, cheltueli desproporţionate să nu aibă 
drept la, despăgubiri? Asupra acestui punct atât:în Franța 
cât şi la noi, doctrina şi jurisprudenţa tind la resultatul că 
cel ce: fără cuvînt. refusă de se ţine de promisiunea dată, 
să fie ţinut cel puţin la daune interese către partea cea-l'altă 
pentru .t6te cheltuelile cari se fac în .vederea căsătoriei 
viitâre 1). 

Cea-ce se. decide de către comentatori și de jurispru- 

dență s'a tradus în text de lege, de ungle legiuiri. Aşa avem 
art. 53 şi 51 din codul civil Italian. ia Cetaa. Veartân i 
SL „Promisiunea .de căsătorie nu. atrage după sine obli- 
“waţiunea : legală 'de a contracta căsătoria, nică de a înde: 

„plini prestaţiunea care a fost stipulată pentru casul de ne- 
„executare a acestei promisiuni“ (art. 53). TŢoemai peutru 

consideraţiunea pe care o punâm în vedere mai sus, ca nu 
cum-va,0. asemenea promisiune să facă pe-cel ce a dat-osă 

contracteze -0 căsătorie care în cele din urmă nu i-ar con- 

1) Valette, Droit “Civil, p. 105. "Demolombe, puii n. 29, 30, 31. Laurent, 

JI, n. 804—320. E
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veni, s'a pus principiul că o promisiune de căsătorie nu dă 

nâscere la nică o obligaţiune şi dacă ea ar fi fost însoţită 
de vre-o clausă penală nu e ţinut cel ce nu-şi ţine promi- 
siunea să plătâscă acestă penalitate. 

„Cu tâte acestea dacă o asemenea promisiune e făcută 

de un major saii de un minor autorisat, ea pâte da loc la 
condamnarea la daune interese, în cas de refus: nejustificat. 
Cererea se prescrie în un an“ (art. 54). Nu e obligatorie 
promisiunea, nu e ţinut cel ce o calcă la penalitatea stipu- 

lată, însă dacă e cert că a promis şi dacă în vederea acestei 
„promisiuni s'au făcut cheltueli, cel ce refusă pe nedrept e 
dator să restitue aceste cheltueli. : 

Aceleaşi idei în codul German: „Art. 1297. Din logodnă 
„nu nasce nici o acţiune tindând la o căsătorie. Promisiu- 
„nea unei pedepse în cas când o căsătorie nu sar con- 
„tracta, este nulă“. Cu alte cuvinte obligaţiunea din logodnă 
nu atrage după sine obligațiunea de a se căsători şi dacă 
acestă, stipulaţiune a fost însoţită de o elausă penală, acâstă 
clausă e nulă. 

Cu t6te acestea se admite ideia unei despăgubiri când 
un fidanțat refusă pe nedrept a se căsători (art. 1298); sai 
când căsătoria devine imposibilă prin faptul sau greşâla 
gravă a unui fidanțat (art. 1299). In ori-ce cas darurile fă- 
cute la logodnă trebuesc restituite; însă dacă logodna s'a 
stricat prin mârtea unuia din logodiţi „se presumă, în cas 
de indoială că restituțiunea nu trebue să aibă 100« (art. 1301). 
Este curi6să disposiţiunea art. 1300. „Când o logodită fără 
pată a permis logodnicului ei de a coabita cu ea, dacă con- 
diţiunile din art. 1298 și 1299 sunt reunite, ea pâte cere o 
despăgubire în bani, chiar dacă-nu a, suferit nici o pagubă 
în avereu ei. Acest: drept nu e transmisibil “şi nu trece la „eredi, afară dacă nu a fost prevădut într'un contract, sati dacă este instanță pendentă:. 

"5. O altă cestiune care asemenea, se ridică în practică, dar care e mai greii de resolvat în mod afirmativ, e acea „de a sci dacă obligaţiunea ce a contractat cine-va către un altul ca acesta să stăru6scă să se faca o căsătorie şi căsă- toria a avut loc, este sai nu valabilă. Sunt autori cari re- fusă acţiunea și acâsta pâte în considerațiunea caracterului
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acestor pers6ne, cari caută să se întroducă în familii sati 

caută să facă Gre-cari manoperi de natură a face o familie 

să crâză că doresce o altă să contracteze o căsătorie. Asu- 

pra acestui punct în Franţa se admite să se dea — dacă nu 

tâtă suma stipulată, când ar fi exagerată — cel puţin o parte 

din ea, drept recompensă a stăruințelor pe care mijlocitorii 

le-ati pus la contractarea căsătoriei 1), 

“6. Titlul este ast-fel împărțit: 

Capul 1 (Art. 127—150). Despre însuşirile şi condiţiu- 

nile necesare spre a se putea săvîrşi căsătoria; 

Capul II (Art. 151—159).. Despre formalităţile . relative 

la celebrarea căsătoriei. Aci vom adaoga Capul [Il de lu 

titlul 11 (Art. 49—62). Despre actele de căsătorie; 

Capul III (Art. 153—161). Despre oposiţiuni la căsă- 

torie; 

Capul IV (Art. 162—184). Despre cereri de nulitate a 

căsătorie; 

Capul V (Art. 1855—193). Despre obligaţiunile ce isvo- 

resc' din căsătorie; 

Capul VI (Art. 194—208). Despre drepturile și datoriile 

respective ale soţilor; 

Capul VII (Art. 209). Despre desfacerea căsătoriei, și 

».. Capul VIII (Art. 210). Despre a doua căsătorie. 

CAP. 1 

Despre însuşirile şi condiţiunile necesarii spre a putea 

săvirşi căsătoria: 

G. Legiuitorul voesce aci să arate ce condițiuni tre- 
buesc îndeplinite ca o căsătorie să fie valabilă. Redactorul, 

cu totul practic, nu a voit să se ocupe de casurile în cari 

nu se pâte concepe măcar că există căsătorie. Așa el gă- 

sesce că nu este necesar să câră următorele condițiuni ce 

de sine se presupun că există: 

a) Că cei ce se căsătoresc să fie de sex deosebit. Mo- 

1) Valettei C, 0. aa
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tivul lipsei acestei condițiuni e lesne de înțeles: nu putea 
nici măcar un moment să'și închipue legiuitorul că ar putea 
exista însoţire între persâne de același sex. Totuși legiuirea 
Calimach pune acâstă condiţiune în mod precis: „Tot într'o 

“vreme. se “pot uni, prin legiuită însoţire numai două per- 
s6ne, adică un bărbat cu o femee“ ($ 88). 

5) Că actul să se fi petrecut înaintea unui oficer al 
slărei civile. Ce am dice când sar duce dou! soți. înaintea 
unui comisar de poliţie, înaintea unui prefect, înaintea unui 
judecător, ete.? E adevărut, că legea se ocupă să determine 
competința, oficerului stărei civili, ca competinţă, însă pre- 
supune că neapărat o căsătorie a trebuit să fie contractată 
înaintea unui oficer al stărei civile. Deci o căsătorie care 
ar. fi contractată înaintea altei persârie nu pâte să aibă un 
minut aparența unei căsătorii, este iarăși inexistentă. De 
acest cas încă legiuitorul nu.se ocupă. . 

c) Că a existat consimțimânt din partea, soților, expri- 
mat cu Gre-care solemnitate. In acest sens se exprimă $ 72 
din Calimach: „Cei cu totul nebuni, cei fără minte, cei za- 
luzi și în de obşte acei șmintiţi la minte şi nevîrstnici nu 
pot să facă puternică alcătuire căsătoriei“. Art. 199 se mul- 
țumesce a dice: „Nu este căsătorie fără consimțimânt:. Insă 
acest consimțimânt -să- fiă- dat cu. 6re-care solemnitate. Nu se pote presupune o căsătorie cărei săi lips6scă Gre-care 
publicitate. 

, 
7. Redactorul întrebuințăză în rubrică două expresiuni: însuşiri Și condițiuni. Prima se raportă la însuși persna so- ților, pe când cea dea doua la ceia ce e străin de ei, Așa de ex. lipsa de rudenie, neexistența unei căsătorii anteriâre de care ar fi legat unul din Soci, fac parte din însușirile necesari căsătoriei; iar consimţimântul ascendenţilor, publi- citatea, căsătoriei, ete. fac parte din condițiunile necesari că- sătoriet. leii taman cesta tie paul nus - „8 Când ne găsim în fața unui cas'în care legea nu permite căsătoria, atunci în limba juridică se dice că există 

împedieare. la, „căsătorie. Impedicările sunt de doua feluri: d;- vimante Și prohibitive, Impedicările dirimante Saii diirâmătove, sunt acele cari, nu numai că împedica celebrarea căsătoriei, dar fac căsătoria contractată să fie nulă sati apulabilă. Ele se
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disting de cele “simple prohibitive, care deşi oprese căsătoria 

însă - dacă prin diferite mijlOce, ca, nebăgarea de s6mă a 

oficerului stărei. civili, căsătoria s'a contractat, ea rămâne 

valabilă. De aci şi numele de simple prohibitive, căci nu ait 

alt efect decât să oprâscă căsătoria iar nu s'o dărâme. 

Când vom. vorbi -de nulităţile căsătoriei, vom vedea cari 

din însuşiri sait condițiuni cerute de legiuitor constituesc 

împedicări dirimante şi: cari sunt cele simple prohibitive. 

|. Etatea. 

Art. 127. Nu este ertat bărbatului înainte de 18 anl şi femeel înainte 

de 15 ani să se căsătorescă, | , a . 

Art. 198. Numai Domnul pâte da dispensă de vîrstă pentru motive 

grave. a ” 

9. Legiuitorul se ocupă : să fixeze :0 vîrstă pentru ca 

cine-va să pâtă contracta o căsătorie. Lucrul se explică: Se 

pot; face abusuri din partea, părinţilor cari câte. odată ar 

"căuta, să căsătoresecă copiii la o vîrstă prea fragedă, fapt 

dăunător atât sănătăţei socilor! cât şi descendenților lor. 

Afară de acâsta, o consideraţiune morală impune socilor 

swşi dea bine -sâma de gravitatea faptului pe care îl fac, 

lucru imposibil dacă virsta socilor e prea puţin înaintată. 

Acâstă vîrstă vari6ză în diferite timpuri şi în diferite 

țări.. In ţările calde, populațiunea e mai precoce, aşa că 

vîrsta trebue să fie mai mică; pe când în ţările de nord, 

desvoltarea omului fiind mai anevoidsă, şi vîrsta la care 

căsătoria se pâte face trebue să fie mai înaintată. 

_"- La Romani se cerea 14 ani pentru băeţi şi 12 pentru 

fete (Tit. X; Prine., C. 1). - | . 

"> Aceiaşi vîrstă era cerută şi de Pravila lui Matei Ba- 

sarab (gl. OLXXIII, 0. 0. XXX cel mai sus) şi de Calimach 

($ 70). Legiuirea Caragea nu vorbesce nimic în acâstă pri-. 

vință. a aa 
Legiuitorul nostru cere 18'ani ani pentru bărbat şi 15 

ani pentru femee, fără a dice ca legea franceză împliniți, de 

unde s'ar putea susține -fârte bine că:nu se cere ca bărba- 

tul să fi împlinit complect vîrsta de 18 ani și femeea aceea
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de 15, ci este destul ca să fi intrat în al 18-lea și 15-lea an, 
pentru ca căsătoria să fie valabilă. Chiar în limba ordinară 
se dice că are cine-va 20 de ani de pildă, când începe al 
20-lea an al vîrstei sale). 

10. Legea nu se ocupă a fixa un mazimum al vîrstei, 

peste care căsătoria nu sar putea contracta, ci se ocupă de 

fixarea unui minim de vîrstă pe care lam vădut mai sus. 
Codul rusesc pune 'vîrsta de 90 de ani (Art. 3).. 

Se admite chiar căsătoria în eztremis, care era prohibită 
în vechiul drept francez, acesta în scopul de a face ca două - 
pers6ne cari ai trăit în o situaţiune ilegală și imorală, având 
pote în vedere că mai târdiii ai să se căsătorâscă și cari 
cei puţin, în momentul cel din urmă, atunci când vre-unul 
din dînșii ar fi să înceteze din viață să ajungă să celebreze 
căsătoria. (Declaraţiunea din 26 Noembrie 1639 și ordonanța 
din 10697). Și opiniunea că acâstă căsătorie în extremis o admisă, 
o fundăm atât.pe -lipsa, fixărei maximului de către legiuirea, 
nostră, cât și pe considerațiunea că trebue să se permită 
regularea, situațiunei sociale a femeei cu care cine-va a trăit 
și a copiilor ce aii resultat din acestă, conviețuire.. 

E curios cum legiuirea Basarab reclamă în privința 
vîrstei Gre-cari condițiuni: „Deci bine, cum se cade Şi cin- 
stit este așa ca să fie bărbatul și muerea în vîrstă ce e pre- 
leage, cum grăese Dumnedeescele pravili, iar cum nu se 
cade şi fără de. dreptate ieste cum e mai sus: sa fie bărba- 
tul bătrân și muiarea tînără sati muiarea bătrână și bărba- 
tul tînăr: care lucru nu numai că, iaste cum nu se cade, ci 
încă e ruşine, dosadă, imputare și batjocură“, 

n... Ci să fie amândouă părţile de o potrivă de ani, iar de va întrece o parte mai: mare, adică a bărbatului, atunci iaste bine, iar de va întrece muiarea să, fie de dile mai mare de bărbat: atunci forte iaste fără de cale (Glava, CXCVIII). o 
11. Art. 128 prevede: că în unele casuri grave, capul Statului pâte să acorde dispensă de vîrstă. Sunt în căsătorie interese morale de familie, sai pâte ca să se petrâcă în 

    

_ 1) Aloxandreseu, T. 1, P. 1], pag. G. — Contra, Degr6, V. 1, p. 70 şi îl care citâză în înțelesul săi .o Decisiune din 1898 a Curţii de Casaţiune.
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familie fapte de acelea cari cer o căsătorie imediată şi atunci 

cu multă circumspecţie se pot adresa socii la, capul Statu- 

lui, căruia, îl .expun gravitatea situațiunei şi care pote acorda 

dispensă de etate. Origina acestei dispense o găsim în drep- 

tul ce avea seniorul de. a acorda asemenea favâre vasalu- 

lui sii, şi ea a rămas până astă-di în dreptul modern, de 

". 6re-ee utilitatea, e! a fost şi este incontestabilă. | 

II. Consimţimântul socilor 

Art, 129. Nu este căsătorie, când nu e consimțimânt. 

19, Căsătoria fiind un contract, nu se pâte încheea fără 

consimţimântul celor ce'l fac. 

„Nu'se pâte face puternică alcătuirea căsătoriei, fără 

primirea celor ce vor ca să se logodâscă ($ 73 Calimach). 

„.„. Şi părinţii saii epitropi fără voia lor să nu-i căsăto- 

râscă (Caragea Art. 3 P. II XVI). 

Din împrejurarea că socii trebuese să consimtă pentru 

ca căsătoria să fie valabilă, resultă că cei ce nu pot să dea, 

un consimţimânt nu se pot, căsători. Cel care în momentul 

când consimte e din diferite împrejurări lipsit de voinţă sait 

de minte, acela n'a putut să consimtă la căsătorie. 

Mai departe, chiar dacă socii ai consimţit şi s'ar dovedi, 

lucru care e forte greii în practică, că ai făcut o simula- 

țiune de căsătorie; că n'aii voit să se căsătorâscă ci pentru 

diferite împrejurări ai făcut 'ast-lel ca să se căsătorâscă, 

atunci negreșit că o asemenea căsătorie mar putea fi vala- 

bilă, căci unde e simulațiune nu e consimțimânt!). 

13. Sunt "multe cestiuni asupra căror există dificultate. 

Așa, se întrâbă autorii, dacă un surdo-mut se pâte că- 

sători. Dificultatea constă în împrejurarea că validitatea că- 

_sătoriei depinde de faptul că oficerul stărei civili trebue să 

întrebe pe fie-care din soci dacă voesce să se căsătorâscă cu 

celalt. Prin urmare ss cere negreșit ca cel care e întrebat 

să audă întrebarea, făcută de oficer şi să răspundă afirmativ. 

Ori surdo-mutul nică nu aude, nici nu pâte să răspundă! 

  

 Vedi Dalloz, C. Ann., Art. 146, No. 7 şi &:
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Cestiunea nici nu se-mai discută, și totul este a se constata 
de către oficer că el a isbutit să facă'să înţelegă pe surdo- 

mut de ce e vorba şi s'a putut încredința de consimțimântul 
s&ii. De altminteri, graţie civilisațiunei moderne, inconveni- 
entul e-aprope înlăturat, de Gre-ce surdo-muţii pot învăța 

în şedle cum să se înțelâgă, ba chiar pot dobândi o cultură 
mal întinsă. Insă chiar dacă -ar lipsi ori-ce cultură, totuși 
el se pâte face înțeles prin gesturi, așa că autorii au admis 
unanim astă-qi, cu un surdo-mut se pâte valabil căsători 
întru cât oficerul stării. civili se încredințâză că surdo-mutul 
scie că contraci6ză o căsătorie și că consimte la ea!) 

lată cum se presintă cestiunea în lucrurile pregătitâre 
ale codului Napoleon. Se propusese înaintea consiliului de 
stat de către comisiune (şedinţa de la 20 Frimar an. II) art. 
3.corespundător art. 146 C. N. de unde s'a luat art. nostru 
care sună ast-fel: 

„Sunt incapabili de a contracta căsătorie: | 
„l. Interdisul pentru. ceasul de demenţă sait furie. 

„2. Surdo-mutul din nascere, afară numai dacă s'ar con- 
stata, că aii fost capabili de a-Şi manifesta voinţa, . 

„3. Individul condamnat la o pedâpsă“. 
O discuţie începe: 
Primul consul întrâbă: „Pentru ce căsătoria să fie oprită 

surdo-mutului? Cu .tâte că căsătoria, fiind un contract și 
ori-ce contract formâudu-se prin consimțimânt, se pricepe că acela. care nu pâte exprima consimțimântul săi să nu potă să se căsătorâseă ; dar surdo-mutul din nascere vădând pe tatăl săă și pe muma sa, a cunoscut căsătoria; el este tot-d'a-una capabil de a manifesta voinţa de a, trăi ca, dînşii; Şi atunci pentru ce să-i îngreuem nenorocirea, adăogându-i alte privaţiuni la acelea cari i le a impus natura“. Si în fine întrebă, „pentru ce privaţiunea audului și cuvântului ar fi o împedicare la căsătorie mai mult de cât alte infirmităti cari S'ar raporta la căsătorie ?« 
| “Toţi câți at luat parte la diseuţiune ai găsit observa- țiunea Justă, după care articolul a fost retras, rămâind a se înlocui o disposiţiune „asupra modului cum surdo-muţii din 

ÎN mana a a A 

1) Demolombe, III, No. 24. Dalloz, art. 146 No 31—34,
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nascer6 să exprime consimțimântul lor“. Era, o disposiţiune 

ce trebuia să figureze în capitolul relativ la celebrarea că- 

sătoriei (Fenet, IX, p. S—12). 

14. Mai grea e cestiunea,. de a se seci dacă interdisul se 

pote căsători. După cum se va vedea mai departe, legiuitorul 

spune că acela care se găsesce în o stare obicinuită de bâlă 

“mintală, pote să fie şi trebue să fie pus sub interdicţiune. 

Iată chiar expresiunea cu care se servă art. 435: „Majorele 

care este în o stare obicinuită de imbecilitate, smintelă sai 

nebunie cu furie, trebue să fie interdis chiar când are mo- 

mente lucide“. Se întrâbă autorii: un interdis, o personă 

care se găsesce în acâstă stare de interdicţiune pentru că 

este într'o stare obiocinuită de nebunie, s'ar putea căsători? 

Cestiunea e controversată. Dacă ne referim Ja lucrări pre- 

gătitâre, găsim că pe lângă sus citatul art. 3 s'a adoptat ur- 

mătorul articol : 

„Art. 4. Nulitatea care resultă din acea, că o căsătorie 

s'a contractat de un interdis pentru smintâlă sai furie, sau 

de un surdo-mut, pâte fi reclamată de tatăl şi “muma, de 

bunul sai buna, saii de curatorul interdisului sai al surdo- 

mutului (Fenet, IX, pag. 46)“. 

Inaintea Tribunatului se propune în ședințele de la %, 

10 şi 11 August 1802 următorele: 

„Asupra art. 2 (146 c. n., 129al nostru) că acâstă dis- 

posiţiune cere un articol formal, care să stabilescă ca, regulă 

certă că interdisul pentru causă de. demenţă nu este, în cât 

privesce căsătoria, în stare de a da un consimţiment, chiar 

de ar avea intervale lucide. 
Se propune adausul următor: 
„Interdisul. pentru causă de demență nu pâte contracta 

căsătorie, - 
„Acâstă nouă „redacţiune este adoptată“ (Fenei IX, 

pag. 118). 
Acâstă disposiţiune însă :nu mai figurâză. în cod. Ce 

avem să hotărîm din împrejurarea că în două rânduri s'a 
produs şi s'a admis că interdisul nu ar trebui să se căsăto- 
râscă și că acest articol a, dispărut din cod? Ore nu e ma- 
nifestă intenţiunea legiuitorului că cel puţin nu a înţeles ca, 
în mod absolut să se declare căsătoria unui interdis nulă? -
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Trei sisteme discută terenul asupra acestei cestiuni. Să 
le examinăm pe rînd. . . 

Primul sistem, acela a lui Maread6, susține că căsătoria 
unui interdis este inexistentă, de 6re-ce lipsesce consimți- 
mântul 1). In adevăr, dice el, de şi în intervalele lucide are 
consimțimântul natural, nu este însă consimţimântul civil 
de care vorbesce art. 1462) (art. 129 al nostru). Ce va să 
dică consimţimântul civil? De unde un consimţimânt civil 
să se deosibescă de un consimţimânt natural? Când legiui- 
“torul cere ca cine-va să consimtă negreşit cere ca acel care 
contraetâză să-și dea consimţimântul, să declare, că Ştie ce 

„Vrea şi sii declare că vrea. Dacă legiuitorul ar cere ca acest 
consimţimânt să fie exprimat cu Gre-cară formalități, atunci 
nu va să dică că există un consimţimânt civil deosebit de 
cel natural, ci însemnâză 'că consimţimântul acesta trebue 
să fie exprimat sai cu Gre-cari cuvinte solemne, sai îna- 
intea unei autorități; consimţimântul însă tot consimțimânt 
este și nu pâte să fie un consimţimânt civil deosebit de 
unul natural. i | 

Al douilea sistem admite căsătoria unui interdis, însă 
să fie contractată cu consimțimântul acelor sub puterea 
căror interdisul se găsesce. In ' sprijinul acestui sistem se 

„invâcă art. 454, care asimilâză pe interdis cu minorul). „In- 
terdisul se asâmănă cu minorul în ceea-ce privesce pers6na 
Și averea sa; legile relative la tutela minorilor se vor aplica 
şi la tutela interdişilore. Acest sistem trebue să recunoscă 
că există o deosebire între un contract ordinar Şi un contract 
de căsătorie. Intr'un contract ordinar minorul și interdisul nu intervin nici o dată: nu e minorul care cumpără, nu e minorul saii intergisul care vinde, ei tutorul în numele lor; pe când dacă e vorba de o căsătorie e cert că atâta, cât interdisul nu ar consimţi, căsătoria. nu pâte să existe. Deci nu putem să Spunem că tutorul are să consimtă la o căsătorie pentru interdis, Și după cum minorul este acela care consimte la 
———— 

  

) Arntz, V. 1, No. 275. Dalloz, art. 146, No. 42, :) Mareade, I, No. 628-625, 
3) Veqi Demolombe, III, No. 120 enunţarea acestul al douilea sistem. Dalloz, art. 146, No. 122 şi -următârele. 

”
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căsătorie; cerându-se negreşit şi consimțimântul părinţilor; 
tot ast-fel trebue să urmeze Și cu interdisul. Așa dar art. 454 
nu pote':să fie în chestiune și rămâne încă o dată î în picidre 

cestiunea de a se ști dacă interdisul se pâte căsători, când 
are intervale lucide, cas în care căsătoria ar fi valabilă prin 

simplul săi consimţiinânt, sai în mod absolut interqisul nu 
se pâte. căsători. | 

In fine sistemul care este aprâpe unanim admis, decide 
că interdisul, aflându-se în stare de luciditate, se pâte căsă- 
tori î). Pentru ce să nu se pâtă căsători interdisul? Ce cere 
legea? Legea, cere să existe consimţimânt. Ori dacă e cert 

că intervalul e atât de lucid pentru interdis, în cât pentru 
nimeni nu face îndoială că interdisul voesce să se căsăito- 
r6scă şi că consimţimântul la căsătorie de îndată ce există, 
e considerat ca suficient, din ace! moment există căsătoria. 
Că, pote să aibă mai târdiii momente de nebunie? Apoi nu 
scia sociul cel-l'alt cu cine se căsătoresce? Tocmai din faptul 

-că în lucrările pregătitâre se vede că s'a căutat să nu se 

permite interdisului căsătoria, şi mai târdiii acest articol a 
dispărut din cod; cum și-din faptul că art. 454 nu se aplică 
de cât la actele relative la averea interdisului 2), conchidem în 

sprijinul acestei din urmă, teorii, admisă, după cum am mai 
-spus de unanimitatea, autorilor. - 

| 15. Interdişii legală se pot căsători sait nu? Oredem e că 

faţă cu art. 92 codul penal nică o îndoială nu mai pâte exista, 

“de 6re-ce acest articol enumerând efectele degradaţiunei ci- 
vile nu trece printre ele și perderea dreptului de a se căsă: 

tori. Exista odinidră în alte legiuiri, mortea civilă, adică cel 

condamnat; la, asemenea pedâpsă, era considerat pentru so- 

cietate ca mort. Averea; lui o moşteneaii cei în drept, căsă: 
toria sa se considera ca desfăcută prin mârte şi incontestabil 
că nu se mai putea, recăsători, el ne mai existând faţă cu 
legea. Astăqi nu mai există o asemenea mârte civilă, con: 

1) Demolombe, III, 127—129. Laurent, II, 286—283. Aubry et Rau, Ş Ş 

401 text şi No. î—6. Demante, Colmet I, No. 224 bis, Dalloz, art. 146, No. 

13. Alexandrescu, II, p. 10. 

*) Degre, 1, p. 144. 

64257 18
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trarie sentimentelor umanitare ce ne guverneză, jar degra- 

daţiunea, civilă nu pâte să atragă după sine incapacitatea 

pentru cel condamnat de a se mai pute căsători, de 6re-ce 

textul nu o spune formal. * 

III. Neexistenţa unei căsătorii a vre-unuia din soci 

Ari. 130. Nu este ertat a trece în a doua căsătorie fără ca cea d'înteiui 

să fie desfăcută. 

16. Consideraţiunea pe care se fundâză legiuitorul e 
fârte puternică, e o cestiune de morală socială şi de orga- 
nisare a familiei în acelaş timp.Atunci când legiuitorul nu a 
permis nică poligamia, adică mai multe femei pentru un 

singur bărbat, nică poliandria adică contrariul mai mulți 
bărbaţi pentru o singură femee, dispositiunen art. 130 se gă- 
sesce pe deplin justificată: nu te poţi căsători a doua 6ră,. 
înainte ca, cea d'iîntâiii căsătorie să fie desfăcută. 

/ " In acelaş sens $ 89 in C. Calimach: 
„Cel ce după desfacerea însoțirii întâi; va voi a veni 

„către a doua, trebue să dovedâscă că învoirea cea de mai 
„mâinte s'au desfăcut, după lege, adică ori prin mârte, ori prin 
carte de despărțenie“. 

Nu numai că e 0 împedicare la căsătorie, existenţa unei 
căsătorii anteridre, în care unul din cei ce o. contracteză a 
doua ră e angajat, dar aci găsim și un fapt pedepsit de art. 
271 din codul penal, ca constituind delictul de bigamie atât 
de demn de reprobat în interesul societăţei şi al familiei. 
Cităm şi art. care a fost modificat în 1874, schimbându-se 
minimum detenţiunei de 5 ani, în maximum închisorei. Art. 
271. „Se va pedepsi cu maximum închisorei, persâna aceea 
care fiind căsătorită se căsătoresce din nou, mai 'naintea des- 
facerei căsătoriei cele precedente, dacă acea căsătorie va, fi 
fost valabilă. ” 

| „Asemenea se va pedepsi și acela care, nefiind căsă- 
torit, se căsătoresce din noi cu o pers6nă căsătorită și pe 
care 0 scla că era căsătorită. |
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„Acestă pedâpsă se: va aplica şi preotului sait oficerului 
statului civil, care, cunoscând că o persână este căsătorită, 

își dă concursul ministerului săi la o nouă căsătorie a ace- 
leași persâne.& 

IV. Consimţimentul ascendenţilor 

17. Una din condițiunile pe cari legea le cere pentru 
validitatea căsătoriei, este, pe lângă consimţimântul părţilor 
şi consimțimântul ascendențţilor. Turn cuvîntul ascendent în 
înțelesul cel mal larg, căci se cuprinde aci nu numai ascen- 
denţii propriii diși, dar încă consiliul de familie şi câte odată, 
tutorul. Consideraţiunea pe care e lundată acâstă exigență 
a legei, ca ascendenții socilor să consimtă la căsătorie e de 
îndoită natură. Mai întâi e o cestiune de condescendenţă către 
părinți. [ bine ca socii, când se căsătoresc, ascendenții să 
dea mulțumirea lor, să dea, cum se dice, benedicţiunea, lor. 
Apoi e şi consideraţiunea că, de 6re-ce legiuitorul a fixat 
vîrsta în care cine-va se pote căsători mult mai jos de cât 
majoritatea ordinară şi pentru că căsătoria e un act fârte 
important, de natură a influența asupra vieţei celui ce o con- 
tracteză, sa credut că e bine şi folositor socilor ca ascen- 
“denţii să consimtă la căsătorie. 

La Romani se cerea consimţimântul acelui sub puterea, 
cărui se găsea și a acelui sub puterea cărui avea să cadă 
sociul în urmă. Aci nu era considerațiunea protecţiunei, ci 
un drept. De aceia cel ce era sui juris se putea, singur căsă- 
tori de îndată ce av 14 ani, pe când fiind alieni juris, nu se 
put& căsători, la ori-ce etate, fără consimțim6atul celui sub 
puterea, cărui se găsesce 1). Ihering?) consideră că cererea 
acestui consimţimânt, era chiar o datorie, din puntul de ve- 
dere politie al ginţii. 

Legiuirile nâstre vechi. cer și ele acestă condiţiune. 
Așa $ 73 Calimach: „Nu se face puternică alcătuirea căsă- 
toriei fără primirea celor ce ati să se Jogodâscă, şi a acelor 

1) Demangeat, 1], p. 180.: 

2) lhering, I, p. 192—193,
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încă, cari X aii pe dânşii sub stăpînire şi povăţuire“. Para- 

grafele 74—77 arată apoi cine sunt acel al căror consimţi- 
mânt' se cere, iar paragraful 78 arată cum sprevîrstnicul și 

vîrstnicul pot cere ajutorul Dicasteriei şi chiar al politiceștei 
judecătorii pentru a înlocui un consimţimânt relusat fără 

cuvînt. | Si 
Legiuirea Caragea aci, ca şi în alte materii, e mult mai 

sobră. Iată ce dice ea în art. 3 şi 4: „Neviîrstnicii fără voința 
părinţilor saii a epitropilor să nu se căsătorescă şi părinții 
și epitropii fără voia lor să nu-i căsătorâscă. 
| „Viîrstnicii având părinţi cu blagoslovenia lor să se în- 
s6re, iară când părinţii lor nu se vor îndupleca şi după a 

treia a lor rugăciune, atunci să se arate neprimirea lor la stă- 
pînire“ (Art. 4). 

Nu găsim în dreptul canonice nimic relativ la acâsta, 

însă în Franța s'aii introdus aceste disposiţiuni prin ordo- 
nanța cea din urmă din Blois, relativ la actele stărei civili. 

Legiuirile moderne cer şi ele consimţimântul ascenden- 
ților. Aşa codul civil italian urmâză ca şi codul Napoleoi; 
însă e de notat art. 67 care deslâgi o controversă pe care 
o vom ved6 îndată în legiuirea n6stră, prin aceia că permite 
copilului a recurge la Curtea, de Apel, contra refusului as- 
cendenţilor, al consiliului de familie și al tutorului. 

„ Codul german cere consimțimântul tatălui şi al mumei 
pentru copilul mai mic de 21 de ani (art. 1305); care con- 
simțimânt fiind refusat, pâte fi înlocuit cu acela al tribuna- 
lului tutelelor (art. 1808, veqi şi nota d-lui Muelenaere). Muma, 
naturală este acea care consimte la căsătoria copilului. Dacă 
tatăl legitimeză pe copil, muma perde dreptul de ai se cere 
consimțimântul (art. 1306). Fiind adopţiune se cere şi con- 
simțimântul părintelui adoptator şi al celui natural, disposi- 
țiune identică cu aceia a articolului 63, ultimul alineat al 
codului italian. 

Să vedem acum ce decide codul nostru şi în privința 
acesta vom avea a distinge consimţimântul proprii dis, de 
cela ce se numesce actele respectudse, cari câte oaată, în- 
locuese acest consimţimânt.
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A. Despre consimţimântul propriă dis 

18. Se cere consimţimântul: 
a) A7 părinților. 

„Avt. 181. Băiatul care n'are vîrsta de 25 ani deplină, preeum şi fata 

care nare vîrsta încă de două- „deci şi unu ani deplini, nu se „pote căsători 

fără consimţimântul tatălui şi al mumel. . 

La cas de desbinare între tată şi mamă, cousimţimânil tatălux este 

de ajuns. - - : 

Art. 132. Dacă tatăl sai :mama ai murit sau dacă unul din ei se 

găsesce în neputinţă d'a manifesta voinţa sa, consimţimântul celui-l'alt este 

de ajuns pentru săvârșirea căsătoriei. 

Să notăm de la început că legea face o distincţiune 
între băiat și fată. Legea cere consimțimântul - părinţilor 
pentru un băiat chiar vârstnic, care însă nu a ajuns la 25 

de ani împliniți, pe când pentru fată se mulțumesce cu 
vârsta de 21 ani. Acâstă distineţiune, care nu mai există în 
legea germană, probabil ţine la consideraţiunea .că o fată se 
mărită mai. anevoe şi la o vârstă mai mică ca un băiat și 
apoi mai e şi consiăeraţiunea' că deşi 6re-cum un. băiat e 
mai puţin slab ca o fată, însă e mult; mai expus de cât ar fi 
o fată, la, o căsătorie nepotrivită, căci fata, trăesce tot-d'a-una 
cu părinţii și e întru cât-va sub supravegherea mumei, care 

o apără de deosebitele tentaţiuni; pe când. băiatul-intră în 

contact cu tot felul de lume. 
19.. Legiuitorul se întrâbă ce se întâmplă când tatăl şi 

muma nu sunt de acord, unul voesce şi altul nu? Și atunci 
el dice: prevaleză consimţimentul tatăhi. Vom vedea că de şi 

legiuitorul spune că, în cas de disidență, consimţimântul 
tatălui prevală&ză, cu t6te acestea consimțimântul mumei trebue 
neapărat cerut. S'ar putea întreba: Pentru ce acest consimţi- 
mânt al mumei? De Gre-ce, sai muma va da același con- 
simţimânt ca şi tatăl, Și atunci e de prisos; ori muma nu va 
fi de acord cu tatăl şi atunci consimţimântul tatălui preva- - 
I6ză. Vom ved6, atunci când ne vom ocupa de oposiţiunile 

la căsătorie, care e interesul să spunem, împreună, cu. le- 

giuitorul, că de şi în cas de disidență consimțimântul tatălui 
prevaleză, totuşi legea cere și oficerul stării civili e dator
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să, câră şi consimțimântul mumei și el are să celebreze numai 
atunci, când constată în fapt că mumei s'a cerut consimți- 
mântul. 

20. Dacă unul din părinţi a încetat din viaţă, a murit, 

dice legea, saii dacă unul din ei se găsesce în imposibilitate 
de a'şi manifesta voinţa, consimțimântul celui-l'alt e de ajuns 
pentru săvîrşirea căsătoriei. A murit ori tatăl oră muma, 
mai ales a murit tatăl; atunci consimțimârtul mamei e su- 
ficieni. Legiuitorul, pe lângă mârte mai pune imposibilitatea, 
sati mai bine neputința de a, manifesta voinţa, fără să preci- 
seze în ce anume constă acestă neputinţă. Rămâne totul la 
aprecierea oficerului de stare civilă și a tribunalelor). 

21. b) A? bunului şi Dunei. i 

Art. 133. Dacă tatăl şi muma sunt morţi, saii dacă se găsesc în im- 
posibilitate de a manifesta voinţa lor, atunci bnnul şi buna despre tată şi 
în lipsa acestora bunul şi buna despre mamă țin locul acestora. 

Dacă este desbinare, acâsta va fi considerată ca consimţimânt. 

Tatăl și muma sunt morţi saă-sunt în imposibilitate de 
a manifesta voința lor. Atunci se cere în acelaşi timp con- 
simțimântul bunului şi bunei despre tată; dacă unul din 

„aceștia e încetat din viaţă, consimțimâutul celui-l'alt e sufi- 
cient. Dacă bunul şi buna, despre tată sunt încetaţi din viaţă, 
atunci bunul și buna despro mamă sunt cei chemaţi a'și da consimțimântul lor. Şi unde în cas de disidenţă între tată și mamă, legea, dice că prevaleză voința tatălui, când e vorba de disidenţă între bun Şi bună, legea consideră acâstă disi- dență ca un consimțimânt dat; deci e suficient consimţi- mântul unuia din dânşii ca să se celebreze căsătoria, însă tot-d'a-una trebue să fie cerut și consimțimântul celui-Palt. In casul când tatăl şi mama, sunt încetaţi din viaţă și se cere consimţimântul bunului și a bunei, avem de observat o modificare de redacţie a textului rumân, In textul francez, art. 150 se dice: „Dacă tatăl și mama sunt morți, sai în imposibilitate de a'și manifesta, voința, buuii şi bunele îl în- locuesc : dacă e desbinare între bunul și buna de: aceiași linie, consimţimântul bunului e'de ajuns“, Legea franceză 

') Domolombe, 11, No. 42, 43, Laurent, II, No. 813,
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pune la un loc bunul şi buna despre tată cu bunul şi buna 

despre mamă, pe când legea n6stră cere numai consimți-: 

mântul bunului și bunei despre tată și numai când amândoi 

vor fi morţi saii în imposibilitate de a-'şi manifesta, voinţa, 

consimţimântul bunului şi a bunei despre mamă. 

In sistemul legiuitorului nostru nu pâte fi disidență 

între liniele bunilor, ci numai între ascendențţii de aceiași 

linie; disidenţă care face consimţimânt fără ca vre-o linie 

să prevaleze. 
29. 6) Al consiliului de familie. 

Art, 142. Când tatăl, muma, bunil şi bunele sunt morţi, sai în ne- 

putinţă de a manifesta voinţa lor, atunci băeţii dacă n'ati 'ajuns încă la. 

vârsta de două-deci şi cinci ani şi fetele la acea de două- decl şi unu nu se 

pot câsători fâră a cere consimțimântul consiliului de familie. 

Este de observat că legiuitorul francez în art. 100, co- 

respundător art. 149 al nostru, nu cere consimțimântul con- 

siliului de familie de cât numai dacă băiatul saii fata nu ati 

ajuns la vârsta de 21 ani împliniţi, pentru că tutela înce- 

t6ză la 21 ani şi odată cu ea încetâză după cum vom ved& 

şi consiliul de familie. Legiuitorul nostru a credut de cu- 

viinţă să menţie ș și pentru consiliul de familie distinețiunea 

între băeat şi fatal şi să câră un consimțimânt al consiliului 

de familie până la 95 ani, tocmai cum se cere pentru con- 

simțimântul bunului şi al bunei. Neapărat că acâstă dispo- 

siţiune a legei pâte să fie criticată, mai cu s6mă că consi- 

liul de familie încetâză odată cu majoritatea, însă legea e 

lege, disposiţiunea e clară şi așa fiind, trebue să ne su- 
punem ei. 

28. Aci întîmpinăm o dificultate pe care am vădut'o 

resolvată, nu numai de legiuirile Italiană şi Germană, venite 

în urma codului Napoleon, dar chiar şi de vechile legiuiri, 

aceea de a se sci dacă contra încheerilor consiliului de fa- 

milie se pâte face apel la, tribunal. Vechile legiuiri diceai: 
că în cas când consimţimântul este refusat pentru motive 

puţin seri6se să. intervină stăpânirea. Astă-qi să intervină 

Curțile de apel dice legiuirea, italiană, tribunalul. tutelelors 
dice legiuirea germană. Avem în privința acestei cestiuni o 

disposiţiune specială în materie de tutelă, după care închee-
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rile consiliului de familie sunt tot-d'a-una supuse_apelului 
“tribunalului. (Art. 638, Pr. Civ.). Se pote întimpla câte odată 
ca. consiliul de familie să nu voiască a da o soluţiune favo- 

rabilă, pentru tutor, atunci se pote face-apel la tribunal, ho- 
tărîrea, tribunalului e supusă apelului. curței. (Art. 642, Pr. 
Civilă).: | | 

Ba încă ce e mai mult, art. 367 dice: „Sprea nu se 

compromite interesele minorilor prin întârdiere, când con- 
siliul de familie convocat după lege nu se va aduna în ter- 
menul prescris, afară de casul arătat de art. 373, tribunalul 
domiciliului va păși cu lucrarea din oficiii şi va îndeplini 
datoria, ce are consiliul de familie după. lege, arătând acâsta 
anume în jurnalul ceva încheia. După o asemenea lucrare, 
ori-ce propunere s'ar face din partea consiliului de familie 

“nu va, fi primită“. Se discută cestiunea de a se sci, dacă în 
materie de consimţimânt pentru celebrarea căsătoriei, în- 
încheerea; consiliului de familie, orl-care ar fi ea, pâte să fie 
susceptibilă de apel, fie de un membru al consiliului de fa- 
milie, fie de către tutor, fie chiar de cel ce voesce a se 
căsători. 

In un sistem se dice: după cum nu pâte să intervină 
justiția, când e vorba de consimțimântul tatălui, mamei, bu- 
nului, bunei; tot ast-fel, de 6re-ce legiuitorul nu face nici o 
distincţiune, trebue să se hotărâscă şi când e vorba de con- 
simțimântul consiliului de familie, fiind în joc interese mo- 
Xale ale familiei și dânsul singur trebue să aprecieze dacă trebue să dea, sait nu consimţimântul. 5). - 

Acest sistem e combătut: Nu voim să facem un argu- 
ment. din aceea că hotărîrile consiliului de familie sunt sus- 
ceptibile de apel, care negreşit nu distinge dacă e vorba de cestiuni bănesci sai dacă e vorba de cestiuni morale în afară 
de interese: unde să se ţină copilul, unde să se instruiască 
ete. Dar e o altă consideraţiune, pe care o enunțam mai sus : alta, e solicitudinea unui tată, unei mame, şi: alta acea a unui consilii de familie,. compus mai des din prieteni de cât din rude, care de cele mai multe ori lipsesc. Apoi sunt 
———— 

  

1) Demolombe, III, No. s6. Valetie, pag. 178. Laurent, II, No. 844. Dalloz, Art. 160.10, ” a a -
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intrigi în familie şi interese cari dictâză consiliului de fa- 
milie să dorâscă unirea minorului cu o persână cu totul 

alta de cât cea dorită de dânsul, ba încă cu una pâte care 
i-ar fi dăunătâre, numai pentru ca interesele membrilor din 

consilii să fie satisfăcute. Tribunalul atunci să nu intervie 
spre a pune capăt acestor intrigi care. pot fi nereparabile 

pentru t6tă viaţa minorului? !) In acest al doilea sistem, ho- 
tărîrea, tribunalului e supusă apelului curței. 

24. d) Al Tutoruhii, 

Art, 141. Copilul natural, care va îi perdut pe muma sa, sati a cărui 

- mumă se va afla în neputinţă de a manifesta dorința sa, nu se va putea 

căsători înainte de vîrsta de două deci şi cinci ani, fără consimţimântul tu- 

torelui săti. 

Legea n6stră civilă se depărtâză de codul Napoleon și, 
în privinţa copiilor naturali, urmâză întru cât-va dreptul 

roman. Chiar tradițiunea în ţară Ja noi e că legătura de 
sânge între copii și mamă produce efecte civile, întocmai 

ca cum ar fi copilul legitim, atât față cu muma cât şi cu 
rudele mumei. Faţă cu tatăl, nu pte să existe nici o legă- 
tură, chiar atunci când s'a stabilit paternitatea, prin judecată 

excepțional. 
Mama a încetat din viaţă. Legiuitorul numai cere în 

asemenea cas consimţimântul bunului sai bunei despre 
„mamă, ci cere consimțimântul tutorului şi, ceea-ce e curios 

consimţimântul acesta este: cerut până la împlinirea de către 

copilul natural a vîrstei de 25 ani fără deosebire între băiat 
şi fata. Aci ca şi mai sus putem remarca inconsequența le- 
giuitorului, care odată spune că tutela încetâză la 21 ani și 
apoi cere consimțimântul tutorului până la 25 ani. Mai mult, 
dacă muma ar trăi, având fata 21 de ani, consimțimântul ei 
nu S'ar cere; pe când muma fiind mârtă, fata, neavând 25 
de ani, are nevoe de consimţimântul unui tutor. Tutorul ad 
hoc va fi numit de tribunal. 

25. Să vedem acum condiţiunile cari se cer pentru ca 
un consimţimânt să fie valabil. Ele sunt în număr de trei 

şi se formul6ză ast-fel: 

5) Colmet sur Demante, I, No. 216, 1 bis. Dalloz,art. 160, 2. Alexan- 

drescu, II, pagina 11. |
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a) Să fie dat în formă solemnă. Mai în general cei-ce con- 
simt, părinții d. ex., asistă la celebrarea. căsătoriei înaintea, 

oficerului stărei civile, care se încredințâză de consimţi- 
mântul lor, şi îl trece în actul de căsătorie. Actul de căsă- 
torie fiind un act solemn, un act autentic, trecerea consim- 
țimântului părinţilor face parte din act şi deci este dată în 
mod solemn. Se pâte însă întîmpla ca un părinte să fie bol- 
nav, sait să lipsâscă de la locul unde se celebrâză căsătoria 
și atunci pote să-și dea, consimțimântul în scris, dar consim- 
țimântul trebue dat în mod autentic. Tot ast-fel când e vorba 
de un consilii de familie, care e greii de întrunit și adus 
înaintea Oficerului stărei civile, se preferă consimțimentul 
înseris însă îmbrăcat cu forma autentităței. După cum le- 
giuitorul cere ca întreg „actul de căsătorie să fie solemn, 

„tot ast-fel și părţile din cari se compune, în special consim- 
țimântul socilor şi al ascendenţilor, trebue să fie dat și el 
în mod solemn. 

26. D) Să fie special. Acâsta însemnâză ca nu se pote 
dice că există consimţimânt, atunci când tatal Și muma, chiar 
în mod autentie spun: declarăm că dăm deplină putere co- 
pilului nostru a se căsători cu ori-cine va, crede el de cu- 
viinţă. O asemenea deelarațiune nu este un consimțimânt. 
Pentru ce legea cere consimțimântul părinţilor și al ascen- 
denţilor, dacă nu spre a vedea dacă căsătoria proectată e 
sait nu în favârea copiilor? Ar mai putea să fie un asemenea 
discernământ când s'ar da un consimțimânt general? Şi nu 
ar fi o adevărată abdicare a puterei părintescă când părinții 
ar dice: dăm consimțimânt să se căsătorâscă cu ori-cine? 
E o regulă generală că ori de câte ori e vorba să se com- 
plecteze capacitatea cui-va, să se dea un „consimţimânt, o autorisare ete., de atâtea ori acest consimțimânt, acâstă au- torisare trebue să fie specială, adică anume pentru actul 
pentru care legea cere o asemenea autorisare. 

27. 6) Să fie persistent până la celebrare. Se pâte întîmpla că un părinte de ex. tatăl, care a consimţit la căsătorie în mod autentic, în intervalul de timp până la celebrarea, căsătoriei „Să se convingă, graţie unor amănunțite cercetări, că per- sona ce voesce să se căsătorâscă cu fiica sa nu presintă destule garanţii pentru fericirea acesteia și atunci să 'ŞI re-
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tragă consimţimântul. Dreptul acesta nu se pune la îndo- 

ială, un părinte îşi pote retrage, înainte de celebrarea căsă- 

toriei, consimțimântul săi. 

Dar unde discuţiunea se presintă e în casul următor. 

Dacă părintele chemat să "și dea consimțimântul a făcut 

acâsta în mod autentic şi special și a încetat din viaţă îna- . 

inte de celebrare, consimţimântul săi e suficient pentru | 

căsătorie sai se cere consimţimântul ascendentului urmă- 

tor? Că nu e suficient consimţimântul manifestat de către 

cel care numai e în viață în momentul când se celebrâză 

căsătoria, acest punct nu e în discuţiune: consimţimentul 

trebue să se considere dat în momentul celebrărei căsăto- 

riei, deci nu pâte să fie consimţimânt care să emane de la 

o persână ce numai există. Insă autorii în interesul validi- 

tăţei căsătoriei aii căutat, să dea soluțiuni lăturalnice așa qi- 

când. 

Așa Marcad6!) dice: în asemenea cas, cert fiind-că 

ascendentul care a consimţit a încetat din viaţă, dacă per- 

s6ua, chemată îndată după dânsul, nu vine la oficerul stărei 

civili să facă oposiţiune şi să declare că nu consimte, 

prin acâsta, chiar se consideră că a dat consimţimântul. Ii 

întru cât-va aplicarea unui proverb forte răspândit : Cine 

mau dice mu, consimte. Dar cum putem admite în materie juri- 

dică că prin faptul că cel chemat după legea să consimtă 

nu declară că nu consimte, când legea cere să se constate 

consimţimântul săi prin acâsta chiar să fie considerat că a 

consimțit, când am vădut că legea cere ca acest consimţi- 

mânt să fie și special şi dat în formă autentică ? 
Sistemul acesta 'nu a fost admis. A venit apoi Demo- 

lombe 2), care cere imediat, consimţimântul persânei ce vine. 

în drept şi aadăogit că dacă nu se cunbsce încetarea, din viaţă 

a a ascendentului care a consimţit, căsătoria să fie valabilă. 

Acâsta e numai o soluțiune dată în interesul validității că- 

sătoriei. 

In fine astăi-di sistemul aprâpe unanim recunoscut e 

acela, care cere consimţimântul celui ce vine imediat după - 

  

Art. 149. V. în acelaş sens Dalloz, art. 151, No. 23—25. 

2) Demolombe, III, No. 58.
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acela, care Va dat, dar care a încetat din. viață sati s'a, aflat 
în imposibilitate de a consimţi; acesta ca o aplicare a regulei 
că consimțimântul trebue să fie persistent până în momentul 
celebrărei căsătoriei 1). - 

B. Actele. respectuoase 

Art, 134. Copiii legiuiţi cari fi ajuns în vîrsta, prescrisă de art. 131, 
sunt datori a cere înainte de a se căsători, printr'un act respectuos şi formal, 
consiliu! tatălui şi al mamei ori al bunilor, când tatăl şi muma sunt morţi 
sati în neputinţă de a manifesta voinţa lor. 

Art. 135. Ne primindu-se nici un răspuns sai un răspuns negativ, 
după o lună de la cea d'iniâiii cerere respectudsă, se va repota acâstă ce- 
rere de două ori în'interval de o lună între fie-care cerere; la expirarea lunol 
a treia căsătoria se pâte face, ori-care ar fi resultatul cereroi respectudse, fie 
şi tăcerea. ! , . : ” 

Art. 136. După împlinirea vîrstei de 30 ani căsătoria se va putea face 
la o lună după trimiterea actului respectuos. 

„Art, 137. Actul respectuos se va comunica, prin organul primarului 
comunei, persânelor cuvenite, sati în lipsa: lor, la domiciliă ; și primarul va 
da chitanță formală celor ce ati făcut actul respectuos, spre a le servi de 
dovadă, că s'a conformat legei. . i 

Art. 138. Când acela cărui s'ar fi cuvenit a se face actul respectuos, 
va fi absente, căsătoria se va face şi fără un asemenea act, dacă viitori! 
soci vor înfâţişa hotărîrea tribunalului de prima instanţă prin care s'a de- 
clarat absenţa, sai cel puţin copie după ordinul tribunalului pentru a se face cercetare despre absenţă. 

28. Motivul care a dictat facerea actelor respectudse as- cendenţilor e acelaşi pentru care se cere consimţimântul 
lor, condescendenţa ce trebue să o aibă copii față de autorii lor. Prin act respectuos se înțelege rugăciunea pe cari co- piii sunt datori să o facă în mod respectuos părinţilor, spre a le da consimțimântul Ja căsttoria proectată. Lucrul acesta nu era cunoscut nici chiar în dreptul canonie Şi a fost in- trodus în vechiul drept francez prin declaraţiunea din 1634 și edictele din 1656 Și 1697; dar, era cunoscut în vechile n6stre legiuiri Calimach Și Caragea probă expresiunile dla- Joslovenie, rugăciune, îndupleca, din $ 78 Cal. şi 4 Caragea. 29. Legea cere ca să se facă acte respeciudse la ori-ce vîrstă s'ar găsi copilul. De la vîrsta de 25 de ani în sus 

  

') Demolombe, iII, No, 56, 57. Laurent, II, No. 324. Arntz, I, No. 987,
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până la 30 pentru băiat, iar pentru fată de la 21—30, se cer 

trei acte respectudse; pe când după acestă vîrstă nu se măi 

cere de cât unul singur. Actele respectu6se se fac la inter- 

val de o lună fie-care, iar după cea din urmă rugăciune se 

mai aștâptă încă o lună în care, dacă nu se obţiune nici un 

resultat, căsătoria se pâte celebra. Dacă e vorba numai de 

un act respectuos, căsătoria se pote celebra la o lună de la 

notificarea lui. | 

30. Actul respectuos se face numaă tatălui, mumei, bu- 

nului şi bunei nu și consiliului de familie sai tutorului. 

EL se face prin primarul locai, acâsta ca.să pară cu 

un Garacter mai puțin agresiv, ca să, die aşa, de cât ar fi 

tribunalul şi în acest mod se menajâză mai mult suscepti- 

bilitatea părinţilor. 

Art. 138 se ocupă de casul în care cel cărui trebue să 

se facă somaţiune, e absent și dice că trebue să se presinte 

hotărîrea, de deelaraţiune de absenţă. | 

Legiuitorul e prea exigent în acâstă privință, şi de altă 

parte este de observat că nu urmâză un sistem conform 

legii şi logic. Atuncă când e vorba de persâna cărei să se 

încredințeze copilul în cas de dispariţiune a tatălui, am 

avut articolul 124, care dă mamei exerciţiul drepturilor ta- 

tălui, în cât privesce averea şi persâna minorului imediat 

după. dispariţiune, ori cât de scurtă ar fi ea, fără să fie mă- 

car hotărîre de presumţiune de absenţă. De ce când e vorba 

de un act respectuos să aștepte copilul, ca să presinte ho- 

tărîrea de declarare de absenţă, când sciut este că o ase- 

menea hotărire nu se dă de cât după 5 ani de la dis- 

pariţiune şi câte odată chiar după 11: ani? Pentru ce acâstă 

nepotrivire, când muma e aci, sait bunul dacă muma a în- 

cetat din viaţă? Dar chiar când e vorba de consimţimânt 

am vădut că art. 131, 133, 134 şi 142 spun că atunci când 

tatăl e în neputinţă de a'şi manifesta voința Și lucrul e bine con- 

statat, consimţimântul mumei e de ajuns. De ce lucrul acesta 

să nu se pâtă face când e vorba de actele respectudse şi să 

se aştepte hotărîrea de declaraţiune de absenţă? 

Acâstă nepotrivire nu se explică. Ea există în lege, 

însă negreşit că trebue comentatorii să o reducă întru cât- 

va la aplicare de bun simţ și să dică că în asemenea case
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o cestiune de apreciere pentru .oficerul stărei civilă şi tri- 
bunal care pâte decide că aci ne aflăm într'un cas de im: 
posibilitate din partea dispărutului de a'şi manifesta voinţa. 

V. Lipsa de legături de rudenie şi alianță 

31. Una din împedicările cele mai însemnate la căsă- 
torie, este existența unei rudenii sati alianțe între soci. E o 
considerațiune igienică pentru conservarea rasei ȘI O consi- 
derațiune morală. E sciinţific demonstrat că unele împreu- 
nări pot să compromită cu desăvîrșire descendența; e o 
considerare morală ca între unele persâne să existe acel 
respect impus de morală, Și care când se înfrânge, trebue 
ca legea, să intervină. Existenţa alianţei nu pote să aibă nici 
o influență asupra descendenţei, însă e considerațiunea mo- 
rală că unele pers6ne strîns legate cu acela cu care a fost 
sociul celui ce se. căsătoresce să'l respecte. 

32. Rudenia este legătura ce există între două persâne 
cari, sai descind una din alta, sai descină amîndouă din un 
autor comun. 

Alianța este legătura sati mai bine relaţiunea ce existi 
între un soț și rudele celui-l'alt soţ. E de observat că alianța 
nu merge până acolo până unde merge cea ce se numesce 
în limba vulgară cuscrenia : alianţa nu e de cât legătura între un soţ și rudele celui-lalt soț, pe când cuscrenia face să existe relațiuni între rudele unui soț şi rudele celui- alt soţ. 

33. Atât rudenia, cât Și alianța se împart în doua: 4) În rudenie sait alianță în linie directă și 
0) În rudenie sai alianţă în linie colaterală. 

__ Rudenia ca şi alianța în linie directă la rîndul er se subdivide în: 1) linie descendentă şi 2) ascendentă. In linie directă descendentă vor fi fiul, nepotul, stră- nepotul: ete., iară ca aliaţ ginerile. E In linie directă ascendentă se găsesc tatal, bunul, stră- . bunul etc., iară ca aliat socrul. 
i | In linie colaterală sunt fratele, unchiul, vărul etc., ca aliat cumnatul.
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Pentru stabilirea rudeniei se caută nu numai ase cu- 

nâsce în ce linie este directă saii colaterală, dar se mai 

caută şi gradul de rudenie. In privința gradelor avem să 

distingem între rudenia directă şi cea colaterală. Gradele se 

număr în rudenia directă prin generaţiune, fie-care genera- 

țiune formând un grad. Copilul, e către tatăl său în “primul 

rad, pentru că nu e de cât o generațiune, nepotul de fii 

este în al doilea grad pentru că sunt două generaţiuni. 

In linie colaterală, în conformitate cu dreptul roman, 

tot după nascere se ia rudenia însă, pentru a se sci în ce 

grad de rudenie se găsese două persone, trebue să plecăm 

de la una din ele şi să numărăm generaţiunile până la au- 

torul comun şi apoi de acolo să ne coborîm, numtrând 

iarăşi generaţiunile până la cea-l'altă rudă. De ex. fraţii se 

găsesc “rude în al doilea grad, pentru că, plecând de Ja un 

feate şi până la autorul comun, tatăl. numărăm 0 genera- 

„ţiune, iar de aci, coborîndu-ne la, cel-l'alt frate, numărăm o 

- a doua generaţiune. Unchiul se găsesce faţă de nepot în al 

treilea grad, căci de la el la autorul comun, bunicul, numă- 

răm 0 generaţiune, iar de aci până la nepot două, una până 

la, tată şi alta de la tată la fiii. Verii primari vor fi în al 

patrulea grad, pentru că de la unul din ei şi până la auto- 

rul comun sunt două grade şi de aci la cel-Palt văr încă 

două grade. Acelaș fel de numărare de grade există şi în 

privinţa aliaţilor. 
In art. 660 şi următârele legiuitorul se ocupă să de- 

termine gradele de rudenie. Să cităm aceste articole: 

„Art. 660. Proximitatea rudeniei se stabilesce prin nu- 

mărul generaţiunilor ; fie-care generaţiune numără un grad“. 

„Art. 661. Şirul gradelor formâză linia: Se numesce 

linie drâptă şirul gradelor între persânele ce nu se cobor 

unele din altele, dar care se cobor din un autor comun. 

„Linia dr6ptă se împarte în linie drepti descendentă și în 

linie dr cptă ascendentă. 

„Intâia este acea ce l6gă pe capul nâmului cu acei ce 

se cobor de Ja el; a doua. este acea ce legă o persână cu 

acei din care ea se cobâră“. 

„Art. 662. In linie drâptă se numără atâtea graduri câte 

sunt şi generaţiuni între persone: ast-fel fiul este câtre ta-
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tăl săi în cel d'intâiti grad; nepotul de fiii în cel de al doi- 
lea şi vice-versa” bunul către fii lor și nepoții lor de fiii“, 

„Art. 663. In linie colaterală, gradurile se numără după 
generaţiuni, începând de la una din rude până la autorul 
comun și de la acesta până la cea-laltă rudă. o 

„Fraţii dară sunt în gradul al doilea; unchiul şi nepo- 
tul în al treilea, verii primari în al patrulea ș. c. |.“ 

- 84. In ce anume grad e prohibită căsătoria? 
In acestă privință în dreptul roman se determină gra- 

dele rudeniei ce produce împedicări la căsătorie. Iată ce dice 
titlul al XS de Nuptiis, cartea [, $ 1: 

Ş$ 1. Ergo non omnes nobis uzores ducere licet; nam quurun- 
dam nuptiis abstinendum . est. Inter cas enim personus quae paren- 
tium liberorumve locum inter se obtinent, contrahi nuptiae non possunt, 
veluti înter patrem et fliam, vel avum et nepotem, vel matrem. ct fi- 
lium, vel aviam ct nepotem ; ct usque ad înfinitum ; et si tales per- 
sonac înler se coierint, nefuras atque incestas nuptias contrazisse 
dicuntur. Ei haec adeo îta sunt, ut quumvis per adoptionem puren- 
tiu liberorumve loco sibi esse coeperint, non Dossint inter se mutri- 
monio jungi, în tantum ut etiam dissoluta adoptione idem juris ma- 
meat. Itaque cam quue tibi per adoptionem filia vel neptis esse caperit 
non poteris uzoren ducere, quamvis cam emancipaveris. 

Ş 2. Inter cas quoque personas que ex trausverso gradu cog- 
nationis junguntur, est qudedam  similis observatio, sed non tantu.: 
Sane enim inter fralrem sororemque nuptiae prohibitae sunt, site ab 
codem putre cademgque matre nuti fuerint,. sive ez aller utrv corum. 
Sed si quu per adoptionem, soror tibi esse ceperit, quamdiu consistere 
HO pPOSsunt: cum vero per emancipationen, adoptio. sit dissoluta, po- 
tesse am uzorem ducere; sed ct si tu emancipatus  fueris nihil est 

- împedimentum nuptiis. 
- 

Et îdeo constat, si quis generuu adoptare velit, debere cun 
ante filium emancipare; ct si quis velit nurum adoptare, debere cum 
ante filium emancipare. „. | 

Ş 3. Yratris vero vel sororis filtam uzorinu . ducere non licet. Sed nec neptem fratris vel sororis quis uzcrem ducere potest quamuis 
quarto gradu sint ; cujus enim filian uzorem ducere nou licet, cjus negue neptem permittitur. Ejus vero .mulieris quam pater tuus adop- tuvit filiam non videris împediri uxorem du cere gquiu neque naturali, negue civili jure tibi conjungitur. :
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Ş'4. Duorum autem fiatrum vel sororum liberi, vel frutris et 
sororis jungi possunt, 

In privinţa împedicărilor Ja căsătorie resultate din ru- 
denie, legiuirile nostre vechi merg forte departe: 

Aşa Mateiii Basarab începe prin a spune mai întâi 
care sunt diferitele feluri de rudenil: 

„Rudenia se împarte în cinci: de sânge, de două, nea- 
„Muri, de trei neamuri, de Sf. Botez, de fecior de sufleti. 

Prin rudenia de două neamuri se înţelege alianța, prin TU- 
denia de trei neamuri cuscrenia. 

Apoi se ocupă de prohibiţiune, care este de: sânge: 
Acesta se opresce până la şapte spiţe şi se desleagă la opt. Este 

bine înțeles că aci e vorba de rudenia colaterală. 
-De două nemuri: acesta se opresce lu unele până la -şcpte 

şi se deslcgă la şuse €ră unele deslegă la şapte şi se opresce de la 
şase. Acâstă deosebire ţine după cum. colateralii sunt din 
aceiași generaţiune saii din generaţiuni deosebite. 

De trei nemuri: Acesta numai se opresce spre leage la spița 
întâia, iară obiceiul opresce şi cele-lulte: - Spiţa înttiii crăşi. colate- 

rală, adică doui fraţi, dou surori. 

De sf. Botez: Accsla se opresee până la şapte spite de la li- 
serică şi se: deslegă lu opt, numai în drept în cei ce se cobori 

în jos. 
De fecior de suflet: Aşijdercu şi acestă rudenie se opresce 

până lu şapte spiţe ca şi de sf. Botez, numui în cei ce se pogdră. 

este şi altă rudenie de pre cununie, care se chiamă pre limba pristii 

ndşie saii finie, şi se apără numai de obruzele cumdătrului şi a na- 

“şului şi de copiii lor: iar de alti. rudă neaperat este şi Vlagoslo- 

vilă, adică a se împreuna (pag. 209. Alte exemple de împedi- 
“cără a se vedea la Glava OXCIS). 

In privinţa gradelor de rudenie, dreptul canonic în 
linie colaterală numără, gradele ca și în linie directă după 
generaţiune. Așa între doui fraţi în dreptul canonic există 
rudenie de gradul întâiui fiind-că sunt de aceiaşi generațiune, 
între un unchiii şi nepot de al douilea grad, între .veri al 
treilea grad şi aşa mai departe, cea ce ar face ca de multe 

ori. un grad după dreptul canonic în linie colaterală să va- 
loreze. cât două grade după dreptul. roman. 

64257 | ap
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Condica Basarab, e şi o lege de canbne e și în același 
timp o imitare a Basilicalelor și de acea se depărtâză de bi- 
serică în acâstă privinţă, spre a urma dreptul roman. lată 

ce dice ea: „De te va întreba cine-va: tată-tăii a câtea spiță 

țiaste? Tu "i di una. De “ţi va dice dar moșu-tău a câtea 
spiță "ți este? tu "i di a doua. Pentru-că moșşul a născut pe 
tatăl mei, şi se făcu o naştere: adică o spiţă. De acea tatăl 

iară născu pe mine, iată că sunt două nasceri şi se umplură 
și două spiţe. Iară de "ți va dice dar frate-tăii a câtea, spiţă 
ți iaste? Tu "i di a doua. Pentru că pe mine a născut tată- 
meii şi se făcu o nascere, de acea iară născu pe frate-meii, 
iată altă nascere și două spiţe se umplură. lar de va întreba, 
dară feciorul fraţine-tăii a câta spiță iaste? di că iaste a 
treia, iar de "ți va dice și unchiu tăi a câta spiță iaste? di” 
a treia. De "ţi va dice dar vărul tăi premare, a câta spiță 
ți iaste? dii a patra, | 

„Din sf. Botez în alt chip se socotesce către cele de singe“. 

Adopţiunea, ca, şi rudenia de sînge: 
- „De-ţi va dice: dar tatăl tăi cel trupese en tatăl 

tău cel sufletesc a câta spiță sunt unul către altul? qi că 
sunt a doua, că duhul sfint a făcut pe dânșii, şi frați sufle- 
tesci s'aii făcut; iar de "ţi va dice dar cei-lalţi copii ai ta- 
tălui tăi sufletesc, adică fraţii tăi cei sufletesci către tatăl 
tău cel trupese a câtea spiţă, sunt? di că sunt a treia, cum 
Sar întîmpla a fi feciori de frate, adică nepoți. Iară de "ță 
va dice; dar către fraţii tăi cei trupesci, fraţii tăi cei sufle- 
tescă unii către alţii a câtea spiță sunt? dii că a patra, ca 
nisce veri premari (p. 211). 

Legiuirea Caragea nu s'a ocupat de rudenie, de 6re ce 
a lăsat disposiţiunile din Basarab. 

Calimach însă s'a ocupat de cestiune. El numără ca Și 
în dreptul modern, spiţele după generaţiuni în linie dreptă 
și în linie colaterală, numărând generațiunile de la o rudă, 
urcându-se la autorul comun şi coborîndu-se la cea-laltă 
rudă ($ 51—58). Alianţa nu există de cât între un soţ și 
rudele celui-l'alt ($ 60). Cuscria după regulă nu 'are Să... însă 
pentru ca să se păzescă cinstea şi buna cuviință pentru nunți, s'au 
potrivit, afară de regulă, învățătura spiţelor şi la cuscrie, aşedendu-se următorul canon. a
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Probhibiţiunea căsătoriei pentru rude există în infinit în 

linie directă; iar. în linie colaterală până la a opta spiţă, 

fără deosebirea rudeniei din legiuitii sai din nelegiuită însoţire ($ 92). 

Iară pentru cuserenie, prohibiţiunea în infinit, în linie di- 

rectă, şi în linie colaterală până la a șasea spiţă şi de se va 

face amestecătura numelor se opresce şi la a şaptea spiță ($ 93). 

„$ 91. La rudenia din sf. Botez se opresce însoţirea până la 

a treia, spiţă.. Drept acea...“ Este vorba, de linia directă. 

Codul Napoleon, opresce căsătoria, ca tote Jegile, în 

linie directă în infinit, fie că e vorba de rudenia propriii 

disă, fie că e vorba dealianţă adică dela socru la nora sa, de 

la sâcră Ja ginere. In linie colaterală opresce căsătoria, în 

ce privesce rudenia, până la al treilea grad inclusiv şi chiar 

în asemenea cas se pote face căsătoria 'cu dispensă. În ce 

privesce alianța, căsătoria, e prohibită în linie colaterală până 

la al douilea grad. | 
35. Legiuitorul nostru a mers ceva. mai departe cu 

prohibiţiunile. A oprit căsătoria în infinit în ce privesce 

linia directă, fie rudenie, fie alianţă iar în linie colaterală 

până la al patrulea grad inclusiv, asemenea fie pentru rude 

fie pentru alianță, admițând în acelaşi timp. și dispensa 

pentru verii primari. Căsătoriile între verii primari, în Europa 

at fost admise. Acâsta ţine la două împrejurări: mai întâiii 

o influenţă religi6să — în religia catolică căsătoria între veri 

era permisă — şi apoi o influență politică, anume acea de a 

nu permite rmesalianţele. La, noi nu erai aceste necesități 

politice şi din contră biserica n6stră opresce căsătoria între 

veri primari. De altminteri, din punctul de vedere igienic, 

din punctul de vedere al păstrării rasei, e incontestabil că 

căsătoriile între veri pot să fie păgubitore descendenților, 

mai ales când sunt veri eșiţi din frați. Se scie că și calită- 

ţile ca. şi defectele din punctul de vedere moral, precum și 

în general afecțiunile morbide de cari cine-va ar putea să 

fie mai mult sait mai puţin atius, la care e susceptibil, sunt 

transmise prin hereditate. şi aşa s'a întîmplat adesea, că dacă 

în aceiași familie ar fi ereditară o bâlă să se transmită ge- 

neraţiunei şi dacă socii sunt rudă de aprâpe, descendența lor 

e compromisă cu totul. Din acest punct de vedere 'legiui- 

,
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torul a, oprit căsătoriile: între verii primari, însă s'a dat 
drept regelui de a acorda, dispensă în ceasuri grave. 

Să vedem articolele referitâre la aceste disposiţiuni: 

Ari. 143. In linie directă este oprită căsătoria cu desăvîrşire între 
ascendenți şi descendenţi şi între.afinil de aceiași linie, fără deosebirea în- 
rudirei de legiuită sai nelegiuită îusoţire. 

Art. 144, In linie colaterală, căsătoria e oprită până la a patra spiţă inclusiv, fără osebirea înrudirel de legiuită sau nelegiuită însoţire și între afinii de aceiaşi spiţă. | A - | 
Art. 145. La rudenia din St. Botez se opresce căsătoria între naș şi fină precum şi între naşă şi fin, , 
„Art. 150. Cu tâte acestea Domnul, pentru motive grave, va putea acorda, dispensă din probibiţiunile coprinse în art. 141 din acest codice, adică pentru căsătoriele dintre cumnaţi şi eumnate şi pentru acelea dintre veri şi vere, i : - 

Că legiuitorul a oprit căsătoria dintre cumnați și cum- nate pe motivul: că sunt unul faţă de altul /oco fratris și loco “ sororis, cum diceai Institutele lui «Justinian, se pricepe f6rte bine şi e forte raţionabil, de și avem legiuiri cum de exemplu cea Hebraică, care obligă pe cumnat să se căsăto- rescă- cu cumnata sa văduvă .mal ales în ceasul când ai rămas și copii de pe urma defunctului săi frate. : Dar nu se înțelege, sati mai bine, legiuitorul a mers pr6 departe negreșit, când a oprit căsătoriile între aliații de al treilea şi al patrulea grad. Ori cum ar fi textul e ca- tegoric, rămâne casul să fie remediat prin dispensa, regală. | Căsătoria, în alianța, colaterală fiind oprită până la al patrulea grad inclusiv, nu se mai - pâte discuta la noi vali- ditatea căsătoriei între “unchiul mare sati mătuşa mare și nepâtă sai nepot, pentru că sunt în al patrulea grad; însă credem că este în spiritul iegiuitorului a prohibi (în cas când sar presenta, casul cu totul rar) căsătoria, între rudele cola- terali în infinit în linie ascendentă sai descendentă, | 36. Dispensa Regelui -se mărginesce la, veri şi la cum- nați nu şi la, unchi sait mătuşă şi nepâtă sau nepot ca în Franţa. Ea trebue acordată tot-d'auna - înaintea celebrărei căsătoriei. Venită în urmă nu ratifică căsătoria. 37. Este important de notat cuvintele legiuitorului din art. 143 şi 144: firă deosebirea rudenie de legiuită sasi nelegintită
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însoţire. Rudenia nu ar putea să resulte de cât numai din că- 

sătorie, cu tote acestea e o rudenie de sânge și legiuitorul 
avea același îndoit motiv să. oprâscă căsătoria, nu numai 

între rude legitime ci şi între rude naturale. Și aci conser- 
varea. rasei și aci morala erai tot atât: de mult interesate, ca 
și când. ar fi fost o rudenie legitimă, şi de acea se explică, 
şi prohibiţiunea. 

Lucrul acesta nu se presintă în practică fără re cari 
dificultăți pentru că se întrebă: în ce mod are să se facă 

dovada existenţei rudeniei naturale? Rudenia legitimă e lesne 

de. constatat, ea.resultă din căsătorie, pe când, pentru ru- 

denia naturală constalarea ei e mai grea; primo fiind că eo 
deosebire mare între modul de a se dovedi o filiațiune le- 
gitimă de modul de a se dovedi o filiațiune naturală și sc- 

cundo din causă că legea opresce căutarea, paternităţei în mod 
general, ne admitând-o de cât în casul excepţional de răpire, 

când epoca concepţiunei. și acea a răpirei ar corespunde, 
Se întrâbă aşa dar, când ar fi vorba de împedicări la 

căsătorie resultând dintr'o rudenie naturală, trebue să apli- 
„căm aceleaşi principii şi să nu admitem căutarea paterni- 

tăței şi “deci existenţa rudeniei naturale de cât numai în cas 

-de răpire sai să admitem ori-ce fel de probă? 
Intrun prim sistem rudenia naturală, chiar pentru pro- 

hibițiunea căsătoriei, este supusă la aceleași reguli de probă 
ca şi filiaţiunea, naturală, deci paternitatea nu s'ar stabili de 
cât în cas de răpire!).. | 

Acest sistem e combătut de alţi autori, cari dice că pote 

să fie probă de existența unei rudenii naturale, şi acolo 
unde filiațiunea naturală nu s'ar putea dovedi. Se pote în- 

" tîmpla să existe de ex. un proces verbal de adulter cu com- 
plicitate şi condamnaţiune, în care.să fie condamnat un soţ 
ca adulter împreună cu complicele săi şi din acâstă împreu- 

nare S'ar fi născut un copil. De asemenea se pâte întîmpla 

să intervină o hotărîre de anulare a unei căsătorii pentru . 
că a fost o“ împiedicare dirimantă. Căsătoria de şi e anulată 
cu efect retroactiv, sa putut ca în timpul existenţei ei să se 

. i 5) Demolombe, III, No. 10. Laurent, II, 856. Cristescu, art, 143, No. 3, 

Planiol, III, p. 15.
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“nască copii cară sunt naturali, atunci nu e mai puţin ade- 

vărat că există legături de rudenie naturală din împrejurarea 
toemai că copilul s'a născut de la epoca celebrărei și până, 
la intervenirea anulărei. Deci noi nu putem aşa riguros să 
cerem să ni se dovedâscă rudenia naturală numai prin mo- 
durile de dovedire ale filiațiunei naturale ?)- 

O altă cestiune mai delicată e aceia de a se sci, dacă 

alianța naturală e o împedicare la căsătorie. 
De şi art. 148 dice: fără deosebirea, înrudirei de legiuită 

sati nelegiuită însoţire, cu alte cuvinte vorbesce numai de 
înrudire, totuși sar putea spune că acest cuvânt se raportă 

atât la rudele propriii qise cât şi la afini. Insă dacă luăm 
art. 144: „In linie colaterală, şi între afinii de aceiaşi spiță“ ; ve- 

“dem prea bine că cuvântul înrudire din articolul nostru se 

raportă numai la rudenia propriii disă, căci vine în urmă 

alianţa, afinitatea. Aceleaşi sens trebue dat art. 148, care 
vorbesce numai de înrudire, alianța naturală nu ar fi împe- 

dicarea la căsătorie şi de alt-fel motivul de conservare a 
rasei nu mai e de loc în joc. Mai mult încă legiuitorul nu 
s'a gândit la alianţa naturală, ca „să fie alianță se cere nea- 
părat să existe căsătorie şi nu se pâte dice că există alianță 
de cât acolo unde există legături între un soț legitim și 
rudele celui alt soț!). 

38. Legiuitorul rumân, de și e în'ideia lui că căsătoria 
e o instituțiune curat civilă, cu t6te acestea a credut că e 

„bine să introducă unele împedicări pe cari le am vădut că 
existai în vechea legiuire Basarab ca, şi Calimach şi anume 

„împedicarea din st. Botez. Dar unde vechile legiuiri mer- 
_geaii cu împedicările până la al 3-lea grad, legiuitorul mo- 
dern nu face de cât să prohibe căsătoriele între naş și fină, 

“Și fin şi naşă. S'a credut; că e bine să se menţie acest obi- 
"ceiă de Gre ce el resulta din credinţele religi6se ale tim- 
pului, pe atunci atât de înrădăcinate în inimele tutulor, cu 
atât mai mult cu cât rudenia din sf. Botez era considerată 
ca mai puternică de cât cea naturală. 
a 

K Demante, il, No. 217 II bis, — Christeseu, ari. 143, No. 2. 4—6, 
) In acelaşi sens Laurent, IL, No. 355, Cristescu, art, 143, No. 1 în fine. Contra, aceiași notă şi nota 8. Demante, 1, 217 I bis.



DESPRE CĂSĂTORIE : 295 

VI. Adopţiunea 

39. Am vădut cum Justinian asimileză adopţiunea cu 

rudenia propriii disă şi menţine prohibiţiunea chiar la epoca 

în care agnaţiunea a fost desființată. 

Motivul ast-fel cum l'a pus Justinian, e că se găsesce con- 

tractată între dînşii un fel de rudenie, că fata adoptată este 

loco filiae. Cum dice Basarab, adoptaţii sunt fii su/letesci ai 

adoptanţilor; iacă de ce prohibiţiunea trebue să existe. 

Art. 146. Tatăl adoptiv nu pâte ca să se căsătorâscă cu adoptata sa, 

nicl cu fica acesteia, nici cu femeea fiului săi adoptiv. 

Art. 147. Adoptatul fii nu so pâte căsători cu aceea ce a fost femea 

înfiitorului tată, nicl cu muma lui, nici sora mumei lui saii a tatălui săă. 

Art. 148. Nu este slobod a se căsători cine-va cu adoptata soră a ta- 

tălul său, a mumei sait a bunel sale. ! 

Aci avem în legiuirea n6stră o mică dificultate, acea 

că legiuitorul se ocupă de împedicările la căsătorie resul- 

tând din adopţiune, nu numai în articolele nâstre de la, 

căsătorie, dar şi în articolul 313. Ce dice acest articol? „Cel 

adoptat va, rămâne în familia sa firâscă, în care "și va păstra 

şi tâte drepturile sale, cu t6te acestea căsătoria este poprită : 

„Intre adoptator cu cel adoptat şi descendenții acestuia. 

„Intre copiii adoptivi ai aceluiaşi individ. 

„Intre cel adoptat şi copii ce ar putea avea mai în 

urmă adoptatorul. | | 

„Intre cel adoptat și soțul adoptatorului, precum şi în- 

tre adoptator şi soţul celui adoptat“. | 

E o deosebire de redacţiune între articolele 146, 147 

şi 148 şi art. 33. De aci discuţiunea de a se sci la, care dis- 

posiţiune trebue să ne referim: la cea din art. 146, 147 și 

148 saii la cea din art. 313? Negreşit că e mai cuminte să 

ne referim la articolele în materia căsătoriei: mai întâiit 

pentru-că aci e scaunul materiei şi articolele acestea nu 

exist în Codul Napoleon, ci sunt luate din Calimach. Prin 

urmare e manifestă intenţiunea legiuitorului rumân de a 

crea împedicarea după articolele 146 —148. Redactorul nostru 

însă când a ajuns la adopțiune, traduce textul francez, ui-. 

tând, se vede, pentru că materia căsătoriei a fost redactată
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de alt cine, că sa ocupat la căsătorie, de împedicările ce re- 
sultă din adopțiune. De altă parte însă art. 313 există Și nu 
pote fi înlăturat. Tot ce s'ar putea admite e un sistem care 
S'ar apropia de amândouă disposiţiunile, adică care să oprâscă 
căsătoria şi în un cas și într'altul. 

| Care e starea, de lucruri în legiuirile moderne și anume 
în codul italian şi în codul german ? In acâstă privință avem 

„aceleaşi disposiţiuni, ea și în codul Napoleon. Insă în pri- 
vința adopțiunei putem cita art. 1311 din codul civil german 
care dice: Adoptantul nu pote să contracteze căsătorie cu adoptatul 
şi descendenţii săi ; atăt cât ține legătura juridică resultată din adop- 
iune. Fiind-că numai adopţiunea e causa împedicărei, de 
acea nu ține acâstă oprire a căsătoriei de cât numai cât 
ține adopţiunea. Cât despre dreptul nostru vu-avem nici un cas de desființare a unei adopțiuni şi ori cât ar fi de grave acele împrejurări cari ar justifica resilirea adopţiunei, vom vedea că ea l&gă pe adoptat și adoptator :pentru tot deauna. 

- 

VII. “Tutela 
Art. 149. Tutorele saă curatorele nu se pâie căsători cu neviîrstnica ce se află sub tutela sa. 
Asemenea nici tatăl tutorelui, nici fratele acestuia care încă se află sub părintâsca putere, nici fiul tutorelui. nu pâte lua în căsătorie pe pupilă, fără de primirea şi înscrisă adeverinţă a tribunalului coprindătâre că acest tutore a dat pentru tste socol6lă lămurită, şi că însoţirea minorei cu el, Sati cu altul din numitele persâne, va fi spre folosul el, 

40. Legiuitorul aci s'a temut de o influenţă prea mare ce s'ar- pute exercita usupra, pupilei şi de nisce speculi pe cari le-ar av6 în vedere tutorul, De aceea, între alte garanţii pe cari le ea e şi aceea dea prohibi căsătoria tutorului cu pupila sa, prohibițiune ce nu se pâte înlătura prin nici un act de dispensă. Când e vorba însă de unele rude ale tu- torului, legiuitorul a dis că ar fia merge prea 'departe cu prohibiţiunile atunci când ar interdice căsătoria între pupilă și rudele tutorului Și de aceea o admite în acest cas însă cu condițiune ca tutorul Ssă'și dea mai nainte socoteală de
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gestiunea sa. Căsătoria se contractâză numai cu voia tribu- 
nalului. 

Cu tâte acestea atunci când sar ved6 că băiatul tuto- 
relui are avere pâte și mai mare de cât aceia a pupilei, mo- 
tivul prohibițiunei ne mai existând, căsătoria pote avea loc. 
Prohibiţiunea la căsătorie resultând din tutelă era prevădută 
şi de legiuirile n6stre vechi. Așa Calimach îi consacră art. 
98 şi 99, iar Caragea art. 3 din P. III, C. XVI. 

VIII. Socii divorţaţi 

„Art. 277. Socii car! se vor despărți nu vor mal put să se căsăto- 
rescă împreună. . - 

+1. Toemai pentru a ridica socilor perspectiva ca chiar 
după divorţ să se pâtă recăsători și a nu înlesni ast-fel di- 
vorţul, legea, opresce căsătoria între cei-ce, fiind căsătoriţi 
ai divorțat. Acâstă consideraţiune nu -este din-cele-mai pu- 
ternice Şi așa se explică pentru ce disposițiunea articolului 
nostru nu a mai fost primită în Franţa, unde legea cea nouă 
asupra divorțului din 27 Julie 1881, nu numai că nu mai 
menţine acâstă prohibiţiune, dar încă prevede că socii des- 
parțiți pot face să înceteze efectele divorțului, reluând viaţa 
împreună, însă cu condițiune ca să adopte același regim 
matrimonial ca și mai nainte. Se pricepe acestă condiţiune 
a legiuitorului francez, fiind-că atestatorul cerea ca nu cum-va 
socii să se servâscă de divorț numai ca să'şi modifice regi- 
mul matrimonial în dauna terțelor pers6ne. 

Calimach în $ 123 conține aceiași idee, însă exprimată 
ast-fel: Dacă despărțiții soci împăcându-sc, vor voi să se unescă 
îurăşi, nt se opresc şi se socotesce una şi aceiaşi însocire ca şi când 
"ar fi fost despărțiți. 

IX. Adulterul 

drt, 279. In cas de despărţenie pentru causă de adulter, sociul vi- 
novat de adulter nu se va put nici odată căsători cu complicele său. 

42, Și aci avem un motiv moral. A avut loc un divorţ 
care a provenit din adulterul unuia din soci şi din proce-
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dură se constată cine e complicele acestui sociii. E ceva care 

atinge simţul moral ca aceste două persâne, sociul adulter şi 

complicele săi, să ajungă să se căsătorâscă. Eacă pentru ce 

legiuitorul opresce însocirea lor. | 

Aceiaşi idee o găsim şi în paragraful 100 Calimach, 

unde se spune, lucru f6rte important, că acâstă complicitate 

să resulte din o condemnaţiune judecătorâscâ. Vom vede în 
privinţa, acâsta cum legiuitorul a fost greşit că nu a reprodus 
acest articol al legiuirii Calimach. Codul german în art. 1312 
admite de asemenea aceiaşi idee a codului nostru, însă ceia- . 
ce e curios este că admite şi dispensa, pentru unele casuri. 

- 

X. Anul văduviei. 

„Art. 210. Femeia nu pâle trece în a doua căsătorie, de cât după 

dece luni depline de la desfacerea celei d'intâiii căsătorii. 

Art. 278. Femeia despărțită nu va putea trece în altă căsătorie de 

cât după dece luni de la despărţirea er. 

43. Ac6stă prohibițiune exista în t6te legiuirile şi două 
aii fost motivele care ati dictat'o. Mai întâiii e un motiv de 
decenţă publică ca o femee să nu mârgă să se căsătorâscă 
imediat după mortea bărbatului săi şi apoi un al doilea 
motiv e ca să nu aibă loc perturbatio sanguinis, adică să nu 
aibă loc nascerea unui copil a cărui paternitate să nu se 
p6tă stabili cu siguranţă. Acest din urmă motiv e singurul 
pe care "1 are în vedere unele legiuiri, cum de pildă Mateiii 
Basarab, care admitea că femeia care după desfacerea căsă- 
toriei a dat nascere unui copil să se pâtă căsători. fără a 
aștepta trecerea anului văduviei (Gl. co. LXI. Pentru dou 
vini). 

Calimach impune acest termen de v&duvie şi bărba- 
„tului în considerațiunea dragostei ce era ţinut să o aibă 
pentru. femeia sa. Ast-fel $ 144 dice: Femeca Bărbatului celui 
vrednic de jelire este dutdre să păzescă anul jelirei pentru neameste- 
carea seminței şi. pentru cinstea mortului că bărbat. Asişderea se cu- 
vine ca şi bărbatul să păzescă anul jelirii, pentru cinstea femeci sale - 
coi vrednice de acesta. Cu t6te acestea posiţiunea nu era, egală, 
pentru că femeia de se căsătoria în anul jelirei perdea 'şi
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câștigurile nuntesci (perdere ce o suferea dacă născea un 
copil după dece luni de la mârtea bărbatului; cdci fără în- 
doiali se dovedesce că pruncul este din curvie $ 148) şi cele lăsate 

ei de bărbat prin testament, dar şi cu alte pedepse se pedepsesce 
ca și acela ce o va lua amândoi socotindu-se necinstiţi. Nimic din 

tâte acestea pentru bărbatul văduv: $ 146 arată când băr- 
batul este vrednic de jelire, în care cas femeia se pâte că- 

„sători înaintea, anului dacă a născut deja un copil — ca și în 
Basarab — ($ 145) se putea însă da femeei dispensă ($ 149). 

Codul german fix6ză în art. 1313 tot la dece luni pro- 
hibiţiunea, întindându-o şi pentru ceasul de anulare a căsă- 
toriei, și fundând-o numai pe considerațiunea de a preveni 

pertuvbatio sanguinis. Se pâte însă acorda dispensa. 

XI. Alte condițiuni speciali 

44. Codul civil se opresce aci cu însușirile sai condi- 
țiunile spre a se putea cine-va căsători. Ne rămâne să vedem 
alte condițiuni prevădute în legi speciale și alte pentru cari 

-se ridică controversă. Avem a notu legea din 12 Martie 1900 

după care: „Oficerii și asimilaţii lor de ori-ce armă din ac- 
tivitate şi disponibilitate, nu se pot căsători, de cât în urma 
unei autorisaţiuni dată în scris de către autoritatea militară 
superidră. (Art. 1). E o considerațiune de protecţiune pentru 
militari, ca nu cum-va să contracteze căsătorii în condițiuni 
“în care nu ar put duce nevoile casei şi apoi chiar o con- 

sideraţiune de ondre militară de a nu contracta căsătorii ne- 
“potrivite. Pentru mine aceste consideraţiuni nu justifică în 
de-ajuns acâstă disposiţiune ca un militar să nu se pâtă că- 
sători de cât cu consimțimântul superiorilor săi. Un militar e 
“un cetățân şi prin urmare are chiar drepturile politice, cu 
mai mult cuvânt pe cele civili mai cu s6mă pe acele cară 

sunt fundate pe dreptul natural; ori cum ar fi legea e lege 

și acâsta e condiţiunea primă a ei. 
Autorisaţiunea nu se pâte da de cât fiind îndeplinite 

“unele condițiuni, așa, pentru oficerii interiori, pe lîngă mo- 
ralitatea, familiei fetei (art. 3), vîrsta de 23 de ani (art. 2) şi 
o dotă care variază după rangul. oficerului şi după cum fata
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o sai nu fiică de militar (art.. 4—8). Pedâpsa pentru ori-ce 

oficer s'ar căsători fără autorisare, e acea că se consideră 

demisionat şi se șterge din contrâlele armatei (art. 11). Pentru 

gradele inferi6re nu se cere nici o condiţiune, afară de cea 
de moralitate a sociei (art. 13), însă nu se pâte da autorisarea 

de cât sub-oficerilor, sergenţilor şi -brigadierilor reangajaţi, 
iară soldaţilor numai celor ce sunt cu schimbul (art. 12). 

După art. 1315, codul german, autorisarea se cere și 

pentru funcționarii administrativi, ceea-ce e o probă că în 
Prusia funcţionarii civili sunt organisați militaresce. - 

45. Ce.să dicem despre clerici? | 

In biserica ortodoxă clericul mirean, ca să se hirotoni- 

s6scă trebuia ca să fie căsătorit, dar odată hirotonisit nu se 

mai putea, căsători. Călugării însă nu. se puteaii căsători. 
Mai mult, logodna și chiar căsătoria era de la sine desfăcută 

„prin faptul că unul din soci se călugăria. 
Iată, disposiţiunile diferite din Basarab : 
»Vre-un' om ce nu se va însura şi se va face preot, iar apoi 

după preoție va vrea să se însore, unul ca acela i se ia preoția de 
tot, îar de la biserică mu se gonesce. 

„dar de va fi preot şi îi va muri preotesa şi va remâneu veduv, 
de aceia va vrea să ia altă muiere, ia-i-se şi lui preoția, iur de la 
biserică nici acela nu se gonesce (Bas. Glava LXXV). 

„Cine va vrea să se facă preot şi se va însura, de va lua fe- 
mee veduvă, sati curvă, sai, veduvă sait rolă, saii Slujnică, sat cin- 
ghesă, acela na pote fi preot, că pravila va aşa, cum este cu viața 
curată şi îmbunătățit acela ce va să se facă preot aşa să fie şi fe- 

„meta bi, ce să dice curată şi nespurcată (dem Gl. LXIV). 
n» Călugărul sai călugărita de vor lepăda Sf. Chip şi se vor 

însura, aceia nu se chiamă însurare ci curvie, ci mai virlos a fi prea 
curvie, pentru aceia să fie afară de biserica lui Hs. şi afurisiți până 
şi vor veni spre pocăire să se despartă după al şeselea canon al ma- 
velui Vasile, iar de se vor tâmpla a muri în păcut fără pocăire, să 
nu îngropaţi pe denşii nici să-i slujiţi, nici sci-s Domeniţi, pentru că 
sunt streini de către creştini. N 

» Călugărul care va lepăda sfintul chip, şi nu va vrea să-şi vie 
spre poedtire să se îndrepteze, pe acelu nici să-l bage în semă cine-ra 
maci Si Se amestece cu densul, nici să-i grăiască, ci numai tot să-l 
blesteme şi să-i (că anatema.
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» Călugărul schimnic, care va curvi, acela se canonesce ca un 
prea curvar, adică ani 15, iară neschimnicul ca “un Curiar, ani 7 
(Idem Glava LXXV). 

„dl doi-spre-decelea caion al saleorului de a şeseu grăesce care 
preot are mucre şi se va face archiereii acela să se despartă de 
densul şi mai mult cu dinsa să nu şedă, nici în chilia lui, nici în 
alt loc“. Se cere pentru hirotonie voia femeei, ceea ce nu se 
cere pentru ca mirânul să să facă călugăr. „Pentru că muerea 
călugărului are puterea dacă i se fuce Vărbatul călugir să se mirite 
neapărat, iar a arhiereului nu pâte să se mărite, pentru aceca trebue 
să fie cu voia ci hirotonia bărbatului ei (ldem GL. XI). 

Ac6stă prohibițiune o găsim şi în Calimach, $ 90. Cui 
hirotonisiţi până a nu se ciisălori, adică: Ipodiaconii, Diaconii, Pre- 
oții şi eci întru mai mari cinuri de căt acestea, precum şi acei ce 
depărtându-se de însoţire, sai hărăsit lui Diunnedeii, Văr but şi Jemec, 
adică călugări şi călugărițe, nu se pot căsători“, 

Menţionăm că în biserica de. occident nu există cler 
mir6n Ci numai călugări, aşa că în mod absolut ei nu se 
pot căsători. 

Controversa care se ridică e aceea de a se sci, dacă 
aceste disposiţiuni cari aii rămas în vie6re până la pro- 
mulgarea codului givil, sunt ele sâi.nu încă în: picidre ? 
Art. 1919 c. e. spune că sunt desfiinţate tâte legile contrarii 
cu disposiţiunile codului civil şi controversa e toemai a se 
sci dacă aceste disposiţiuni speciale în dreptul canonic și 
pravilele lui Basarab, Lupu, Calimach, sunt desființate de 
codul civil. Aceiași controversă şi în Francia. Sunt în faţă 
trei sisteme: 

Primul qice că. căsătoria contractată de un călugăr e 
nulă 5. Ba încă ce e mai mult Maread, (1. N. 464) susţine 
că chiar le voeu, legătura, aceea ce -0 ia cine-va în sufletul săi 
faţă de Dumnedeii, de a nu se căsători nici odată, pote să 
fie încă valabilă și acâstă opiniune o bazâză pe considera- 
țiunea: că nici o disposiţiune a codului civil nu a desființat 
aceste reguli, cari sunt încă în vigore din punctul de ve- 
dere al can6nelor. - . 

1) Dalloz, Art. 147, p. 17—24. Incă căsătoria nu se desface prin faptul 
călugăriel (No. 35).
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E incontestabil că din punctul de vedere al canoane- 

lor, călugărul ce se căsătoresce nu mai e călugăr, preotul 

care se căsătoresce nu mai, pâte avea cinul preoţesc. 

Al doilea sistem e întru cât-vu intermediar și face din 

acâstă, calitate o impiedicare, însă o împiedicare prohibitivă, 

fără ca să admită nulitatea căsătoriei 1). Nu se pot căsători 

călugării şi preoții, însă o dată căsătoriţi, căsătoria -nu 

pâte să fie anulată. Vom vedea atunci când vom studia ma- 

teria, forte importantă a nulităţilor, că nu pot fi alte nulități 

de cât acelea pe cari legiuitorul le prevede. Ori căsătoria 

călugărilor ne fiind prevădută sub pedepsă de nulitate ur- 

mâ6ză că ea nu pâte fi anulată. 

Sistemul pe care îl credem mai bun, e acela că din 

punctul de vedere al dreptului civil, căsătoria unui călugăr 

nu e oprită, ci valabilă 2). Noi nu ne ocupăm de posiţiunea 

ce'şi crează călugărul față cu cannele, ci de validitatea că- 

sătoriei lui civile. Portalis dice în expunerea de motive: 

„fără a slăbi nervul disciplinei în Biserică, se păstreză îndividilor 

totii libertatea şi tote avantajele garantate “prân legile - statului 5). 

Curtea de casaţiune în secţiuni unite, în diua de 16 Noem- 
brie anul trecut a hotărît, cu ocasiunea succesiunii unui 

călugăr, că codul civil'a abrogat legile eclesiastice (Sec- 
țiunii Unite „Curierul Judiciar“ din 17 Decembrie 1900). 

46. Se discută de asemeni dacă neputinţa e o împiedi- 

care la căsătorie. 
" lată ce dice $ 86 Calimach: Acea de. a pururi neputinţă 

spre îndeplinirea căsătorescei datorii, este o legitimă oprire a cistito- 

nici, dacă a fost încă din vremea alcătuirei căsătorică ; iară pentru 

acea vremelnică neputinţă, să păsuesce căsătoria întru nădejdea vin- 

decărei acestei neputințe“ (alătură $ 116 şi 117). 

Basarab (Gl. CLAYVII) și Caragea (Art. 66 P. 3 Tit. XII) 
fac din neputinţă un motiv de divorţ. 

Asupra acestui punot există 2 sisteme : 
Intr'un sistem se propune a se urma Pothier (du Ma- 

  

) o _ Lo | 

2. 200. Aubry et Rau, $ 464-3. Demante, I, N. 225 bis II şi Laurent, II, 

2) Demolombe, III, n. 131, 182. Valette, pa ț 
Planiul III, pag. 18--20. „pag. 1839—191. Arntz, L n. 809. 

3) Citat de Valette, p. 191.
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| riage No. 96), după care: neputința de la generaţiuue este o îm: 
pedicare dirimantă a căsătoriei, care face pe o persână incapabilă. de 
a contracta o căsătorie 1). 

Acest sistem e astă-qi părăsit şi se admite mai mult 
sistemul contrar după care căsătoria e valabilă. Este un ar- 
ticol relativ la nerecunâscerea copilului conceput în timpul 
căsățoriei, în care se vede art. 287 de la filiaţiune care dice : 
»Bărbatului nui va fi ertat să mu recunoscă de al stii pe copil, sub 
cuvânt de neputinţă trupescă ; nu va putea al recingsce mici chiar 
pentru causă de adulter (preacurvie), afară numai când mascerea î 
se ua fi tăinuit la care cas va fi adus a propune tăte faptele, proprie 
a justifica că el nu e tatăl copilului, Nerecunăscerea nu va putea fi 
primită când există în fapt întrunireu între soţi“. 

Bărbatul nu pote invoca un motiv de felul acesta adică 
neputința trupâscă, el nu pâte prin acesta să dică că co- 
pilul nu e al lui. Cei cari sunt în sistemul întâiii susţin că 
acest articol nu se aplică la căsătorie. Cu tâte acestea, pen- 
tru că consideraţiunea ce a dictat legiuitorului o asemenea, 
disposițiune se impune și când este vorba de cererea de 
anulare a căsătoriei; pentru că legea nu admite nici o nu- 
litate fundată pe acest motiv ; pentru că nu se pâte asemăna 
acest cas cu acela în care cei ce se căsătoresc ar fi de ace- 
laş sex, ne pronunțăm pentru validitatea căsătoriei. Mai pu- 
tem adăoga că suvenirea, abusului ce se făcea în congres, 
care a trebuit în urmă să restrîngă numai când era, viţiii 
de conformaţiuni 2) congres desființat prin regulamentul de 
la 1 Februarie 1877, a trebuit să influențeze pe redactorul 
Codului Napoleoa. Vom vedea dacă cel puţin acâstă nepu- 
tință nu constitue o înjurie gravă, pe care să se fundeze un 
divorţ. | 

| 47. In legile vechi mai existaiă Şi alte împedicări. Așa 
diferența de religiune (V. Bas., p. logodnă CLEXXVIII, z. 3, 
gl. CLXSSII, 71 şi OLXXXVIII) care dădea loc la despăr- 
țenie chiar fără judecată. 

5) Maread;, I, n. 567.—Dernante, I, n. 255 bis IV. | 
| 2) Aubry et Rau, Ş 451 text şi No. 4 Ş 464. 6. Demolombe, II, n. 12, 
Laurent, II, n. 208 şi urm. Valette, p. 233. Arniz, -I, n. 308, Dalloz, Art. 147, 
No. 60—64 comp. 65—63. Planiol, III, n. 25 comp. n, 365.
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Aceiași idee în Calimach, $ 91: „Nu este slobod a se 
face alcătuirea, căsătoriei între creștini şi necreștini, precum 
nică între pravoslavnici și între cei de altă, dogmă“. 

„Să nu se căsătorâscă: 
„Creștinii cu cei cie altă lege (Caragea, art. 2, III—SVI):. 
Tot ast-fel era, prohibită căsâtoria unui liber cu o râbă 

Și vice-versa: „Nici robii nu vor put& să ia pe stăpânele lor, 
ca, să nu se dică că mai înaintea ai fost umblat cu dânsele 
(Bas. gl. OXCIX) (Gl. COSOVII, pag. 193)“. 

„Să nu se căsătorâseă: 
„Slobodii cu robii“. 
In acelaş sens Caragea „să nu se căsiitorescă slobodii cu 

robii“ și Calimach $ 154 „între Gmenii slobodi şi robi, nu se pâte 
alcătui însoţire legiuită“. (Com. $$ 155—179). 

Avem după acea disposițiuni cari ne spun că vinovaţii, 
cel osîndit la închis6re grea nu pâte face căsătorie din diua 
când s'a comunicat osînda judecătorâscă. Ceva la fel cu 
m6rtea civilă după care nu se puteaii căsători cei condam- 

„naţi la asemenea pedâpsă, de 6re-ce erati considerați că nu 
mai există. 

» Vinovatul cel osîndit la închisâre nu p6te face puter- 
„nică alcătuirea căsătoriei, din Qiua acea în care i se face 
„cunoscută hotărîrea, judecătorâsea, nică în curgerea vremei 
„osîndei sale“. 

" Acestea tâte astă-di Sati desființat și numai oferă de 
cât un interes pur istorie. 

CAP. IL: 

“Despre formalităţile relative la celebrarea căsătoriei 

| Sunt formalități cari preced căsătoria Și formalități cari 
fac parte din solemnitatea căsătoriei. 

I. Formalităţile cari preced căsătoria 

art. 49. Inaintea celebrărei căsătoriei oficerul stării civilv va face două publicaţiuni, în interval de opt dile în di de Duminică, înaintea ușei bisericel enoriei Şi la ușa: casei comunale,
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Aceste pulicaţiuni şi actul ce so va încheia întru acâsta, vor coprinde 
pronumele, numele, profesiunea şi domiciliul ambilor viitori soci, calitatea 
lor de majori sat minori şi pronumele, numele, proiesiunea -şi. domiciliul 
taţilor şi mumelor. Acest act va mai cuprinde şi dilele, locul şi ora în care 
Sai făcut publicaţiunile; el se va înscrie pe un singur registru care va fi 
numerotat şi parafat, precum este prescris la art. 28, şi care lă finele anului 
urmâză a se depune la grata tribunalului de întâia iustanţă. . 

| Art. 59. Un extract după asta de publicaţiune se. va afişa pe ușa: 
„casei comunale, unde "și ati domiciliul. viitorii soci şi va rămânea afipt în 
tot intervalul publicațiunilor. o ” „ 

Câsătoria nu se va put6 celebra de cât după trei dile libere de la 
cea de a doua publicaţiune. o 

Art. 51. Dacă căsătoria nu s'a celebrat în cursul unui an de la cea 
din urmă publicaţiune, atunci se vor face noi publicațiuni, după formele 
prescrise mal sus -la art. 49. - 

18. Aceste publicaţiuni se fac în scopul de a se sci de 
public că se proectâză o căsătorie şi dacă cine-va ar cunâsee 
că există: vre-o împedicare de natură a; opri căsătoria, să 
p6tă face ceia-ce vom vedea mai încolo, oposiţiune la că- 
sătorie. - 

49. In privința, locului unde să se: facă publicaţiuni, 
legea dice că este acela unde are să se celebreze căsătoria, 
şi se face prin afipte cari se lipesc la ușa, bisericei şi a casei 
comunale. Uşa bisericei e adăooată de către legiuitorul nostru. 
După aceia un extract despre aceşte publicaţiuni se lipesce 
şi la ușa casei comunale unde viitorii soci își aii domieiliul. 
De observat e că nu se mai -dice ca acest extract să.se li- 
p6scă şi la, ușa bisericer, fapt care denotă că legiuitorul se 
mulţumesce numai cu .afiptul extractului la casa. comunală. 
Legea, franceză cere ca publicaţiunea să se facă. și la do- 
miciliul acelora sub puterea, căror. viitorii soci, sait unul din 
ci se găsesc. | o II 

Publieaţiunile consistă într'o afișare ce se face pe ușa 
casei comunale a locului undo-se va. celebra, căsătoria, pre: 
cum şi pe aceia, a bisericei parochiale căror aparțin. 
„. Ce'trebue să eoprindă? Neapărat acea că se proectâză ' 

o căsătorie. între persnele. numite și, așa fiind, trebue să 
se arate cine sunt aceste persâne, cum se numesc, dacă sunţ 
maj6re, ai cui copii sunt, ete... N e | 
„„.; „Constatarea că publicațitinile „stati făcut. 50 arată prin 

64257 IN ELI CD Ie DR N a 90:
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încheerea unui act, trecut în registrul special al publicaţiu- 

nilor, act care trebue să! coprindă ceea ce trebue să conţie 

şi publicaţiunile. Registrul are un îndoit scop: de a constata 

că s'aii făcut publicaţiunile şi 'de a trece în el și oposițiunile 
ce ar fi avut loc. 

| 40. Publicaţiunile sunt în număr de două, făcute ]a 

interval de o săptămână una de alta, în fie-care Duminică. 
Căsătoria nu se pâte celebra de cât după trei dile libere, 

dice textul rumân (art. 50), înainte de a treia qi me fiind coprinsă 

diua publicaţiunci, dice textul francez. | 

In Franţa, în casuri urgente, se pâte da o dispensa 
pentru a doua publicaţiune (art. 169). Legiuitorul nostru nu 
a, primit acestă dispensă, de unde sar put deduce căa 
voit să împedice căsătoriile în extremis. Vom vede însă că 
lipsa de. publicaţiuni, nu are influenţă asupra validităței căsă- 

toriei. Oficerul stărei civili e pedepsit dacă celebrâză o căsă- 

torie fără publicaţiuui, dar o odată căsătoria celebrată nu 
mai pâte ave loc nulitatea acestei căsătorii. 

| 51. Se cer noi publicațiuni dacă căsătoria nu s'a cele- 
brat în timp de un an de la ultima publicare. 

JI. Celebrarea căsătoriei 

„Art. 60. Căsătoria se va celebra în comuna, în care unul din soci va 

avea domiciliul săi. “ 

Acest domiciliii întru cât privesce căsătoria, se va stabili prin reşe- 
dință de şâse luni continue în o comună. 

Art. 169. Căsătoria se va celebra în public înaintea oficerului stărei 
civili al domiciliului unei din părţile cari se însoțesc. 

52. Căsătoria se celebrâză la comuna unde.unul din 
soci are domiciliul săi. 

Asupra înțelesului alineatului 2 al art. 60 comentatorii 
nu sunt de acord. i 

Un prim sistem declară că singurul domiciliii obligator 
„pentru căsătorie este numai acela, stabilit prin 'o reședință 
de şâse luni. Un domiciliu legal stabilit nu se ia în sâmă, 
dacă nu este însoţit de o 'reședință de şâse lunii). - 

  

2) Laurent, II, No, 412—416. Maread6, art. 74 (acâstă reşedinţă con- 
tinuă a ţine loc de domiciliă chiar dacă este părăsită ; însă nu mai mult 
de şâse luni, art. 174, II). Demante, 1, No. 228.
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Un al douilea sistem, împărtășit de aprâpe unanimitatea 
autorilor, nu vede aci de cât o favâre. Este facultativă cele- 
brarea, ori la domiciliul real, ori la reședința, de șase luni şi 
nu este trebuință ca domiciliul de curână stabilit să aibă 
șase luni de reședință 1). 

. Credem că acest din urmă sistem e preferabil ca fiind 
în vederile legiuitorului, care voesce înlesnirea căsătoriei, 
deşi trebue să o mărturisim că textul pare a fi în sensul 
celui d'întâii sistem. 

„Art 55. Dacă nu s'a ivit vre-o oposiţiune se va menţiona acâsta în 
actul de căsătorie şi dacă publicaţiunile au fost făcute în mai multe co- 
mnne, părţile vor înfățișa certificatele fie-cărei comune la funcţionarul stărei 
civili spre 'a se constata neivirea de oposiţiune. 

„ri. 56. Oficerul stărel. civili ya cere Şi va lua actele de nascere ale , : C “V | ambilor viitori soel. (at ll 44) _ 
„Îrt. 57. Dovedile ce vor îndeplini lipsa actelor de nascere sunt: de- 

clarațiunea a cinci martori bin baţi sai femel, rude „sati nu ai viitorilor 
Soci, care va cuprinde numele, pronumele și domiciliul viitorilor soci, locul 
şi pe cât se va putea mal nemerit, epoca nascerei şi causa pentru care nu 
s'a putut înfățişa actul de nascere. - | 

Martorii vor subscrie acea declaraţiune, care se va lepalisa de pri- 
marul comunei şi dacă vre-unul din martori nu va sci, sali nu va putea 
subscrie, se va face menţiune despre actsta în acel act, 

Art. 58. Actul de dovedire se va înfățișa tribunalului de întâia în- 
stanță al judeţului, unde.trebue să se săvîrşescă căsătoria, 

Tribunalul ascultând conclusiunile procurorului, va face saii va re- 
fusa legalisaţiunea lui, după aprecierea ce va da declaraţiunilor marturilor 
și împrejurărilor ce au împedicat înfăţişarea actului de nascere. 

Art. 59. Actul autentic despre consimţimântul tatălui, mumei, bunu- 
lui şi bunei sai în lipsă-le, despre consimţimâniul familie! va cuprinde 
pronumele, numele, profesiunile şi domiciliul viitorilor soci şi a tutulor 
acelor ce vor fi luat parte la acest act; precum şi gradul înrudirei lor. 

53. Părţile se presintă Ja casa comunală, înaintea ofi- 
cerului stărei civile, care înainte de tâte are să câră urmă- 
t6rele acte: 

a) Constatarea că publicaţiunile s'aii făcut la locurile 
cerute de lege, când ele au trebuit să fie făcute Și în altă 
parte de cât la locul unde se celebrâză căsătoria ; -oficerul 

') Valeite, p. 192. Demolombe, III, No. 196—200, Colmet de Sauterre, 
I, No. 228 bis [ şi bis II. Arntz, I, No. 316.
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stărei civile;constată însă că, s'aii făcut publicaţiunile în co- 
muna, sa, şi că nu este făcută. nici o oposiţiune. 
d) Actul de nascere -al socilor. 

-. Acest act de nascere se înlocuesce în casul când nu 

s'ar putea găsi și numai pentru căsătorie, prin deelarațiu- 
nea a 5 martori. fără prestare de juramânt făcută înaintea 
oficerului. de ştare civilă, deelaraţiune legalisată de judecă- 
toria. de. ocol. .. - Pa 

c) Actul autentie de consimţimântul celor de la care 
legea ?1 cere, când aceştia nu sunt presinți pentru a le cere. 

„Art. 61. In diua hotărită -de părţile ce voesce a se însoţi după expi- 

rarea termenului de publicaţiuni oficerul stărel civile în casa comunală în 

presenţa a patru martori, rude saii streini va da citire părților de actele 

sus menţionate, relative la statul civil al părţilor şi la-formalităţile căsăto- 

riei şi le va citi capitolul VI al titlului Despye căsătorie, Despre drepturile 

şi datoriele- respective ale socilor ; el va interp pe viitorii soci precum şi , 

"personele -cari:autoris6ză căsătoria, -de vor fi du faţă, -să declara dacă s'a 

făcut vre-un contract de căsătorie şi la cas de afirmativă, dala acestui con- 
tract precum. şi numele şi residenţa autorităţel: care Pa legalisat. Oficerul 
stărei civile va primi, după acesta, declaraţiunea fie:cărei părți, una după 
alta, că voese a se căsători. EL va pronunţa în numele legel că părţile sunt 
unite prin căsătorie şi va redige îndată un act despre acâsta. 

“54. Căsătoria se celebrâză în: casa comunală, însă se 
admite ca în casuri extreme celebrarea să se pâtă face Și 
aiurea, a i N 

55. Fără să se. declare nulă o căsătorie făcută prin pro- 
cură să cere ca socii să vie în persână !). 

56. O dată: ce olicerul a primit actele despre care este 
vorbă, întrâbă pe fie-care din cet doi contractanți, asistați 
fiind fie-care de câte doi martori, dacă voasc a se căsători. 
După aceia oficerul citesce. socilor articolele relative la efec- 
tele căsătoriei și încredinţându-se de consimţimânt declară 
pe soci căsătoriți. De remarcat e că după ce oficerul s'a în- 
credinţat de consimţimânt “legea cere ca să interpeleze pe 

» Demolombe, III, No. 210. Laurent, IT, No. 427. Alexandrescu, II, pag. 32. Contra Mazlăcu, Dreptul No. 20/89 şi citațiunile făcute de Demo- Jombe. Codul german cere ca socil să se presinte în persână și simultaneti 
înaintea 'oficerului stărel civile si “acesta sub Spsă itate 1817; 1924). Ă 3 pedâpsă -de nulitate (Art.
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soci dacă ati sati nu un contract bănesc de căsătorie. Care 
e scopul acestei disposiţiuni? Ea, a fost introdusă în Franţa 
prin o lege din 1850 în scopul ca să se pâtă cunâsce de ter- 
țele pers6ne, care ar voi să contracteze cu socii; existenţa 
contractului bănese de căsătorie. Cu ocasiunea studierei con- 
tractului bănese de căsătorie vom reveni asupra acestei dis- 
posiţiuni, arătând tot de-odată şi sancţiunea ei: 

57. Căsătoria este definitivă de îndată ce oficerul de- 
clară pe. soci căsătoriţi. Redactarea, actului nu se face de 
cât pentru a, servi de probă (Valette, p. 159). 

58. Pentru cea-ce trebue să' coprindă actul de căsătorie, 
art. 02 face 'următârea enumeraţiune : 

În actul de căsătorie se va cuprinde: 
„1. Pronumele, numele, profesiunea, etatea, locul de 

nascere și domiciliul fie-cărui din soci“. 
Cu alte cuvinte cel dintâiii lucru cerut d$ legiuitor 

este calitatea socilor, pentru că nu pote fi măcar idee că ar 
„exista o celebrare de căsătorie, dacă; oficerul stărei civile nu 
ar spune în actul ce redijâză cine ariume s'a căsătorit. 

„2. De sunt majori sati minori“. 
Acesta ca să se pâtă ved& dacă condiţianiie de con- 

- simţimâ nt în cât privesce pe cei minoră 'sunt saii nu înde-: 
plinite. 

„3. Pronumele, numele, profesiunea şi domiciliul taţi- 
lor şi mamelor lor“. 

„it. Conpsimţimântul taţilor și al mamelor, bunilor saii 
al bunelor, sati al familiei, în casurile cerute de lege“. 

Cun6scem deja distincțiunile făcute de lege pentru con- 
simţimântul ascendenţilor. Legiuitorul a uitat să spue aci 
că se cere și consimțimântul 'tutorului, atunci când este 
vorba, de căsătoria unui copil" natural căruia i se tiumesce 
un tutore ad-hoc ca să consimtă la căsătorie. 

„3. Actele respectudse, dacă acestea s'ar fi făcut“. 
Dacă a fost trebuință de acte respectudse şi dacă ele 

ati avut loc se face o menţiune” despre dânsele.: 
„6. Publicaţiunile în âiferite domiciliuri“. 
Publicaţiunile se fac nu numai la oficerul stărei civile 

unde se celebreză căsătoria, dar şi în alte localități, cum
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d. ex. la domiciliul real dacă căsătoria se celebrâză în altă 
parte de'cât la dămiciiiul socilor. 

„7. Oposiţiunile de ar urma nisce asemenea, revocarea 
acestora sait menţiunea că nu s'a arătat oposiţiune“. 
 Pârte important este că, oficerul stării civilă e dator 

să arate în actul ce redactâză nu numai că: oposiţiuni s'a 
făcut și anume de cine, dar şi dacă asemenea oposițiuni nu 
au avut loc. | 

„8. Deelarațiunea, părților contractate că se iai de soci 
și pronunțarea unirei lor de către oficerul public“. 

Este evident că tocmai acesta e partea principală a actului: declarațiunea părţilor că consimt a se căsători și pronunţarea în mod solemn de către oficerul stărel civile a cuvintelor. „Zn numele legei ve declar căsătoriţi“, după care căsă- toria e definitivă. | 
"29. Pronumele, numele, etatea, profesiunea și domici- liul fie-cărui din: martori, precum. și declaraţiunea de sunt rude saii afini aj socilor, de ee anume parte şi grad:. De observat că ori de câte ori. legea cere un act în cure să figureze martori trebue să se arate Şi calitatea lor. „10. Declaraţiunea, ce s'a făcut asupra interpelaţiunei “prescrise de articolul precedent, că a urmat sati nu con- tract de căsătorie Şi pe cât se va putea . data contractului ce există, precum şi numele Şi locul reședinței care l'a le- galisat; tote acestea, Sup pedâpsă contra oficerului stărei civile de amenda preţjusă la art. 54. In cas când declara- țiunea Sar fi omis ori s*, greșit, rectificarea actului în ce privesce omisiunea, sati greșala se va putea cere de procu- rorul. Tribunalului, fără prejudiciul dreptului părților inte- resate în conformitate cu art, Sal acestui codice:. Am explicat mai sus pentru ce legiuitorul cere acestă, interpelare din partea, oficerului de stare civilă, făcută so- cilor: dacă există sati nu un.act bănese de căsătorie. E ca cei Ce ar voi să contracteze cu socii să aibă mijlocul de a, găsi acest contract spre a încredința de la început că socii Sunt saii nu capabili -a face contractul despre care e vorba. Cât: pentru partea privitâre la rectificare, ea a fost deja vădută pe larg cu ocasiunea studiere cazurilor de rectifi- care a, actelor stării civili,
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59. Nu ne rămâne în privinţa formelor căsătoriei, de 
cât să spunem două cuvinte asupra art. 152, care se ocupă 
de căsătoriele făcnte în ţară străină de către Rumâni. 

Când am tratat despre conflictul legilor străine cu 
legile rumâne, am spus că principiul admis de legiuitor. în 

„privinţa formelor actelor este: Locus regis actum, adică se 
vor îndeplini formalităţile cerute de legea locului unde actul 
sa petrecut, 

Art. 152, Căsătoria săvîrşită în ţară străină între Rumâni sati între 
Rumâni şi străini, va fi puternică şi. în ţară dacă se va celebra după for- 
mele usitate în acea ţară şi dacă Rumânul nu va fi contravenit disposiţi- 
unilor coprinse în capitolul precedent. 

Două idei: I, că trebue să îndeplinâscă formele cerute 
de legea țărei în care contractul este făcut și al II-lea, ca 
să respecte cea-ce se numesce sfatul personal, adică regula 
de capacitate cerută ca cine-va să celebreze căsătoria, ur- 
m6ză să. fie aplicate Rumânului chiar când ar fi să “e că- 
sătorâscă în ţară străină. 

Art. 182 dă loc la Gre-cari dificultăți. Mai întâiii r&mâne 
cestiunea întrâgă a, se sci dacă acest articol a respins siste- 
mul după care principiul „locus regit actum“, nu merge 
până acolo în cât să dispenseze — pentru contractele: Aşa 
numite solemne — pe Rumâni de a face asemenea acte în 
străinătate numai prin semnătură privată. Așa în Anglia 
de exemplu, cine-va pote să se ducă să ia doui martori 
înaintea cărora să declare că se căsătoresce- cu o femee şi 
că'o asemenea căsatorie e valabilă. Ore articolul 152 con- 
Sfințesce acâstă regulă, sai din contră trebue să punem 
principiul că socii cu ori-ce preţ trebue să facă un act au- 
tentic, rămânând numai ca autenticitatea, acestui act să o dea 
acea, autoritate pe care legea țărei, unde se face actul o 
însărcin6ză în mod precis cu acâstă atribuţiune. 

“Ne pare că art. 152 e prea general și că vom fi ue- 
voiți să admitem că ori cari. ar fi formalităţile cerute de 
legea ţărei unde actul se petrece, acele formalitţi sunt su- 
ficiente ca actul de căsătorie să fie valabil. 
| De altă parte art. 152 nu ridică întru nimic dreptul 
agenţilor diplomatici de a celebra căsătoria, între Rumâni. .
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Am citat articolul din legea constitutivă, a ministerului de 
externe, în care se vorbesce despre agenţii diplomatici și 
unde se dice că dînşii îndeplinesc funcțiunile de oficori ai 
stărei civili pentru Rumânii aflători în țara unde sunt acre- 
ditați. Se ridică din not și aci cestiunea de a se'sei dacă 
aceștă. agenți diplomatici pot să. oficieze în - cas când. numai 
unul din soci ar fi Rumân iar cel-Vâlt străin. Unii at dis că 
nu pot oficia de cât numai în casul când ambii viitori ar fi 
Rumâni, căci numai pentru Rumâni aceşti agenţi diploma- 
tică pot să instrumenteze ; pe acest sistem lam adoptat și 
noi, sunt alții însă, cari în interesul! validităței casătoriej, 
ai admis principiul că agenţii diplomatici pot să instrumen- 
teze și în casul în care unul din soci nu ar fi Rumân. 

60. O altă cestiune fârte gravă care s'a pus în practică 
este acea de a se «ci dacă, în afară de celebrarea. făcută înaintea agentului diplomatie acreditat, regula locus regit ac- um este obligatorie pentru străinii cari se căsătoresc în Ru- mânia. Curtea din Bucuresci, prin o decisiune recentă, a hotărît că doui străini, în speță doui Unguri nu. se pot că- sători de cât în forma cerută de legile civili; că prin ur- mare căsătoria contractată de ei numai în forma religi6să, așa cum 0 cerea legea personală a contractanților, este nulă. Acâstă decisiune contradice o Decisiune a, Inaltei Curți de „ Casaţiune, care â admis validitatea unei asemeni căsătorii). Legiuitorul nostru n'a admis o condițiune însemriată im- pusă de legea franceză, şi anume condițiunea prevă&dută prin art. 170 și 171 coaul Napoleon, în care.se dice: Căsătoria „în ţară străină între Francezi sau între Francezi şi străini, „va fi valabilă dacă a-fost celebrată în- formele usitate în „acea țară numai întru cât acea căsătorie « fost precedată de „Publicaţiunile. prescrise de art. 63 al titlului acteloy stării civili şi „Numai întru cât Francezul nu a contraveniţ disposițiunilor „Prev&dute în capitolul precedenti. : . | Legea franceză: cu drept cuvînt a luat O precauţiune, aceia ca să nu lipsescă căsătoria, de 6re cari publicitate chiar 

ÎN aan ao 

1) Vegi asupra acestei controverse hotărîrea dată anul acesta în afa- cerea Boga-Sturdza de Curtea de apel S$. II, Bucuresei.
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în ţară străină şi de acea a impus că numai cu condiţiunea 
ca publicaţiile să se facă în ţară, căsătoria, să fie valabilă. 

Apoi art. 171 cod Napoleon adaogă : 
„Trei luni de dile după întârcerea Francezului pe teri- 

toriul regatului (republicei) actul de celebraţiune a căsăto- 
riei contractat în țară străină va fi transcris în registrul 
publicațiunilor de căsătorie al loculvi domiciliului săi“: 

Este importantă acestă disposițiune şi ne pare r&i că 
redactorul rumân n'a reprodus-o, pentru că se înlătură în 
felul acesta, cunosciința despre legăturile ce unesc două per- 
s6ne. Lucru e şi mai dificil atunci când două persâne căsă: 
torite în străinătate, întrând în ţară nu mai continuă a trăi 
la un loc. Și consecințele sunt mai grave de cât ar părea 
la prima, vedare, de 6re-ce ai putut fârte bine terţele 
pers6ne să nu scie d. ex. că femeea cutare este căsătorită 

„ŞI. prin urmare să nu scie că este incapabilă de a face un 
act sati un contract Gre-care. Redactorul francez impune 
obligaţiunea, socilor, când ar voi să intre în ţară, să trâcă 
actul lor de căsătorie în registrul stărei civile al locului 
domiciliului lor şi acâstă regulă e atât de importantă, în 
legea franceză, în cât jurisprudența de acord cu întrâga, 
doctrină, decide că dacă o asemenea omisiune s'a tacut, 
căsătoria nu pote să fie oposabilă persânelor acelor cari ar 
fi avut interes să arate cum că căsătoria nu a avut loc. 
Redactorul nostru s'a mulțumit să pue: numai principiul 
„locus vegit actum“ şi de altă parte, ca conâițiune de capaci- 
tate să se.aplice Rumânului și în străinătate regulile prev& 
qute de legea rumână. 

CAP. II 

Despre oposiţiuni la căsătorie 

Vom arăta pe rând: 1 Ce este oposițiuiea, cîne este în drept 
să facă oposițiune şi în ce casuri ; II. Formele oposiţiunei III. Lfec- 
te le oposițiunei şi 1 F. „Ridicar ea oposiţiunt.
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|. Ce este oposiţiunea; cine este în drept a face 
| oposiţiune şi în ce casuri 

Art 153. Dreptul de a forma oposiţiune lu celebrarea căsătoriei, îl 
are pers6na legată prin. căsătorie cu una din părţile contractanţi. 

Art 154. 'Tatăl şi, în lipsa tatălui şi mama, iar în lipsa şi a tatălui și 
a mamei, bunul şi buna pot forma oposiţiune la căsătoria copiilor şi des- 
cendenților lor, chiar de vor avea virsta de două-deci şi cinci ani împliniţi 
sai de două-deci şi unu ani împliniţi pentru fete. 

Art. 155. In lipsă de ascendenți, fratele sau surora, unchiul saă mă- 
i tuşa, vărul sai vara, primară fiind în legiuita vîrstă, pot forma oposiţiune, 

însă numal în casurile următâre : 
19 Când consimţimântul consiliului de familie cerut de art. 142 nu 

s'a dobândit; | | . . - 
20 Când oposiţiunea e bazată pe starea de smintire a viitorului soț, 

ac6stă oposițiune a cării anulare o pâte pronunța tribunalul fără nicr o 
instrucţiune sai formalitate, nu se va primi decât numal cu îndatorire 
pentru oponente de a cere interdicţiunea şi de a dobândi, în privirea ei, 
hotărîre formală în termenul ce i se va da de tribunal, 

Art. 156. In cele două casuui, prevădute în art. precedent, tutorul sati curatorul nu va putea în tot cursul tuteler sati 'curatelei a forma 0po- siţiune fâră să fi fosţ autorisat de către un consilii de familie, po care îl va putea convoca. - : 

61.' Oposiţiunea este actul prin care pers6na în drept a o' face invită pe oficerul stării civile a nu' procedă la ce- lebrarea căsătoriei. 
“62.. Pers6nele în drept a face oposiţiune sunt: 

"-a) Bociul legat prin o ciisitorie cu unul din cei ce voesc a se căsători. Aci de sine se arată 'motivul oposițiunii, existența unei căsătorii anteridre. 
b) Ascendenţii, fără, să arate vre-un motiv şi numai în ordinea următore ; tatăl, în lipsa tatălui muma, în lipsa și a mumei, bunul și buna, fără distinețiune dacă sunt despre tată sati despre mamă. . 
0) Colateralii în lipsa, ascendenților arătaţi mai sus Și anume : fratele, sora, unchiul, mătușa și verii primari, întru cât vor fi majori. Colateralii din jos nu pot face oposițiune. Colateralii. arătați. nu pot face oposiţiune de cât pentru două motive: o | 

I. Pentru lipsă de consimțimânt al consiliului de fa- milie, și
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II. Pentru motiv de smintire al unui din viitorii soci. 

In acest cas tribunalul, chemat a se pronunţa asupra 0po- 

Sițiunei, sati o respinge de-a dreptul, sai, dacă voesce a o 

primi, trebue să dea un termen celui ce a, făcut-o, să pro- 
vâce și să obție interdicțiunea, celui contra cărui face opo- 
sițiune. 

d) Zutorul, însă numai cu autorisârea consiliului de familie 
şi -numai:în cașurile în cari pot face oposiţiune colateralii. 

Este grei a găsi în practică aplicarea ceasurilor de opo- 
sițiune a, tatorului, de Gre-ce, pentru primul cas, dacă con- 
siliul de familie nu a dat autorisarea, la căsătorie nu se pâte 

admite ca, va refuza tutorului a face oposiţiune. Cât pentru 
cel de al doilea cas este mai ușor pentru consiliii a, retrage 
consimțimântul care se presupune dat, de cât să autorize pe 
tutor a face oposițiune. Se pote însă găsi aplicarea în cas 
când se numesce un tutor «d hoc de tribunal copilului na- 
tural (Art. 141) şi al doilea când ar fi vorba de un major 
interdis, în sistemul care -admite validitatea, căsătoriei unui 
înterdis. (Valette şi Demolombe). . 

Controversă. dacă ministerul publie pâte face oposiţiune, 
când ordinea publică este: interesată. (Vedi Aubry et Rau, 
Ş 451 ter. şi n. 27. — Maread6, Cod. 157. III. — Demante, |, 
n. 204. -— Valette, p. 218). 

Să observăm că legea nu sorbesce de - descendenții 
vre-unuia, din cei ce vor să se căsătorescă. Nimeni nu le re- 
cunbsce acest drept. Este.probabil că legiuitorul nu a per- 
mis ca un descendent să vie să se opue unui act ce voesce 
a face ascendentul. 

II. Formele. oposiţiunei. 

„Art. 157. Veri-ca act de .oposiţiune va arăta însuşirea, care dă 0po- 
nentului drept de a o forma, alegere da domiciliii, locul unde căsătoria 
urm&ză a se celebra, precum şi motivele oposiţiunii, afară numar dacă va 
A fost cerută da către un ascendent. Tâte acestea sub pedâpsă de nulitate 
a actelor şi sub interdicţiune pentru oficerul de stare civilă, care ar fi vizat 
actul ce coprinde oposiţiunea conform. art. 52 

„ Art. 52. Oposiţiunile la căsătorie se vor ace în două exemplare sub- . 
semnate amândouă de însuşi oponenții saă de împuterniciţii lor cu procură 
specială şi autentică. Unul din exemplare dimpreună cu copie după pro-
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curaţiune, se va comunica părţilor în persână, şi în lipsă li se va lăsa la 

domiciliul lor. lar .cel-alt exemplar, asemenea cu ccpie după procurațiune 

se va comunica oficerului stării civili carele va pune viza sa. 

Art. 53. Oficerul stării civili va tiece pe scurt, în registrul do pu- 
blieaţiune, tâte oposiţiunile. Dacă acele oposiţiuni se vor anula prin vre-o 

hotărîre 'judecătorescă: saii prin vre-un act de retragere din partea celor ce 

le dedese, acea hotărîre saii act se va trece pe scurt pe marginea aceluaşi 

registru. - - . a 

63. Oposiţiunea, 'se adres6ză ori-cărui din oficerii stării 
civili al locului unde a avut loc publieaţiunile; de şi redac- 
țiunea rumână a art. 157 este greşită. | 

61. Oposiţiunea trebue să arate calitatea celui ce o face 
motivele pe. cari se fund6ză, dacă este făcută de acei cari 
trebue să arate motive; alegere de domiciliii în comuna 
unde are să se celebreze căsătoria. | 

Oposiţiunea se face în dublu exemplar, din care unul se 
trimete sociului contra cărui s'a făcut oposițiunea. 

65. Oficerul stării civili care are să celebreze căsătoria 
trebue să trâcă în registru special tâte oposiţiunile; tot în 
acest. registru se trec şi ridicările de oposiţiune intervenite 
în urma unei hotărîri judecătoresci definitive. 

III. Efectele oposiţiunei 

Art. 54. La cas de oposiţiune, Oficerul Stăril civile nu va putea ce- 
lebra căsătoria până ce nu i-se va face formal cunoscut anularea oposi- 
țiunei, prin retragerea celul ce-a dat-o, saii prin hotărîre de judecată. 

Oficerul Stăril Civilii, care va urma în potrivă va fi osândit la o 
amendă de 30) lei și la despăgubirea de tâte cheltuelile şi pagubele urmate 
părţilor. 

4 

, Lu Go | 
66. Cu ocasiunea art. 54 vom avea să ne întrebăm care 

este efectul unei oposițiuni? Şi asupra acestei cestiuni se 
ridică o controversă în fața căreia se găsesc mai mult sis- 
teme. | 
Ă Observăm în primul alineat al art.: 54, că pare a spune 
întrun mod general că la cas de oposițiune oficerul stării 
civile nu va putea celebra căsătoria, până ce nu i-se face. 
formal cunoscut anularea, oposiţiei, adăogăm la, acesta, ceia ce 
dice art. 157, unde se cere a se arăta însușirea, celui ce a
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făcut oposiţia, şi tot o dată spune că tâte acestea sub pe- 

d6psă de nulitate a actului şi sub interdicţiune pentru ofi- 
cerul stării civile care ar fa vizat actul ce coprinde oposi- 
țiunea, conform art. 52. 

De o parte. art. 51 spune că o > oposiţiune are de efect 

a face pe oficerul stării civili să oprâscă căsătoria iar de 

altă parte art. 157 spune -că formalităţile cerute de lege pen- 

tru a se putea face oposiţiune sunt sub pedâpsă de nulitate 

şi chiar. sub pedâpsă pentru oficerul stării civili dacă şi ar 
pune viza pe o oposiţiune ce nu îndeplinesce formalităţile 
cerute de art. 52. 

Cu aceste două texte putem în mare parte e resolva, di- 
ficultatea.. 

Mai întâi respingem cu totul sistemul care tinde că 

spună că ori.de cine ar fi făcută oposițiunea şi pentru ori- 

care motiv ar fi făcută, oficerul stării civili este tot-d'a una 

obligat să suspende celebrărea căsătoriei. Deju art. 157 spune 
că oficerul stării civili nu numai că pâte, dar este dator să 
refuze viza sa, când o oposițiune n'a îndeplinit formalitățile 

cerute de însuși acest articol; și așa fiind nu o oposiţiune 
făcută de ori-cine ar av efeci să oprâscă căsătoria. 

Tot cu art. 51 trebue să respingem şi ideia acelora, 
cari die că oficerul stării civili are să aprecieze 'grăvitatea, 
oposițiunei și să vadă dacă motivele pe care ea se fondâză 

sunt sati nu justificate, pentru că art: 51 spune că o oposi- 
țiune făcută, oficerul stării civili trebue să oprâscă celebra- 
rea, căsătoriei, până i se va face formal cunoscut anularea 

oposițiunei şi acâsta sub „pedâpsă chiar pentru dânsul de a 
suferi 6re care amendă. 

Va să dică într-un mod absolut nu putem spune cu 
art. 157 că oficerul stării civili: trebue să oprâscă căsătoria 

și de altă parte față cu art. 54 nu'putem spune că el este 

apreciatorul validităței sati nevalidităţei unei oposiţiuni. Așa, 
fiind ce vom hotărî? Să luăm art. 157 să'l desfacem din noii 

şi să vedem ce vom hotărî că are să „facă oficerul stării 

civili. ii 

„Tote acestea sub, pedepsă de nulitate a actelor şi sub 
interdicțiune pentru oficerul de stare civilă, care ar fi vizat 
actul ce coprinde oposițiunea, conform. art. 52*. Prin urmare
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oficerul stării civili” nu: pune viza și: nu ţine socotâlă de 
oposiţiune. Când? Când oposițiunea nu arată însușirea care 
dă . oponentului dreptul de a o forma. Dacă o persână ar 
veni și ar spune deci: Fac oposiție la căsătorie. După sistemul 
cel întâiii ar trebui să dicem că ori-cine ar fi oficerul stării 
civilă, trebue să oprâscă celebrarea căsătoriei. Ei. bine DU, 
acestă pers6nă trebue să "şi arate însuşirea. De unde rezultă 
că dacă o pers6nă face oposiţiune fără să'i fi dat legea, ca- 
litatea de a o face acâstă oposiţiune nu pâte să fie valabilă, 
Și ofiţerul stării civili, nu numai că nu va ţine socotâlă de 
dînsa, dar încă este dator să nu pue viza pe această oposiţie. . 

Asemenea, oficerul stării civili pâte refusa visa unei 
oposițiuni, când cel ce o face nu alege domiciliul. 

„Precum și motivele oposiţiei afară numai dacă va fi 
fost cerută de către un ascendent“, dice legea. 

Dacă .oposiţiunea este făcută de un ascendent, oficerul 
stării civili este dator să se oprâscă, chiar de nu s'ar arăta 
motivul oposiţiunii, pentru că aceşti ascendenți nu sînt da- 
tori să dea motive. 

“Dar dacă oposiţiunea, se face 'de una din pers6nele că- 
rora legea le dă dreptul să facă oposiţiune, însă cari nu o 
pot face de cât numai în cazurile anume determinate de 
lege pâte 6re oficerul stărei civili să nu ție socotâlă de o opo- 
sițiune făcută pentru un alt motiv de cât acela determinat 
de lege? De exemplu: unul din viitorii soci fusese deja că- 
sătorit, căsatoria cea d'întâii este desfăcută şi vine fostul 
socii să facă oposiţie la căsătoria a doua, nu sub cuvînt că cea d'întâiui căsătorie nu e desființată ci sub un alt cuvînt, 
că atunci când s'att desfăcut, “-a făgăduit că nu mai are să 
se căsătorescă; sai că are deja o mulțime de copii pe care trebue săi întrețină, şi că ar fi o nenorocire să se căsăto- rEscă a doua 6ră, spre a: mai da nascere unor alți copii. Tot aşa în' ceia-ce privesce pe fraţi, surori, unchi, veri, mătuși, 
cari nu pot să facă oposițiune de cât numaj pentru că lip- sesce consimțimântul consiliului de familie sati pentru motiv de smintâlă. Dacă vre-unul din colaterali ar face oposiţie pentru un alt motiv, de exemplu, pentru că e: prea, tînăr sau pentru că femeea cu care se căsătoresce. este de con: diţiune rea, în asemenea cas oficerul stării civili nu este
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ținut să primâscă oposiţiunea, pentru că acâstă oposiţiune 
nu este făcută de o pers6nă care să aibă însușirea cerută 
de lege. Să nu se dică că oficerul stării civili judecă. moti- 
vele, pentru că, dacă sociul din prima căsătorie face oposi- 
țiune şi dacă oficerul stării civili scie bine că prima căsă- 
torie s'a desfăcut însă sociul din prima căsătorie pentru a 

șicana, face acâstă oposiţiune sub cuvînt că prima, căsătorie 
nu este desfăcută, oficerul stării civili nu pâte să judece şi 
să spună: Considerând că prima căsătorie s'a desfăcut după 
cum resultă din registrul oficerului stării civili, nu ţin soco- 
telă de oposiţiune ete. Nu oficerul stării civilă, chiar dacă ar 
îi convins şi scie bine că oposițiunea acâsta nu e fondată 
pentru că căsătoria d'întâiu a fost desfăcută, totuşi va opri 
căsătoria. Pentru că este o oposiţiune făcută de către o per- 

s6nă care este în drept s'o facă și pentru un motiv pentru 

“care legea % permite s'o facă, o fi sui nu alegațiunea acâsta 
fondată, o fi saii nu adevărat că prima căsătorie este nedes- 
făcută, nu oficerul stărei civili este chemat să judece acâsta. 

Tot ast-fel dacă un frate sai soră ar face oposiţiune sub 

motiv de smintâlă, oficerul stării civili pâte să aibă cea mal 
__mare convingere cum că viitorul soț este omul cel mai cu 
minte, totuşi nu pâte să aprecieze şi să judece val6rea ale- 

gaţiunei, pentru că acâstă apreciere este lăsată tribunalului. 

Prin urmare, respingem sistemul care dice că în ori-ce cas 
și de ori-cine ar fi făcută oposiţiunea, oficerul stărei civilă 
trebue să oprâscă căsătoria. Alt-fel, după cum observă Lau- 

rent; fârte just, am ajunge să facem aci un fel de actio popularis. 
Respingem și sistemul care dice că oficerul stărei civili 

ar putea când ar avea convingerea să înlăture oposiţia, dacă 

Sar dovedi cum că motivul invocat. nu este fondat, şi ad- 
mitem că oficerul stărei civili în acest cas trebue să oprâscă 

căsătoria, însă pâte să nu ţie socotâlă de oposiţie ori, de 
-câte ori ea este făcută de o pers6nă ce nu este în drept s'o 
facă, precum și dacă acestă pers6nă invâcă veri un motiv altul 
de cât acela pentru care legea ' dă drept să facă oposiţie !). 

- 1) Valette, p. 201—2905. — Maread6, Art. 176. — Laurent, MU, n. 396.— 

Arniz, I, n. 842. — Comp. însă Demolombe, “III, n. 363, — Aubry et Rau, Ş 

156 tex. şin. 1. ,
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IV. Judecarea şi ridicarea oposiţiunei 

Art. 158. Tribunalul de „prima instanţă va  hotări până în dece die 
asupra cereril de anulare a oposiţiunei. 

- Art. 159. Dacă urmează apel citațiunile se vor face până în 3 dile 
de la primirea apelului, iar hotărîrea se va da cel mat lârzit până în dece 
dile de la data citației.: : 

Art. 160. Dacă urmâză recurs în Casaţiune pricina se va rata de 
urgenţă şi se va da hotărîrea cel mult: până în termen de o lună de la 
data primirei recursului. : 

Art. 161. Respingându-se oposiţiunea, oponenții, dacă nu vor fl ascen- 
denţi, se pot osândi la despăgubire. 

67, Numai tribunalelor le este dat. a judeca validitatea 
unei oposiţiuni. 

" Judecarea are loc de urgenţă; judecarea se face în 
dece dile la tribunal; citarea, la Curte în trei dile dela pri- 
mirea apelului şi judecata în două dile. Citarea la „Casare 
într'o lună, de. la primirea recursului. 

Acela a cărei oposiţiune s'a respins dacă și este un 
ascendent va fi condamnat la cheltueli. 

68. Maread (art. 179) se înşală când declară nulă cele- 
brarea. căsătoriei făcută după ce curtea de apel a ridicat oposițiuni și decisiunea, acestei curți s'a casat. 

Se discută dacă după ce o primă oposiţiune s'a ridicat se mai pote face o a, doua oposițiune ? . 

CAP. IV 

Despre cererile de „nulitate a căsătoriei 

Reguli general! asupra nulităţ 

69. Redactorul Codului Civil nu s'a'ocupat să preciseze în ce. casuri anume un act pâte să fie anulat, fiind-că s'a efectuat cu neobservarea unor disposiţiuni precise ale legii. In două materii însă, în materia, căsătoriei ŞI în materia tes- tamentelor, legiuitorul .a, precisat casurile de nulitate. Cu tOte acestea, find- că pentru prima 6răne găsim. faţă cu ces- tiunea de nulitate a unui act, am credut că aci e locul. să
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arătăm regulele principali cări 'se urmeză în nulități, materie 
tratată în mod profesional de Aubry et Rau, „de Laurent, 
precum şi de noul cod german. 

“De: la început trebue să distingem un act nul de un 
act inexistent. “Nicăeri. însă nu se arată când un act e in- 
existent ci se precisâză de comentatori: saii de judecători. 
De acea mulți comentatori resping acâstă distinețiune, ca 
una ce nu ar fi intrat în vederile legiuitorului. Cu t6te aces- 
tea credem că trebue negreşit admis că sunt casuri asupra 
căror legea, nu dice nimic, dar în cati necontestat trebue să 
recun6scem că actul: este nu numai nul, dar inexistent. Chiar 
în căsătorie recunâscerea, acestei distineţiuni se impune.. 

'70.. Legea, e obligatorie pentru toţi, și de acea nu pâte 
să fie lege firă sancțiune, pentru că alt-fel ce ar însemna,.o 
regulă dictată de legiuitor, la, care. toţi trebue să ne supu- 

nem, când ori cine ar putea să' o violeze. Acâstă sancțiune 
se exercită prin diferite manifestațiuni sai căi. O violare a 
unei legi, sai are de efect a atrage. după sine o pedâpsă 
penală, âcesta numai în âcele casuri în „cari legea pedsp- 

'sesc& ânume infracțiunea, ;. sati are de efect a face ca. acel 
ce a violat legea să pârdă_un dreptal. săi; sati are de efect 

ca acel ce violâză legea să fie ținut la daune interese către 
o altă persână,; sati, în fine actul pe care îl face contra le- 

gei să fie nul. Deci tte acestea: pedâpsa, perderea drep- 
tului, daune interese, nulitatea actului sunt. „manilestaţiuni 
ale sancţiunei legii. ) 

74: In special pentru nulitate, nu se pâte dice, ca .re- 

gulă generală, că un act făcut. contra unui text de lege,prin 

acesta că e în contradicere, chiar e nul. P6te .să fie făcut 
un act. contra unei disposițiuni a legei şi cu tote acestea 
actul să nu fie nul.- Așa în contracte. disposiţiunile 'legei, 

„prin care se regulâză raporturile juridice. între părți, în ge- 
neral sunt lăsate lâ absoluta, facultate a lor şi pe cât nu ne 
găsim în faţa unei disposiţiuni de ordine:publică, pe: atâta 
ele pot să derge de la' textul legei. Legea, de exemplu, 
spune cum are să se reguleze raporturile de la -vîridător la, 
“cumpărător, însă: pot vîndătorul și cumpărătotul să trecă în 
actul lor olause cari să se e depărteze de la lege. In contracte 

HI , . a E: 
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sai convențiuni există principiul absobutei libertăţi a părților 
adică de a trece în contractul lor ori-ce elause, chiar ȘI Con- 
tra legei, întru cât nu se atacă o disposițiune de ordine pu- 
blică. In materie de convenţiuni așa dar voința părților e 
lege, și numai când părţile nu preved nimic atunci ne ra- 
portăm la disposiţiunile legei. 

- Dacă însă e vorba de o disposiţiune a legei fundată 
pe un interes public, în general părţile nu pot contravine 
acestei disposiţiuni. Se pâte însă întîmpla, prin excepțiune 
în unele casuri, că chiar o disposițiune de interes publice să 
fie dată la o parte, violată de către părți și cu t6te acestea 
actul încă să nu fie nul. Avem un exemplu pe care "1 vom 
vedea tocmai la nulităţile căsătoriei, unde, de și legiuitorul 
în vederea importanţei actului de căsătorie şi pe conside- rațiuni generale sociali a ordonat în ce forme să se cele- breze căsătoria, totuși se pote întîmpla câte odată ca unele din aceste formalităţi să fie violate Și căsătoria, să nu fie anulată. Ac6sta este însă orară excepțiune, pentru că pu- tem pune ca regulă că nu se p6te deroga, la legile ce fac parte din ordinea socială. i | 

Aşa că putem pune principiul: ori ce act care atinge suii violeză o lege, ori o disposițiune a legei de ordine Dublică e nul. Așa disposiţiunile relative la starea civilă, la capacitatea părţilor, etc. : 
Putem pune între actele nule acelea prin care doi soci convin între dînşii să se desfacă o căsătorie de bună voe. Căsătoria nu se pote desface decât în ceasurile anume de- terminate de lege, sati prin m6rtea unuia din soci sait prin despărțenie. Când ar veni socit Și ar dice că însoţirea lor e desfiinţată prin simplul lor consimțimânt, fără să se adre- seze la tribunal ca să obţie divorţul, un asemenea act e nul căci viol6ză o lege de ordine publică. O asemenea conven- țiune nu 'pâte fi luată în. considerare, nici pentru ca să se pronunţe divorțul.. 

„Asemenea casul în „care un minor a fost emancipat 

un minor pâte să fie: emancipat, pentru ca să potă face unele acte de. administraţie, însă precis6ză vîrsta, și dacă se dă o emancipare unui minor înainte de acâstaă vîrstă, actul e
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nul, pentru că incapacitatea, minorului e fundată pe 0 consi- 
derațiune socială. Tot ast:fel decide Laurent că actul prin 
care un bărbat cedeză femeii sale dreptul de a administra, 
întrega sa avere, este nul fiind-că atinge iarăşi o disposiţiune 
de ordine socială. 

Relativ la proprietate sunt unele disposiţiuni în lege 
cari ţin de ordinea publică. Aşa d. ex. Legea nu primesce 
bine ca un bun să fie inalienabil î în mod perpetuii, inaliena- 
bilitatea unui bun e considerată ca ceva care atinge ordinea 
publică în acest înţeles că se vede în trânsmiterea bunului 
o îmbunătățire a lui. Aşa se explică pentru ce legiuitorul 
pune condițiuni cum pote să trecă în stare de mână mârtă 
un bun, cum și că un usufruct nu pâte să fie constituit în 
perpetuii ci se sfârșește cu mârtea usufructuarului. Deci o 
clausă prin care s'ar înființa un usufruct în moa perpetuii, 
o clausă prin care s'ar lo vi în inalienabilitate, afară de ca- 
surile prevădute de lege ca inalienabilitate a imobilului do- 
tal, este considerată ca nulă pentru că atinge” o disposi- 
țiune de ordine publică. 

De asemenea legiuitorul crede că dacă se găsesc mai 
mulți proprietari, mai mulți moștenitori pe o avere, starea, 
de indivisiunea e o stare rea. De aceia legiuitorul proclamă 
principiul: nimeni nu e tinut să stea în indivisiune. Cu: tâte 
acestea se pote întîmpla ca, interesele să fie aşa de mari, 
ca împărțirea să nu se pâtă face imediat pentru că ar fi 
prejudițiabil pentru toţi și alunci se pâte conveni ca aceștă 
moștenitori să stea în indivisiune, însă legiuitorul fix6ză un 
termen de cinci ani. Ori-ce convenţiune prin care mai multe 
pers6ne ar conveni. să stea în indivisiune pe un termen mai 
lung de cinci ani, va fi nulă, fiind-că atinge o disposițiune 
a legei, considerată de ordine publică. 

72. E nulă ori-ce convențiune care atinge o lege de 
bune moravuri. Clausa prin care două persâne sar obliga 
să trăiască împreună fără să fie căsătoriţi, ar fi o clausă 
nulă, pentru că atinge disposițiuni cari sunt de bune mora- 
vuri. Și asupra acestui punct nu există dificultate. 

73. Unde cestiunea începe să fie delicată e faţă cu cea 
ce se numesce lege prohibitiv sati lege împerativă. Să nu ne sur- 
prindă acestă numire. O lege negreșit e imperativă, de cât
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termenul imperativ nu figurâză în-textul ei, Când însă tex- 
tul conţine Şi ceva, imperativ, atunci ne găsim în facia unei 
disposițiuni de'lege imperativă. Aşa d. ex. art. 163: „În 0a- 
sul prevădut de articolul precedent cererea de anulare nu 
se mai pote primi...“ Art. 167: Cu tâte acestea căsătoria ... nu 
se mai pote -ataca ..:: etc. Pa : 

Ce avem să hotărîm? Ore în mod absolut violarea unei 
legi imperative sai positive atrage după sine nulitatea? Aci 
trebue să. împărțim nulităţile în: malităţi teztuali Și nulităţi 
virtuali. N Ca A 

O nulitate e;textuală atunci când un „text de love o spune curat: „Sub pedepsă de nulitate, cutare lucru trebue ficute, O nulitate e virtuală, atunci când textul nu 0 spune în mod categorie, însă când nulitatea resultă în mod neîndoios din voinţa legiuitorului, din considerațiunea. pentru care a edic- tat acestă disposiţiune. 
Pentru .legile imperative sati proibitive principiul e că ori-ce act. ce le-ar contraveni e nul, chiar atunci când tex- tul se servă de expresiunile vu păte ca în art, 197. Se citeză în acestă privință constituțiunea lui J ustinian C.I, T. XIV: Nullum enim pactun, nullum, conventionem, nullun contraclum. inter cos videri, volumas Subsecutum, Qui contrahunt lege contrahere Droi- bente. Se citâză ca, disposiţiuni proibitive sat imperative art, 197, 199, 310, 311, „400, 408, 702, 906, 807, 1229—4, 1650, 1895, 18%... .. N 
74. In. cât. se. atinge de nulități se pune următârele două reguli generali : a e 
1..0O nulitate MU: pOLă să aibă loc de cât atunci când, Sail legea, o prevede. sait 'ea, resultă virtual din o disposiţi- une. Acâstă regulă era formulată - de jurisconsulţii francezi cei vechi prin adagiul: les -nullites sont 'odieuses, adică - nu 'se pote inventa o nulitate ci:-ea trebue să resulte din textul legei,. saii în mod textua] Sati în'mod virtual Sa „2. O nulitate trebue să fie reclamată şi proclamată în Justiţie, fie pe cale de acțiune principală, fie pe cale de apă- ) rare. Acâstă regulă era iarăși formulată de jurisconsulţii francezi: cei. vechi ast-fel:. Nullites. : de Blein droit ont lieu eu „France, adică, nu pote. să fie nulitaţe:de drept ci trebue să fie propusă în justiţie. .... IRI a aie
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Când e vorba.de :actele. inexistente, regulele acestea nu se.:mai aplică, pentru că legiuitorul n'a credut de cu- Viinţă să se ocupe de ele, ci le-a lăsat la aprecierea jude- 
cătorului ori a comentatorului. Pe 

*'75. Nulităţile Sunt 'absolute şi relative: i i;  î. 
a) Xulităţile absolute, cuvântul le arată chiar, 'fae ca ac- 

tul să. fie nul încă de la, început Şi ca aplicare ajungem la 
acest îndoit resultat că o nulitate absolută pâte să fie invo- 
cată de ori-cine are interes şi că. ea nu se p6te acoperi în 
nici un chip, nici prin o ratificare expresă sai tacită, nică 
prin prescripţiune. 

„Nulităţile - relative, cuvântul. le arată, sunt acelea cari „ Sunt dictate numai în interesul unor pers6ne anume de- 
terminate și prin urmare” nu pot să fie invocate de cât 
anume de aceste persne. Așa, vîndarea făcută de un mi- 
nor nu e absolut nulă ci numai anulabilă, pentru că nu- 
litatea nu e .creâtă- de cât numai în folosul minorului Și 
numai el și representantul drepiurilor. sale, pâie să invâce 
acestă nulitate. N'ar put să facă acelaș lucru și majorul ce 
a contractat cu un minor. De altminteri vom vedea, că dacă 
minorul devenit major, ratifică actul saă, dacă a lăsat să 
curgă după venirea sa la majoritate un limp de 10 ani, 

“fără să atace actul, el perde: dreptul de a se prevala de 
acâstă nulitate, 'cel puțin pe cale -principală. Deci nulităţile 
relative se pot acoperi. e 
„Menţionăm încă, că, în general când ne aflăm în faţa 
unei nulităţi regula e că avem o nulitate absolută Şi că nu- 
mai când resultă din text sai din intențiunea legiuitorului 
că este o nulitate relativă, ea pote fi considerată ast-fel. 
„76. In capitolul 1V se tratâză deosebit: 

Î. Despre nulitățile căsătoriey (Art. 162—165). 
II. Căsătoria putătivă (Art. 183—184). 
III. Despre proba” căsătoriei (Art. 1:6—182), 

Nulităţile căsătorie! 

77. Redactorul codului nu se ocupă de căsătoriile in- 
existente. El presupune că cei ce ail contractat; căsătoria, 
erati de sex deosebit; că a, existat consimţimânt din partea
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socilor; că căsătoria s'a celebrat înaintea, unui oficer al 

stării civilă şi că nu a fost absolut lipsită de consimțimânt 
şi de publicitate !). 

Se presupune că o căsătorie există în aparență că băr- 

batul şi femeea, trec de căsătoriți; însă acestă căsătorie nu 
este valabilă. 

| Aci, ea în ori-ce contract deosebim nulităţile relative de 
nulităţile absolute. 

ÎL. Nulităţile relative 

In nulităţile relative găsim consimţimontul viţiat și lipsa 
de consimţimânt al ascendenţilor. 

A. Consimţimentul vițiat 

78. In contractul de căsătorie legiuitorul nu a admis, 
că viţiază consimţimântul de cât errea şi violenţa. S'a credut 
că ar fi fost să se dea prea mare înlesnire de a se anula o 
căsătorie dacă sar fi admis, cum:o face art.953 pentru con- 
tracte în general, printre causele cari ar viţia, consimțimântul 
Și dolul. | 

„_ Codul german dice în acâstă privinţă: „Art. 1334, Anu- 

larea. căsătoriei pâte “A cerută de sociul care s'a determinat 
a contracta căsătoria prin înșelătorie' fraudul6să în împre- 
jurări, ast-fel că, de ar fi cunoscut starea lucrurilor și ar fi 
apreciat rațional căsătoria. contractată, el s'ar fi împiedicat 
de a o face. Dacă înșelăciunea nu a fost comisă de cel-l-alt 
sociii căsătoria nu este anulată de cât dacă el ar fi cunoscut'o 
la epoca facerii căsătoriei. Anularea nu pâte fi cerută pentru 
înșelătorie în raporturile patrimonială“. 

79. a) Erdrea. Pe când în Franța există 'contioversă 
asupra punctului de a se sci:pe.ce anume: trebue 'să cadă 
erdrea asupra persânei, spre a da, loc la anularea, căsătoriei, 
la noi controversa e înlăturată, redactorul rumân pronun- 
țându-se categoric pentru erorea asupra, por sonei fisice, — opini- 
AI 

5 Vei Aubry et Rau, Ş 150-182, Laurent, II, p. 974290,



DESPRE CĂSĂTORIE 327 

unea cea mai puţin răspândită în Franţa — cas ce e aprâpe 
cu neputinţă a se presenta. | 

Codul german după ce în art. 1332 spune că căsătoria 
se pote anula când unul din soci nu a sciut că contractâză 
o căsătorie, cas de asemenea extrem de rar, sati că nua, voit 
să se căsătorescă, lucru dificil de dovedit, în art. 1333 spune 
că căsătoria, se pâte anula după cererea unuia din socă-când 
este erore asupra personei celui-Valt sociii sati asupra calităţilor per- 
sonuli de aşa natură că de ar fi cunoscut starcu de lucruri şi ar fi 
apreciat raţional căsătoria ce contracta nu ar fi contractat-o. 

S0. b) Violenţa este a doua causă de violare a consim- 
țimântului. 

Modul de a se exprima al art. 162 în aliniat, ], are ceva 
— nu neexact — dar care putea să inducă în erdre pe ori- 
cine, fiind-că dice: Căsătoria care sar fi făcut fără consimțiment, 
de unde ar avea aerul să spună că este vorba de cazul în 

„care un consimțimânt nu ar exista de loc și atunci am că- 
dea în prevederile art. 199, care ice că nu e căsătorie, 
când nu e consimțimânt, însă dacă continuăm cu. citirea, 
art. vedem că el adaogă: 

Se pote ataca numai de ciitre soci, sai de către acela din ci 
al cărui consimțiment nu a fost liber. 

Prin urmare nu este vorba deo. lipsă absolută de: con- 
simţimânt ci este pur şi simplu vorba de un: consimțimânt 
dat, însă care nu este liber. S'ar părea, că o violenţă ar face 
ca consimțimântul să nu existe şi prin urmare ar putea să 
se qică că acel care a fost violentat nu a dat consimțimânt. 
Insă nu este ast-fel.: 

„Romanii, pote sub influenţa îilosofiei stoice, raţionaii 
în modul următor: când a venit cine-va să mă amenințe 
de exemplu cu un cuţit să dică: „te omor dacă nu'mi dai 
cutare înscris“, și dacă sub impresiunea acestei ameninţări, 
de frică să nu fiii omorît am iscălit, tot există un consimţi- 
mânt, fiind-că — diceaii ei — chiar în momentul, în care 
am fost amenințat, am avut alegerea, saii să fiii. lovit saii 
să subserii şi prin urmare, de și consimţimântul e smuls 
prin violenţă, totuși este un consimțimânt: Coacta voluntus, 
voluntas tamen, de şi acâstă voință este impusă însă nu e mai 
puţin o voință.
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i: Şi de acea pentru că există o voință contractul nu este 

nul; însă pentru că acestă voință nu este liberă, .ci.smulsă 
prin violență, contractul . este anulabil, adică se pâte.ataca 

de: acela al cărui consimţimânt a fost viţiat. E 
Art. 162, alin. Î, se mulțumesce a spune numai că vio- 

lenţa face să fie atacat contractul de căsătorie, de. către acela 
al cărui consimțimânt a fost violentat, însă nu ârată în ce 
cazuri există violenţa. - | a Si 
„„.: Vom găsi în materia contractelor în general ârt. 955 
vorbind despre violenţă, şi vom vedea următârele principii: 
De oră de cine ar fi exercitată violența totuși'ea dă loc la 
acțiunea, în nulitate a convenţțiunei. Nu se cere deilege ca 
violenţa să fie exercitată de partea cu care se contractâză, 
este destul numai să fi fost violență din partea oră cărei 
persone ca să dea loc la nulitatea convenţiunei. Acâstă vio- 
lență se deosibesce de dol prin aceia că dolul nu pâte să 
dea loc la nulitatea convenţiunei. de. cât .numâi. dacă.a. fost 
exeroitat de câtre partea cu care. s'a contractat (Vedi art. 
955). După aceia legiuitorul se întrebă ce 'este. violenţa, și 
când se pote dice că este violență? In :privinţa“acâsta se 
lasă cu desăvîrşire la aprecierea judecătorului de a, vedea 
dacă în casul cutare este sai nu violenţă, pentru că legiui- 
torul spune că, ca-să pstă fi violenţă trebue :ca temerea ce 
inspiră amenințarea să fie :de' natură a impresiona: pe un 
om rațional; de altminteri . mijlâcele de apreciere ale jude- 
cătorului sunt de a vedea în fapt persâna violentată, caracterul, 
sexul sait vîrsta sa. Iată ce dice în privinţa; âcsta art. 956: 
Liste violență tot-d'auna când spre a face pe'-0 persnă a contracla, 
î sa însujlat temerea, vaţionalilă după dinsa 'că:va fi expusă per- 
suna sait averea sa, unui. rodii, considerabil şi prezinte. i Se fine :compt 
în acestă materie de etate, de sex şi de condițiunea .persănelor. . Nu 
intrăm în explicările art. 956 -fiind-că vom trată despre dîn- 
sul mai pe larg,-când vom. vorbi -despre: convenţiuni, însă 
dăm întru cât-va noţiuni generale care tiiebue să fie aplicate 
Și în materie de contract de căsătorie. , :! . 
” | Apoi art. 957. adaogă : violența: este causă de nulitate a con- vențiunci şi când sa exercitat „asupra sociulii sai « sociei, asupra descendenților şi. ascendenţilor. A venit, cine-va și a spus: Dă-mi 

e 
..
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o sumă de bani de. unde! nu, îți omor copilul sau pe tată 
ete., ei bine în casul acesta, există temerea. : 

". Tote aceste reguli ale ambelor articole le! pâte: lua. jtu-. 
decătorul pentru a-i servi de apreciere când .este . vorba să 
judece" asupra unui contract de căsătorie făcut sub violență. 
Mai cu sâmă art. 958 se va aplica în materie de căsătorie mai 
mult .de cât în ori-ce alt act, căci iată ce dice: simpla temere 
reverențiară fără violență, mu pote unula convențiunea. Ce va să dică 
acestă temere reverenţiară ? Nimic alt-eeva, de cât amenin- 
țări făcute de tată fiului sai ficei spre a-i determina să facă 
un lucru, cum de ex.: „Vei face contractul cutăre, căci de 
unde nu, vei fi desmoștenit, sai aruncat. din casă, sai con- 
siderat ca ne mai fiind copilul mei etc.“ Se “pâte mai cu 
scină în materie de contract de căsătorie, ca, de exemplu 
unei fete să i se impună un bărbat pe care ea n'ar voi să . 
1 ea, și'cu 't6te acestea fata să se supună numai în vede- 
rea acestei temeri reverențiare, adică temerea ca; nu cum-va 
să contradică întru cât-va pe părintele s&ii, şi a lipsi de. la 
respectul datorit lui. O asemenea temere reverenţiară, 'care 
în contractele ordinare nu pâte să dea loc la anulărea con- 
venţiunei întru cât n'a fost insoţită de o violență, nu pâte 
fi cu mai mult: cuvînt, admisă că pâte să dea loc la nulita- 
tea căsătoriei. 

S0. Mareade (Art. 180 11) crede că consimţimântul este 
viţiat, şi prin urmare căsătoria pâte fi atacată, nu nu- 
mai când -este violență, dar și când unul din soci este 
tirât prin o înjhiență pe cae “raţiunea o desaprobă și admite prin- 
tre causele de viţiare a: consimțimântului seducțiunea, aşa 
cum era admisă în dreptul vechii francez. Opiniunea lui 
Maread6 a trebuit să r&mâe isolată . Demolombe, III, 
n. 950). 

O, causă, de nulitate de care s'a ocupat diferite Jegisla- 
țiuni este răpirea. Justinian . decretâză pedâpsa cu mârte 
contra ori cărui răpitor, nu numai de virgine dar şi de fe- 
mei măritate sat veduve e. I. De apt virginum C. J. C. 
IX, T. XIII). 

"Legiuirile n6stre vechi urmaii în mare parte - pe: Ro- 
mani. Aşa citim în Basarab: „Certarea răpitorilor este imorea...“ 

„(Lupu GL. [. v. v.). Părinţii, fraţii, rudele, stăpânii muerii, tăte
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acestea pot să ucidă de tot pe rdpitori şi să maibă nici unul mici o 
certare şi încă nu numai pe răpitori ci şi pe sociele lor, şi pe aceia 
ce le vor fi într'ajutor, însă numai când vor răpi cră nu altă dată. 
(Lupu Gl. 1. v. s.). . 

Nunta ce se va face după ce sai văpit, uceu nu e bună, ci 
este un lucru cum nu sar fi fost după cum dai înccțătură Pravilile 
împerătesci, pentru că pravila DBisericei iartă ast-fel de nunte, când 
nu vor avea--şi alti sminteli fără de răpirea. 
- Cind va răpi veri-cine vre-o femee şi iarăşi o va Lisa de se 
va întorce la părinți şi acasă, şi atunci de se va însura şi să se cu- 
pune cu dinsa, acestă nuntă va fi bună şi nu se va certa ca un rd- 
pitor, ar de o va fi văpil, şi se va fi şi cununat, aceu nuntă nu ce 
bună de nimica că se.va certa ca un răpitor. 

Cercetarea.răpitorilor este nu numai spre celu. ce răpesce fută 
Ccuconă, ci încă şi spre cela ce răpesce muere cu bărbut, sai şi des- 
părțită de bărbat, sait văduvă, sati ”6bă, saii fată de suflet veri Vo- 
gată, veri săracă, veri cinstită, veri fără cinste tot întrun chip şi cu 
0 cortare se vor certa. (Gl. CCLIX. Comp. gl. CCLVII, COL. 
V. Pravila Lupu, aceiași Gl.—v. i.). 

Codul Calimach, mai sever, opresce căsătoria chiar 
după iertare. 
- 3 82. Acea din partea răpilei arătată primire spre căsătorie, 
na are legiuilă- putere, măcar de se vor şi ânvoi, după răpire, atât 
ea cât şi părinții ei şi măcar de vor ierta, şi vinovăția răpitorului, 

Faptul răpirei a preocupat pe cei ce aii lucrat la în- tocmirea codului. In ședința consiliului de stat din 13 Sep- 
tembrie 1900 (26 .Fructidor anul IĂ) se propune următârea 
redacţiuns: 

“Art. d. Căsătoria nu e valabilă, dacă cei doi soci nu ai dut 
an. consimțiment liber. 

Nu este consimţiment : 
»3) Dacă este răpire, afară dacă consimțimentul nu a fost dat 

de persona răpită, după ce şi-a recâștigat deplina libertate“, 
Apoi începe discuţiunea. 

„ D. Roedrer, observă. că legile vechi nu dădea consim- țimântului pers6nei răpite, efectul de a fi validă căsătoria, de cât după qece ani de la recâștigarea deplinei sale liber- tăți. Ac6stă disposițiune era înțeleptă. Cuvîntul răpire era, generic: el înserana de o potrivă raportul prin violență și
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raportul prin seducţiune. Și unul şi altul cât durat „trebuiaii 
să fie împedicare la. căsătorie ; dar numai raportul prin vio- 
lenţă se putea cunbsce dacă a încetat“. | 

»D. Porialis, convine asupra distiuneţiunei stabilite de 
d-l Roedrer; dar, adaugă: răpirea prin seducţiune nu pâte 
avea loc de cât față de un minor. Ea este făptuită contra 
persnei .seduse. Răpirea prin violenţă este dar singura-pe 
care legea; trebue să o recunbscă: în mod. absolut; legea nu 
trebue să considere răpirea prin seducțiune de cât î în raport 

cu familia; ori, pentru că ea nu pâte avea loc de cât asupra 
unui minor, legea a venit în ajutorul faimniliei, hotărînd că 
consimţimântul minorului. nu este suficient pentru validarea 
căsătoriei. Disposiţiunea articolului :are întinderea ce i se 
cuvine; ea nu trebue aplicată de cât la răpirea propriii disă. 

„Un motiv politie a fost principiul disposiţiunei care 
nu permitea, căsătoria între răpitor şi persâna răpită de cât 

dece ani de când răpirea a. încetat; a voit să împedice ceea 

ce se numea atunci mesalianţele; Acâstă incapacitate a fost 
substituită de cancelarul d'Aguesseau jurisprudenţei viţi6se, 
care lăsând răpitorului alegerea între eşafod şi . căsătorie, 
prin acesta chiar îl favorisa. Pedâpsa cu mârte era prea 
grea; cu t6te acestea, pentru că era trebuinţă de a păstra 
ter6rea,- care 'o inspira, d.. d'Aguesseau a lăsat-o în ființă, 
declarând numaj .că ea, nu se va aplica simplului comereii 
ilicit, pe care L-a deosebit de răpire şi a făcut din răpire o 

causă de anulare a căsătoriei. Motivul de a împedica mesa- 

lianțele, așa cum ele erai atunci înţelese, numai subsistă; 
dar este încă necesar de a împedica pe aventurare de.a veni 
să turbure familiele oneste: or, legea veghâză atât, cât tre- 
bue asupra interesului familiei; ea previne furtul care se 
comite prin seducerea unui minor, când declară nulă căsă- 

toria ce acest minor a contractat-o fără voia părinţilor sti. 
Articolul ce se discută nu ar trebui să se ocupe de cât de 

răpirea propriii disăt, 

După -mai multe obşervaţiuni „d. Bigot Preamenen, 
propune redacțiunea următâre: nu este căsătorie când nu este 

consimțiment : nu este consimţiment când este violenţă, seducțiune şi 

erdre asupra persânci. Acestă propunere e primită şi art. 4 res- 
pins (Fenet IX, p. 12—17).
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..î- In şedinţa. de la 26 Septembre 1801 (4 Vendimaire an. 
A) se admite -următârea disposițiune: „Art. 2. Nulitatea 
resultând din răpirea sai violența exercitată. asupra unuia 
din soci pâte fi invocată sati de acest. sociii, saii de tatăl, muma, 
bunul sait buna lui“ (dem, p.. 40). A E 

In ședința de la 28 Octombrie 1801 (6 Brumar, an. X), 
se propune 'şi se admite o .nouă redacţiune: „Art. 1. Căsă- 
toria care a fost contractată. fără consimțimântul liber al 
ambilor soci sati al'unuia din ei, nu pâte fi atacată de cât 
de:soci, sati de acela al cărui -consimţimânt a fost forțat, 
dacă acești soci erati majori“ (Idem, p. 80). 

In ședința de la 15 "Decembrie 1801 (24 Frimar, anul 
N), se propune art. 9: „nu este căsătorie .când nu e.con- 
simţimânt, nu este consimțimânt când e violenţă sai erâre 
asupra pers6nei“ și art. .26, „căsătoria care a fost contrac- tată fără consimțimântul liber al celor doui.socă sati al unuia 
dintr'6nșii, nu pote fi atacată. de cât. de. ei saii de către acela al cărui eonsimţimânt a fost forțat“ (Idem, -p. 99 şi 129). Resultă aşa dar că seducțiunea nu pâte fi o causă de nulitate și de aceea de acord cu toți autorii :) ne înscriem contra, opiniunei lui Maread 2) care crede că consimțimântul este vițiat nu numai când este violenţă, dar şi când unul din soci este tirît prin o înfliență pe care rațiunea o desaprobă și care admite ca o causă de viţiare a consimţimântului, se- ducțiunea așa cum'era admisă în dreptul vechii francez. - Tot din lucrările pregătitâre, resultă, că răpirea intră în casurile ordinare de violenţă, independent de legea penală. „+. 82. Ne întrebăm acum care sunt persânele în: drept a ataca o căsătorie în care există un consimţimânt vițiat, și anume un consimțimânt fie. smuls prin- violență, fie dat prin erore asupra persânei. fisice ? SR a La acesta răspunde art. 162, Nu pâte să atace o ase- menea căsătorie de cât numai persâna al cărui consimţimânt a fost viţiat ŞI, prin urmare, numai acela : din Soci căruia i Sa smuls, consimțimântul prin. violență sai care dovedește ci a urmat erdre asupra, pers6nei fisice. 
AN NI | 

:) Vedi Demolombe, III, N. 230, *) Maread, art. 180, 11.
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Acest sociii nu transmite acest drept eredilor săi, cari 
însă pot continua acţiunea, începută (Valette, p. 238. Arntz, 
I, N. 349). Valette (p: 239—219) ne învaţă. că nu trebue con- 
fundat casul în care consimţimântul a fost vițiat; cu casul în 
care unul din soc era interdis şi nu a putut consimţi. 

83. D)iceam că nulităţile relative, numite astfel fiina-că 
ele sunt create numai în favârea unor pers6ne care pot in- 
voca, asemenea nulități, mai ai încă — toemai fiind-că sunt 
bazate, nu-pe motive de ordine publică — caracterul acesta 
că ele pot fi acoperite după contractarea, căsătoriei fie prin- 
tr'o confirmare, expresă saii tacită, fie printr'un termen 
Gre-care. : " 

Art. 163. In cazul prevădut de articolul precedent, -cererea de: anu- 
lare nu se mai pote primi, dacă a urmat împreună vieţuire în curs de 
ştse luni, care se vor socoti de când sociul a dobândit deplina sa libertate, 
sai de când a recunoscut erârea. ? 

In prineipiti ori de câte oră este viţii de consimţiment, 
nulitatea nu mai pâte fi invocată, dacă contractul a fost 
confirmat de cătra persâna al cărui consimţimânt: a fost viţiat 
la un moment; în care: viţiul a încetat; așa de "exemplu a 
venit cine-va să mă amenințe că mă omâră dacă nu voit 
iscăli, a încetat violența şi în timpul când sunt liber .recu- 
nose de bună acâstă semnătură. Art: 959 dice: Convesiţiunea 
nu pote fi atacati pentru causă de violenţă, daci dup ă încetarea vio- 
lenţei convențiunea sa aprobat expres sai tacit; saii dacă u trecut 
timpul defipt de lege pentru .restituțiune.. Art. 961: Convenţiunea fă- 
culă prin erore, violență saii dol, nu este nulă de drept, ci dă loc 
numai acțiunei de nulitate. Acelaşi lucru în materie de contract 
de căsătorie, dacă, încetând violenţa, şi fiind celebrată, căsă- 
toria, ei mă duc și declar că confirm. acâstă căsătorie, sati 
dacă dovedită fiind errea asupra persânei fisice, eii declar 
că de şi am voit să iati. pe Ana în căsătorie am: luat pe 
Maria, însă înţeleg că de aci înainte-să rămân căsătorit cu 
Mariă, o asemenea confirmare, dată la 'o epocă din care vi- 
iul consimţimântului a încetat, face ca acâstă căsătorie să 
fie -validă. și: nulitatea, nu . mai pâte fi invocată: Pte: să „fie 
și o confirmare tacită, de ex.: nu m'am dus să. declar cum 
că: renunţ la nulitate, însă, descoperind că -este- o altă per-
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s6nă, am afirmat către tota lumea, că este socia mea, am 

trăit. cu dânsa şi cele-lalte, o asemenea confirmare este ta- 

cită. In fine partea, a :cărui consimţimânt este viţiat, numai 

pâte invoca nulitatea convențiunei și în casul când în că- 

sătorie a trăit ș6se luni de dile cu persâna cu care sa că- 

sătorit, și aceste şâse luni încep.să curgă de când sociul 

a dobândit deplina sa libertate sai de când a recunoscut 

er6rea, pentru că dacă a fost erdre, dacă s'a smuls prin vio- 

lenţă consimţimântul şi dacă acâstă erdre s'a descoperit sai 
violenţa a încetat şi a urmat traii șâse luni în căsiitorie, 

nu se mai pote invoca. nulitatea căsătoriei. 

Legea însă nu spune şâse luni pur și simplu ci îm- 

preună vieţuire în timp de şâse luni, adică trebue cohabitare 

în timp de şâse luni. De aceea, dacă după ce a încetat vio- 
lenţa eii nu trăese cu persâna cu care m'am căsătorit, nu 
mai pâte fi loc la acoperirea nulităței, sai dacă îndată ce 

am descoperit erârea asupra persânei fisice n'am mai trăit 
eu acâstă persână, n'am cohabitat cu dânsa, în asemenea 

cas iarăși nu mai pote să fie loc la acoperirea nulităţei. 
In fine art. 1900 dice că nulitatea unei convenţiuni pe 

motiv de violenţă, de dol sait de erâre nu mai pote să mai 
fie invocată dacă a trecut 10 ani de dile de la epoca în care 
a încetat violenţa sait s'a descoperit erdrea ori dolul. 

Mai toţi autorii sunt de acord să dică că dacă nu a fost, 
cohabitaţie între soci şi dacă a trecut 10 ani de dile din mo- 
mentul în care s'a descoperit erârea fisică sait a încetat, 
violenţa, totuși -art. 1900. nu este aplicabil, şi întrun ase- 
menea cas nulitatea nu este acoperită. Negreşit că atunci 
când este vorba de o convenţiune, legea dice că ai avut 
destul 10 ani de dile în care să te duci să ceri nulitatea ei, 
dar când sociul 10 ani, 15, 20 nu trăesce cu cea-l'altă persână, 

adică cu cât timpul trece mai mult fără convieţuire, acesta 
este și. mai mult o confirmare în nulitatea pe care ar voi 
s'o invâce. De aceea Valette. spune că nici chiar prescrip- 
țiunea de 30 de ani, care de altmintrelea, nu este invocată 
de cât atunci când este vorba de avere saii de proprietate, 
dacă nu a fost. coabitare, nu pste să dea loc la acoperirea 
acestei nulități. 

Așa, dar, rezumând, nulitatea: de. viţiii de consimţimânt
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are loc numai în cas de violență şi de srâre asupra persânei 
fisice. Acâstă nulitate este relativă, pentru că ea nu este 
crâată de cât în favrea persânei al cărei consimțimânt a 
fost smuls cu violenţă, saii care a fost indusă în erdre asu- 
pra persânei fisice. O asemenea nulitate pâte să fie acope- 
rită, fie printr'o ratificare expresă sati tacită din partea 
personei al cărui consimțimânt a fost viţiat, ratificare dată 
la un moment în care viţiul încetase, fie că a lăsat să se 
trecă ș6se luni de dile de cohabitaţiune de la epoca, în care. 
viţiul a încetat. | a | 

B. Lipsa de consimţiment al ascendenţilor 

84. Băiatul până la vîrsta de 25 ani şi fata până la 
vîrsta de 21 ani nu se pâte căsători fără consimțimântul ta- 
tălui și mamei. Dacă tatăl nu trăesce saii este în imposibi- 
litate de a'şi da consimţimântul trebue consimţimântul .ce- 
lor-alţi ascendenți şi în fine, neexistând ascendenți, trebue 
consimțimântul consiliului de familie. Cât pentru copilul 
natural el nu se pâte căsători până. la vîrsta de 25 ani fără 
consimțimântul unui tutore. 

Origina consimțimântului cerut ascendenţilor o găsim 
în Edictul luj Bnric al [l-a din 1556 care dădea voie tatălui 
și mumei de a desmoșteni pe copilul ce s'ar căsători fără 
voia lor. Iară ordonanța din Blois, 1579, restrînge acest - 
drept numai la fetele mai mici de 25 ani şi la băeţii mai 
mică de 30 ani. Se 

In cas când n'a existat consimţimânt din partea acelor 
pers6ne chemate de lege pentru a-l da, căsătoria pâte să fie 
anulată sati mai bine atacată în nulitate de către persânele 
acelea al căror .consimțimânt era necesar pentru validi- 
tatea «i. 

Art. 164. Căsătoria contractată fără, consimţimântui tatălui sati al 
mamei, al ascendenţilor sati al consiliului de familie, în care acest consim- 
țimânt este necesar, se pâte ataca numai de către acel al căror consimți- 
mânt este cerut. i | 

„Art. 165. Cererea de nulitate nu mai pâte Îi pornită de către ascen- 
denţii al căror consimţimânt era cerut, dacă căsătoria va fi aprobată anume, 
sati prin tăcere, de către acei al căror consimimânt era necesar, saii dacă 
a trecut un an de când a cunoscut căsătoria fără reclamaţiune din parte-le.
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" De: notat că acâstă căsătorie pte să fie atacată chiar 
dacă socii în. intervalul de la celebrarea el Până în mo- 
mentul când: ea. este atacată ati parvenit să ajungă la o 
vîrstă, în: care consimțimântul: ascendenţilor nu mai este ne- 
cesar.. De exemplu.-o fată .de 20 ani s'a măritat fără consim- 
țimântul tatălui, şi după trecerea unui an de dile tatăl re- 
clamă cerând nulitatea căsătoriei. Casatoria va fi declarată 
nulă deşi fata a ajuns la, vîrstă în care dânsa se pote căsători 
fără autorisarea, tatălui. * | 

85. Nu se pâte admite nulitatea, căsătoriei de cât numai 
pentru lipsa de consimţimânt, când acest consimțimânt era 
cerut și nu putem admite nulitatea ei pentru motiv că nu 
aii fost făcute actele respectudse, fiind-că lipsa unui act 
respectuos, care de alt-mintrelea pâte să motiveze o 0po- siție la căsătorie, nu pote să atragă după sine nulitatea acestei căsătorii. - | | ă In legea; franceză pote să atace căsătoria sub cuvint de lipsă de consimțimânt al ascendentului nu numai ascen- dentul chemat să consimtă, dar Și sociul care avea trebuință de un asemenea consimţimânt. Redactorul nostru a lăsat la o parte cuvintele acestea din urmă. 

| “Art. 182. Fr.: Cuistitoria contractată fără consimțimentul uscen- denţilor saii consiliului de familie, în casul în cure ucest consimți- ment era necesar, nu pole să jic atacat de cat de acelu al cărui con- simțimânt trebuca, saii de către acela din doi soci cure uveii trebuință de acest consimţimânt. | ce: | Pentru că — dicea : legiuitorul francez — dreptul de a consimţi la o căsătorie nu este numai un atribut al puterei părintesci, nu este creat. acest drept în favârea ascenden- ților, ei este mai mult o obligaţiune a lor, creată în favârea, Şi pentru proteoţiunea acelora cari se căsătoresc. Este evident că dacă legiuitorul cere consimţimântul tatălui și al mumei în parte este și pentru respectul ce trebue să datorâscă copilul către părinţi, dar în același timp este şi pentru pro- tecţiunea, copilului, fiind-că acest respect nu este câtuși de Puțin atacat dacă copilul trecând de o vîrstă  Gre-care pâte să facă acte respectusss - Şi: aşa fiind -este- mai-mult o obli- Saţiune a ascendenţilor creată în interesul copilului pentru ca să "1 protejeze. E DIE 
Îi



| 
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Ac6stă, corisideraţiune nu a fost ținută în sâmă de le- 
giuitorul rumân. Pentru acâsta: din momentul în care un 
sociii a consimțit și din momentul în care consimţimântul 
nu este viţiat nică prin violență, nici prin erdre, din acel 
moment el nu mai pâte ataca căsătoria. ” 

Legea “dice: Consimţimântul tatălui sai al mumei, al 
ascendenților saii al consiliului de familie, şi nu spune nimie 
despre casul în care nu s'a dat consimțimântul de către un 
tutore ad-hoc. Am spus că, dacă este vorba, de căsătoria unui 
copil natural, legea dice că în lipsa mumei, consimţimentul 
trebue să se dea de către un tutore numit ad-hoe pentru 
acesta. Ei bine, în enumerarea casurilor, în care se "pâte 
cere nulitatea pentru lipsa de consimţimânt al ascendenţilor : 
nu se prevede acela al tutorului ad-hoc: de unde cestiunea, 
dacă şi în acest cas,. pentru: că nu s'a dat consimțimântul 
tutorelui ad-hoc, căsătoria se pâte ataca? 

Fiind-că consimțimântul tutorelui ad-hoc este cerut numai 
pentru a protege pe copilul natural și pentru că în sistemul 
codului nostru nulitaţea nu se pâte cere de către cel ce a 
fost, lipsit de acest consimţimânt, noi credem că în acest cas 
nu se pâte cere anularea, căsătoriei. Soluţiunea n6stră res- 
pectă regula de aplicare a legii după care în materie de 
nulitate trebue să ne menţinem. numai în casurile prevă&- 
dute de lege (Veqi însă Planiol;: III, n. 329).. Demante, I, n. 
216 bis VI crede că trebue chiar să numâscă un tutor ad-hoc 
care: să eră nulitatea. Alt-fel, dice Planiol, am ajunge la re- 
sultatul că:un copil natural, chiar minor. s'ar putea căsători 
fără. consimțimântul cui-va. a i 

86. Nulitatea pote fi cerută chiar după ce sociul: al 
Cărui: ascendent nu a consimţit, a ajuns la etatea la : care 
acest consimţimânt numai era cerut. Acest punet'este admis 
de. toţi, controversa se ridică numai pentru casul când sociul 
lipsit de consimțimântul ascendentului a încetat din viață !). 

87. O mică dificultate practică se ridică în cestiunea de 
a: se sci cate. din ascendenți pot să ceară nulitatea, căsăto- 

.D După Aubry et Rau, $ 462 text. şi No. 58 şi 59, nulitatea pâto fi 
încă cerută: Contra Demolombe, III, No. 282. i 

64257 „a
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riei? Presupunem că în momentul în care s'a celebrat căsă- 

toria trăia .muma, tatăl sociului fiind încetat din viaţă și ca 
căsătoria celebrându-se fără consimțimântul mumei, aceasta 
este în drept să ceară nulitatea căsătoriei. Presupunem însă 
că în scurt timp, a doua di, a treia di, imediat după cele- 
brarea căsătoriei muma încetâză din viaţă; cestiunea e do a 
se sci, dacă nulitatea căsătoriei celebrată fără consimțţi- 
mântul mumei, pâte fi cerută de către-bun sait bună după 
distinoțiunile care le-am vădut când a fost vorba do con- 
simțimântul 'ascendenţilor? 

Unii autori se. ţin strîns de termeni! articolului care 
„qice: De câtre acel al cărui consimţiment este cerut, Și prin urmare 
— die acei autori — legiuitorul se pune în momentul în care 
căsătoria s'a, celebrat, și deci are să se caute în acest mo- 
ment. cine anume trebuia să consimtă.. Numai persâna al 
cărui consimțimânt se cerea, numai dînsa este în drept să 
c6ră nulitatea căsătoriei. Prin urmare, încetând din viaţă 
acestă pers6nă,. căsătoria nu mai pote îi atacată de câtre 
cei lalţi ascendenți; cu alte cuvinte nu se admite ceea ce S'ar numi „devoluţiunea, dreptului de a cere nulitatea că- sătoriei“ 1), | 

Valette combate acest. sistem Și dice: După cum inainte de celebrarea, căsătoriei, fie dreptul de a consimțţi, fie dreptul de oposiţiune, trece de la un ascendent la altul în casul în care ascendentul în drept a consimţi saii a face oposiţie se găsesce încetat din viaţă, tot, ast-fel se va „întîmpla şi când este vorba de cererea de nulitate; după cum dacă muma ar fi consimțit la căsătorie, Și dacă înainte de celebrarea căsă- toriei, după ce a, consimţit a încetat din viaţă, necontestat este că căsătoria nu se pâte celebra fără consimțimântul as- cendenţilor care vin imediat, adică fără consimțimântul bu- nului despre tată, şi prin urmare dacă oficerul stării „civili „Voesce să proeâdă la celebrarea, căsătoriei, acest bun sati bună este în drept să facă opoziție la, căsătorie sub. cuvînt că lipsește consimțimântul ascendenților; tot ast-fel şi aci: căsătoria s'a celebrat, muma, n'a ratificat, n'a dat un consim- 
= a. , , . 

1) Maread6, Art e Y oa az * drescu, ses rii 32, pg, paiantei 1 N. 204. Arata Pe 8. 881, Alexan- 
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țimânt posterior celebrării, căsătoria pâte “fi atacată de către 
acel care vine imediat, după acela care trebuia să con- 
simtă 1), | 

88. Acâstă nulitate relativă 'este susceptibilă de a fi 
acoperită, fie printr'o trecere de timp, fie printr'o confirmare 
expresă sati tacită 'a ascendentului, care trebuia să, consimtă 
la căsătorie. | 

Nici o dificultate dacă ascendentul a confirmat expres, 
adică dacă sa dus sai înaintea oficerului stării civili sai 
înaintea altei autorităţi, Și a declarat că, deși s'a, celebrat 
căsătoria fără consimțimântul săii, în vedere însă că acest fapt s'a împlinit și, în consideraţiune că persâna cu care s'a căsătorit se găsesce în condițiuni bune, confirmă căsătoria. 

Este mai delicat consimţimântul tacit în practică, pentru că el va rezulta din unele împrejurări care ar face întru 
cât-va, să reiasă confirmarea căsătoriei, aşa de exemplu după 
celebrarea căsătoriei, tatăl sat cel-l'alt ascendent al cărui consimțimânt era necesar, a primit pe soci la dînsul acasă Și I-a tratat ca, pe: copil ai: lui, atunci prin faptul acesta că a intrat în relaţiuni cu dînsul resultă mai mult sai mai puţin confirmarea tacită, a căsătoriei. | | 

In fine legiuitorul determină un termen de prescrip-: ţiune care este destul de scurt, un an, pentru că nu pâte că- sătoria” să stea în suspensiune; nu pâte să se țină îndelung: dreptul acesta al .ascendentului. de a cere nulitatea, căsăto- riei. Termenul începe din diua în care ascendentul a cu- noscut celebrarea căsătoriei. Se înțelege că nu este trebuință ca, socii să fi notificat prin portărei, sai alt mijloc existenţa acestei căsătorii, cunoscinţa, căsătoriei pâte să rezulte din o mulțime de împrejurări: Așa de exemplu părinţii se găseati domieiliați în aceiași localitate unde s'a, celebrat: căsătoria, şi unde şedâi socii, sati: părinții ati audit din:t6te părțile că căsătoria se celebrâză, în fine o mulțime de circumstanţe cari fac că faptul este constatat cum că celebrarea, căsătoriei a fost cunoscută de aceşti ascendenți. Negreșit că dacă un ascendent a consimțit expres saii tacit după celebrarea.căsă- 

  

:) Valette, p./244,'245, In acelaș sens Aubry et Rau, Ş 102 text și nota 52. Demolombe, III, n: 2$0, — Planiol, III, n, 411.. - . :
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toriei nu mail pâte ascendentul care vine. în urmă să mal 
atace acestă căsătorie. 

Iată singurele casuri de nulitate relativă a căsătoriei: 
Primul cas viţiul, de. consimțimânt al unuia din soci, fio că 
a tost smuls prin. violenţă, fie că a existat erdre în persâna 

fisică, şi al doilea, lipsa de consimţimânt al ascendenţilor, 
după distineţiunile pe cari le-am v&dut. 

II. Nulităţile absolute 

89. Trecem la nulităţile absolute, numite ast-fel fiind:că 
ele nu pot fi invocate de ori-ce pers6nă şi pentru că legiui- 
torul consideră nulă căsătoria atât în cât 
unde e lipsă de vîrstă — acâstă căsătorie nu pote să „devie va- 
labilă, nu pâte să fie ratificată nici o dată. 

Mai întâiit ne vom ocupa de cine anume este în drept 
să eră nulitatea absolută a casătoriei, şi apoi vom vedea 
în ce anume casuri acâstă nulitate absolută se aplică la că- 
sătorie. | 

  

A), Cine le pâte invoca? 

| Art, 166. Orice căsătorie contraeiată în contra disposiţiunilor coprinse 
la art. 127, 180, 143 şi 144, pâie A atacată atât de către toţi aceia, care ai 
vre-un interes la acâsta, precum şi de către ministerul public. 

„90. Am put spune întrun mod general că acâstă nu- 
litate pâte fi-invocată de către ori-ce pers6nă ar av interes, 
Şi de însuși procurorul, ez-oficio. | 

a) Mai întâi, sunt în drept a cere nulitatea căsătoriei însăşi 
socii. S'ar părâ curios la prima vedere ca un sodiii, care a violat 
o lege, şi a celebrat o căsătorie :să vie. tot. e] să e6ră nuli- tatea, căsătoriei. Soluţiunea, legii isbesce în regula admisă și de. drepti şi. de. morală: Nemo propter, turpitudinem suam aleguns. 

_ Aci legiuitorul face excepțiune și,dă, drept sociului care 

Ponte ce aedsta? Pagine map eee Puilatea oăsttoiet , , interesul moral că nu, ar put o pers6nă .să invâce propria sa turpitudine, este un alt interes mai mare, este scandalul ce se perpețuă câna 

afară de casul 
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continuă o căsătorie celebrată în contra regulilor de mora- 
litate şi de ordine publică, puse de legiuitor. | 

91. b) In al douilea rind pote să câră nulitatea căsăto- 
riei sociul care se găsesce legat printr'o căsătorie anteridră - 
cu vre-unul din acești soci care s'a căsătorit, 

Ari. 170. Soziul în prejudiciul căruia s'a contractat o au doua căsălto- 
rie, pâtă cere nulitatea din notă a acestei căsătorii, 

Am vădut deja cum acest sociti este în drept să facă opo- 
siție la .căsătorie arătând cum că unul din viitorii soci este 
deja angajat printr'o căsătorie anteriâră. Acest sociit este în 
drept să câră nulitatea căsătoriei, pentru că, mai mult de 
cât ori și cui, acestui sociti îi prejudecă existența celei de a 
doua căsătorii. Insă dându-i-se dreptul să c6ră anularea, că- 
sătoriei i se mărginesce acest drept numai pentru. casul de bigamie. e 

92. 0) In al treilea rind pot să câră nulitatea căsătoriei tote pers6nele care ar avâ un interes pecuniar. 
Se pâte întîmpla să fie un interes de moştenire. Așa Primus, violând una din regulile sai din condiţiunile puse de legiuitor; contraotâză o căsătorie isbită de o nulitate ab- solută ; din acâstă căsătorie se nasce un copil, care dacă căsătoria ar fi fost valabilă, copilul la mârtea, tatălui săti ar fi venit la moştenire. EX bine, fratele sociului are interes de a cere nulitatea, căsătoriei, pentru că, odată acâstă nulitate admisă, copilul.-se va considera ca eșit din căsătorie nelegi- timă şi prin urmare depărtat de la moștenire, și el ca frate va moșteni el singur. Presupunem iarăși nisce creditori ai femeei măritate care 'şi constitue dotă imobiliară. Ei bine, acești creditori aii interes de a cere nulitatea căsătoriei, pentru ca să pâtă urmări averea imobiliară dotală, a femeei căsătorite. In fine sunt o mulţime de casuri în care se pâte ved6 interesul pecuniar ce ar avâ o pers6nă a cere nulitatea, căsătoriei. 

aa 
92. d) Cel-ce ai un interes morul, Aceştia sunt ascendenții chiar atunci când ei ati consimţit la căsătorie. Ascendentul „are un interes moral să se anuleze căsătoria, care e con- tractată cu violarea regulelor de moralitate publică puse de legiuitor. Să nu se dică că el a consimțit și că așa, fiind



342 DREPTUL CIVIL 

numai pote cere nulitatea, pentru că pote a consimţit cere- 
dând că nu există nici o împedecare de natură a face im- 
posibilă căsătoria, | 

93. Că ascendenții pot cere anularea căsătoriei având 
un interes numai moral nu face îndoâlă, de 6re-ce art. 1606 
nu arată ce fel de interes, și de 6re-ce art. 169 vorbesce de un 
interes pecuniar care se opune celui moral. Cestiunea, difi- 
cilă este însă a se sci dacă numai ascendenţii sunt acoia cari 
pot invoca un interes numai moral. _ 

Inainte de a trata cestiunea să citim art. 169: 

Art. 169. Pers6nele cari intentâză acțiune în nulitate contra unei că- sătorii numai într'an interes pecuniar, nu'o pot intonta decât când acest interes este un interes actual, 

Să alăturăm aci art. 187 Codul Napoleon, de unde sa luat art. 169 al codului nostru. i 
În tote casuvile în care conform cu art. 184, — câre este art. 166 al nostru — acțiunea în nulitate, pote să fie intentată de ccitre toți acei care ai un interes — fără, să spue actual — ea nu pute stă fie de către vudele colaterale sai de către copiii născuți dint”o ultă căsătorie pe cât sunt în viață cei doi Soci, numai dacă ar fi avut a înteres născut şi actual, i - Art. 187 francez spune că colateralil Şi copiii unuia, din - soci, nu pot cere nulitatea căsătoriei atât cât trăesc ambii Soci, de cât dacă ar. avâ interes născut și actual. Toţi sunt de acord a ved6 aci un interes bănese, d. e. un colateral a împrumutat pe femee fără autorisarea, bărbatului, saii voesce a urmări averea imobilă constituită zestre. El are interes, pentru a nui se opune incapacitatea femeei măritate sai inalienabilitatea imobilului dotal să atace căsătoria. Când legea franceză vorbesee că socii să fie în viaţă, se sîndesce la dreptul de moştenire ce ar put6 av6 descendentul sati colateralul, dar care nu p6te nasce de cât la, încetarea din viaţă. Prin urmare aceiași idee, interesul să fie născut şi actual. ” 

Redactorul rumân a voit să fie mai €lar și a întrebuin- țat expresiunile de snteres pecuniar; însă, stergâna pe descen-. denții unui din soci şi pe colateral din art. 187 C. 'Nap. a dat nascere dificultății de care vorbim, acea a se sci cine
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sunt acei cari pot invoca un interes numai moral? Ascen- 
denților nu se pote contesta, acest interes moral, 
„Dar 6re copilul unui din soci, care se căsătoresce, nu 

are interes moral ca părintele săi să numai “trăiască în in- 
cest, sau să fie bigam? :P6te că interesul moral al acestui 
copil ar fi mai mare de cât al unui ascendent. Pânăla, un 
punct .nică chiar unui frate nu se pâte contesta un asemenea, 
interes. moral! Atunci este: 6re permis: a întinde interesul 
moral de la ascendenți la, descendenţi şi la colaterali, pri- 
vind numai pe străini interesul material ? Și fiind vorba, de co- 
laterali ne este: permis să mergem până la al doispredecelea, 
grad, saii unde să ne oprim? e 

Pentru noi am fi dispuși să recun6scem unui descen- : 
dent de a. ataca pe interes moral o căsătorie contractată 
de ascendentul sti; însă recunâscem că atunci trebue să 
dăm acelaș drept şi colateralilor în infinit. Dacă nu este 
pâte frumos ca un copil să defaime un act al părintelui s&u 
pentru ce acâstă prohibiţiune să existe numai fiind în joe un 
interes moral și nu, cu mai mult cuvînt când ar fi un in- 
teres bănesc? Pentru ce's'ar preferi aeâsta celui-lalt? 

Ceia, ce ne face să esităm este că Și în alte casuri legea 
crede că nu este bine a, se recunâsce copilului saii descen- 
dentului un drept ce se acordă altora. Aşa, am vădut că 
descendenţii nu pot face oposiţiune la căsătoria, ascenden- 
tului lor (argumentul servă, Și pentru colaterali căror le este 
restrîns dreptul numai pe motiv de lipsă de consimţimânt 
și pentru smint6lă). Tot ast-fel nu se 6rtă a se aduce ca 
martori în divorţ copii sau descendenții socilor. 

lică pe scurt dificultatea. Ea este fârte seriâsă și din 
punctul juridic și din cel moral. | a 

94. e) Jfinisterul public în fine este în drept să ccră nulitatea, 
căsătoviei. 

Pe lângă art. 166 mai există art. 172 care dice: Procu- vorul în tote casurile ciirora s'a aplicat art. 166 însă cu modifica» fiunile prescrise la. art. 167, pote şi e dator să ccră nulitatea căsă- Zorici în timpul vieţei ambilor soci' şi condamnarea lor la despărțire. Pâte, şi e dator — dice legea — prin urmare nu este numai 0 facultate pentru ministerul publice cei este o da- torie și lucrul se înţelege ușor pentru că arătând nulităţile
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absolute .vom vedea că ele nu sunt fondate de cât numai 
pe consideraţiuni morale, pe considerațiunea de a face să 
înceteze scandalul ce rezultă dintr'o asemenea căsătorie. 
Cine pote fi mai interesat în societate, de cât însăşi repre- 
sentantul ei de a face să înceteze o usemenea căsătorie? 

Fiind-că însă .pentru Ministerul publice nu există de cât 
interesul moral de a face pe soci să nu continue scandalul, 
sa înțelege că dînsul nu mai pâte cere nulitatea căsătoriei, 
când. unul din socă cel puţin a încetat din viaţă. | 

95. Cestiunea e controversată asupra punctului de a se 
seci dacă acţiunea în nulitate aparţine tuturor cumulutiv. De- 
molombe (III, N. 303) e pentru negativă pe când Laurent 

"UL, N. 491) şi Valette (p. 256) sunt pentru afirmativă. 
96. O regulă generală oste ca o pers6nă în drept a 

cere nulitatea căsătoriei nu are nici o dată dreptul a stărui 
pentru validitatea căsătoriei. La prima vedere lucrul s'ar părea, curios, legea “i-a dat voe să câră nulitatea căsătorier, 
cum ar putea să trâcă în mintea cui-va că n'ar avea în ace- lasă timp și dreptul să câră validitatea căsătoriei? Așa se pote întîmpla adesea ca un ascendent de exemplu al'unuia din soci cari are interes ca căsătoria să continue, să inter- vie şi să dică: nu, căsătoria să nu se desființeze. 

Cu t6te acestea, pentru că socii ai tot interesul să lupte pentru validarea, căsătoriei ȘI prin urmare acâstă va- lidare va fi bine menținută, legea nu a acordat celor ce pot cere anularea dreptul de a interveni în fuvârea validităţei căsătoriei. 
| 

Acest punct nu face nici o dificultate, tâtă lumea ad- mite: că ministerul public d. e.nu este în drept să facă apel în contra hotărirei tribunalului care ar anula o căsătorie. 

- B) Casurile de nulităţi absolute 

Art. 165. Ori-co căsătorie contractată în contra disposiţiunilor co- prinse la art, 127, 130, 143 și 1si, pote f atacată atât de către înșiși socif, cât şi de către toţi aceia cari ati vre-un interes la acâsta, precum şi de călro ministerul publice, 
| , ,
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a) Lipsa de etate a socilor saă a unuia din ei 

| 97. Am arătat consideraţiunile ce ati determinaţ, pe le- 
giuitor a cere ca socii să aibă o etate Gre-care pentru a se 
căsători. Aceste considerațiuni sunt atât de puternice că din 
lipsa de etate se face o împedicare dărîmătâre și dă loe la 
o nulitate absolută a căsătoriei. E 

«irt. 167. Cu iste acestea căsătoria contractată de consorii cari ma 
veati încă vîrsta cerută pentru a putea: contracta căsătoria sati din care 
unul uumal nu ajunsese încă în acâstă virstă, nu se' mal pâte ataca: 

Î. Dacă ai trecut şase luni de când aceşti consoci sati unul din ei 
ai ajuns la vîrsta compelintă ; . - E 

2. Dacă femeea care nu avea încă acâstă vîrstă a devenit grea îna- 
intea expirărei acelor şâse luni. a 

9S. Nulitatea provenită din lipsa de etate presintă două 
particularități. Să o 

De și nulitatea este absolută ea pote fi acoperită în 
urma celebrării. In al doilea rînd sunt unele persâne căror 
legea, le recunosce dreptul de a invoca o nulitate -absolutii 
a căsătoriei dar care nu pot invoca pe acea, provenită din 
lipsa de etate. | 

99. Este evident că odată ce socii ati ajuns. la vîrsta 
în care pot să se căsătorâscă nu mai  pâte -fi motiv dea 
urmări anularea căsătoriei. S'ar putea, dice că nulitatea re- 
sultând din lipsa de etate este timporară. Legiuitorul însă 
n'a găsit de cuviință să admită că îndată ce socii ujung la virsta 
cerută de lege, nulitatea să fie ucoperită, ci mai! pune încă un 
termen de șâse luni de dile. O dată ajunși socii la acestă 
vîrstă nimeni nu mai pote cere nulitatea căsătoriei. 

„In interesul menţinerei căsătoriei se admite că acest 
termen de şâse luni nu are să se fixeze în momentul în care acţiunea de nulitate este intentată, ci pâte să se res- 
pingă nulitatea și dacă termenul de Şese luni se îndeplinesce pendente causu, adică în timpul judecăţei. . 

Acâstă soluțiune contradice principiul general că ori- ce hotărire' are efeci retroactiv în momentul în care cere- vea în jndecată a avut, loc, precum Și că, afară de unele ex- cepțiuni, judecătorul ca, să dea sati să refuze dreptatea, tre-
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bue să se pună nu în momentul în care s'a intentat pro- 
cesul ci în momentul când s'a intentat acţiunea. 

100..In al doilea mod se pâte acoperi acestă nulitate 
absolută, provenită .din lipsă de vîrstă dacă femeea care nu 
avea acea vîrstă r&mâne însărcinată chiar înaintea expiră- 

rei celor şâse luni de dile. Se înţelege ușor motivul pentru 
care legiuitorul a admis acâstă excepţiune. Dacă s'a cerut 
atât pentru temee cât și pentru băiat împlinirea unei vîrste 
este că s'a credut că mai înaintea ei nu ar putea procrea, 
or,. după cum dice Portalis: Dacă natura dovedesce că acâstă 
femee.pâte să procreeze din acest moment nu mai p6te fi 
vorba de nulitate. De aceia, legiuitorul hotăresce că dacă 
femeea n'a avut vîrsta cerută. și cu tOte acestea este însăr- 
cinată, nu se mai pâte cere nulitatea, căsătoriei, chiar dacă 
faptul a avut loe înaintea expirărei acelor șâse luni de dil e, 
despre care e vorba în art. 167. | " 

Legea nu cere nici de cum ca femeea să fie dat nas- 
cere unui copil, este suficient, ca dînsa să fi rămas însăr- 
cinată. . Aa | 

101. Legiuitorul nu dă, aceiași hotărîre pentru casul în 
care bărbatul este acela care :nu are vîrsta cerută de lege, 
și aci eu drept cuvînt comentatorii adresâză o critică destul 
de. justă, redactorului Codului Napoleon, care șia dis: „Nu 
putem să admitem aceiași regulă în casul în care bărbatul 
ar fi acela care n'ar avea virsta cerută de lege. Motivul este 
că nu se pâte cunsce dacă femeea a rămas însărcinată de 
bărbatul săi, sai din altă parte“. Ei bine, tocmai acest mo- 
tiv,. pus de redactorul Codului Napoleon, constitue critica 
cea mai severă care i se pâte aduce de 6re-ce însuși se 
pune în contradicere cu codul. Legiuitorul pune un princi- 
pit că copilul conceput în timpul căsătoriei este considerat. 
ca copil legitim al bărbatului mumei.. Nimic mai natural, 
nimic mai conform cu morala, de cât acest principii. Dacă 
însă Codul Napoleon pune principiul întoemai ca Romanii 
că Pater îs est quem Justuc nuptiae demonstrant, cum tot Codul Napoleon vine; şi invâcă acâstă consideraţiune cum-că nu se admite aceiași regulă, când este vorba, de lipsa de vîrstă a bărbatului pentru că n'am putea sci. dacă-în adevăr copi- lul este din opera sa sati de aiurea. Ori-cum însă ar fi, le- 
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„gea este lege şi nu admite ca să se depărteze de la dînsa, 
punându-se o excepțiune la cererea de nulitate bazată pe 
lipsa de vîrstă de cât numai atunci când femeea a rămas 
însăreinată şi în cas când ei îi lipsea acâstă vîrstă. iar pen: 
tru bărbat nu dă aceiași hotărire. - 

Art. 168. Tatăl, mama, ascendenţii și familia care aă consimțit, la 
căsătoria contractată, în casul prevădut prin art. precedent n'a dreptul 
de a cere nulitatea. ei. - 

„102. S'a crequt că este bine să se ridice dreptul de a, 
"cere anularea, unei căsătorii pentru lipsă de etute acelui as- - 
cendent care a consimțit la acestă căsătorie. Este ca un fel 
de atingere ce i se face, pentru că a dat consimțimântul cu 
ușurință. Sa 

„Dacă acel care'a consimţit nu mai este în “drept să 
c6ră acâstă nulitate, nu este însă mai puţin adevărat că fie- 
care din cei-lalți ascendenți pot s'o câră,. Și aci legea nu 
mai urmâză rîndul care "1 urma când era, vorba de consim- 
țimânt la căsătorie sati când era, vorba de oposiţiunea care 
Sar face la căsătorie, ori de nulitatea, bazată pe lipsa de 
consimțimânt a, ascendenţilor, ei nulitatea, bazată pe lipsa de 
vîrstă, se pâte cere de ori-ce ascendent cât de depărtat ar 
fi el. Dacă presupunem că tatăl a consimțit la o căsătorie 
3 copilului său, ce nu avea virsta cerută de lege, el numai 
pote cere nulitatea, însă eei-l'alţi ascendenți, mâma, bunul, 
buna sunt în drept să atace căsătoria. - 

b) Existenţa unei căsătorii anteridre de care este legat 
unul din soci 

„103. Cum am arătat, vorbind despre însuşirile celor ce 
se căsătoresc, existența unei prime căsătorii de care este 
legat unul din socă nu numai că constitue o împedicare dă- 
rimătâre, dând loc la o nulitate absolută, dar constitue chiar un delict, bigamia. Nulitatea celei de a, doua căsătorii tre- bue admisă, chiar dacă --la, epoca intentării acţiunii prima căsătorie este desfăcută d. e. prin 'mârtea vre unuia din socii ce 0 contractase.! a o 

„ De aminteri stingerea acțiunii publice, fie din causa,
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preseripțiunii, fie că sociul bigam ar fi încetat din viață, nu C -$ i - 

„p6te opri anularea căsătoriei. 

Art. 171, Dacă acer-din urmă căsătoriți opun nulitatea căsătoriei celei 
dintâi, se va judeca prealabil validitatea: sai nulitatea acelei căsătorii. 

104. Când se cere nulitatea unei căsătorii pentru că 
există o căsătorie anteriră socii din a doua: căsătorie, nu 
pe cale de apărare cum ar fi- o preseripţiune, nu poe cale 
de excepţiune, ci ca cestiune prejudicială, pot invoca nuli- 
tatea primei căsătorii și atunci tribunalul chemat să judiee. 
nulitatea celei de a doua căsătorii suspendă judecata și tri- 
mite pe părţi a se judeca prealabil în validitatea sati neva- 
liditatea primei presupuse căsătorii. Chiar în penal, dacă de 
exemplu, sociul deja angajat în prima căsătorie este dat în 
judecată pentru delict de bigamie, acest socii este în drept 
să c6ră a, se judeca, prealabil, ca cestiune prejudicială, caro 
ține în suspeusiune acţiunea publică, validitatea sai nova- 
liditatea, primei căsătorii; p6te să dică: nu sunt bigam pen- 
tru că căsătoria cea d'intâiii e nulă pentru cutare motiv. 

c) Existenţa rudeniei de sânge, sati a alianţei între soci 

105. In privința celui de al treilea cas de nulitate ab- solută, adică împedicările prevădute la art. 143 și 144 nu avem nici o dificultate, existența de rudenie sai alianță între soci face ca căsătoria să fie lovită de o nulitate abso- lută. Incestul este un ce imoral, care persistă în tot timpul Și să nu uităm că nu se deosibesce rudenia legitimă de ru-- denia naturală. 

d) Lipsa de publicitate şi incompsienţa oficerului stării ” "civili - 

. „Art. 173. Orl-ce căsătorie, care s'a fi fâcut în taină şi nu s'a celebrat înaintea oficerului competinte al stărei civili, se pâte ataca da către însuși sociul, de către tatăl şi muma, de către ascendenți şi de câtre toţi aceia care ati la acâsta un interes actual, precum şi de către ministerul public. Art. 174. Dacă căsătoria n'a fost precedată de cele două, publicaţiuni prescrise de lege, sai dacă intervalul timpului prescris pentru publicaţiuni
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și celebrare nu s'a observat, procurorul va provoca în contra oficerului 
stârei civili o amendă bânâscă, care nu va pui trece peste 300 lei şi în 
contra părților contractante saii în contra acelora, sub puterea cărora ele 
aii făent acâstă contravenţiune, o globire proporţională cu averea lor. 

Art. 175. La pedepsele pronunţate prin art. precedente, se vor supune 
persânele însemnate în el, pentru ori-ce contravenţiune la regulile pre- 
serise în art, 152, Chiar de nu s'ar considera acele contravenţiuni îndestu- 
lătâre pentru a, sa pronunţa, nulitațea căsătoriei. A ” 

Art. 151. Căsătoria se va celebra în public înaintea  oficerului stării 
civili al domiciliului uneia din părţile cari se însoțesc. | Stă 

:106. In practica dreptului vechii francez se deosebia 
căsătoriile clandestine de căsătoriile secrete. Cele d'întâiti eraii 
acelea căror le lipsea publicitatea cerută şi cari, după îm-. 
prejurări, puteai fi anulate. saii menținute. Căsătoriile secrete 
eraii acelea cari de și învestite cu t6te formele de publici- 
tate, se păstraii ascunse, pentru. 6re-care consideraţiuni. De-. 
elarațiunea lui Ludovic al XIII din. 1639, consideră aceste 
căsătorii ca fără efecte civili, de şi valabile. Deci, nule con- 
vențiunile matrimoniali ; femeea lipsită de donaire, 6ră copiii 
născuți din căsătoria, acâsta: cari: să simtă mai mult ruşinea unui 
conculinaj de cât demnitutea unei căsătorii, vor fi incapabili de ori-ce 
succesiune atât. ei cât şi posteritatea lor. (Valette, 199). 

Calimach se mărginesce în $ 102 a dice: Insocirea nu 
este certat a se săvirşi. în. taină, ci trebue sii se facă întru ființa. a 
mui multor. a | 

Din articolele nâstre rezultă mai întâi că legiuitorul 
în privința formalităţilor ce trebuese îndeplinite la celebra- 
rea căsătoriei, nu enumără. care anume din: aceste formalități 
sunt cerute sub pedâpsă de nulitate; ci se mulțumesce numai 

„Să dică: ori-ce căsătorie sar fi făcul în tuină se. pote atuca; . dar 
ca constitue acâstă taină, nimie nu spune. - 

Mai mult art. 173 'dice că se pâte ataca căsătoria de 
către pers6nele determinate şi; pe urmă art. 175 dice că dacă 
aceste persne ai contravenit art. 151, pot să fie pedepsite, 
ba încă articolul mai adaogă: chiar dacă nu Sur considera aceste 
contravențiună îndestulătăre pentru a se pronunţa nulitatea, căsătoriei. 
Resultă că legiuitorul se feresce mai întâiti să enumere cari 
sunt formalităţile cerute de. lege. sub: pedâpsă de nulitate, 
Și: că. pot. să fie dintr'acele: contravențiuni de o ast-fel de na- 
tură în cât să nu pâtă fi considerate ca. îndestulătâre
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pentru a se pronunţa, nulitatea căsătoriei. De aci consecinţa 
că, întru cât privesce formalităţile celebrărei căsătoriei, fie 
formalități cari preced căsătoria, fie formalităţi care însocese 
celebrarea, neindeplinirea lor: e lăsată aprecierei judecăto- 
rilor: tribunalelor.. Tribunalele :aii să judece până la ce punet 
violarea cutărei reguli: de publicitate constitue o infraoţiune 
a legei atât de gravă în cât căsătoria nulă, de ori-cine s'ar 
celebra, judecătorul să aibă facultatea a o declara va- 
labilă. . | 

107. In fine de şi nu de t6tă lumea admis, dar necon-: 
testat pentru. noi este, că ceia ce dicem pentru formalităţile 
căsătoriei, acelaș lucru va trebui să dicem și pentru incom- 
petința oficerului stărel civili. Legiuitorul pune alături de 
formalităţile proprii dise ale căsătoriei și incompetinţa ofi- 
cerului. stărei civilă;: cu alte cuvinte competinţa oficerului 
stărei civili face 'parte 'din publicitatea căsătoriei. : " 

„Nu t6tă lumea admite acest sistem, şi sunt autori cari ic, trebue să degajăm tâte regulele relative la, publicitate proprii 
dis, asupra cărora judecătorul are o putere disereţională, de regulele: de incompetință. :Cum putem admite, dice aceştia, că de ori-cine sar celsbra; căsătoria, judecătorul să aibă fa- cultatea:a o declara valabilă. Ar fi să dăm o putere prea mare judecătorului, aşa că nu ar fi nici o siguranță pentru solemnitatea căsătoriei. 
„Nok credem 'eă dificultatea cea mai mare provine de acolo că nu se iă în considerare și se face confusiune asupra diferitelor casuri de incompetenţă. : - 

"Mai întâi legiuitorul presupune că căsătoria este cele- brată “de un oficer al stării civili, şi am spus că considerăm ca, ne-având un minut măcar" fiinţă, ca absolut neexistentă, căsătoria celebrată de altă pers6nă de cât. oficerul stării ci- vilă. Deci nu pâte fi aci cestiunea de o asemenea: incompe- tență. i E E | 
, Să trecem la, incompetenţa de altă natură, Scim că căsă- toria trebue să se celebrâze la oficerul:stărei civili al domici- liului unuia din soci. Presupunem că s'a celebrat căsătoria, la un oficer al stărei civilă altul de cât acela al domiciliului unuia, din Soci. In asemenea, cas ' se: 16gă 6re:cum incompetinţa, oficerului de taina căsătoriei, . . Ii :
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Aii plecat de la domiciliul nostru, s'a dus într'o comună 
depărtată, unde ai găsit un primar, care a celebrat căsăto- 
ria. Ecă un ofiţer al.stării civili incompetinte, de 6re-ce nici 
unul din soci nu are 'nici domiciliul, nici cel puţin reşedinţa, 
de ș6se luni în comuna unde s'a celebrat căsătoria. Acâstă 
căsătorie va fi ea neapărat considerață nulă, sait trebue cu 
ori-ce preț admisă de bună? Cestiune de apreciere pentru 
judecător. Dacă cei ce ai contractat căsătoria într'o localitate 
depărtată, necunoscută, ai căutat să închee o căsătorie în 
taină, ai voit să se ascundă, ca să nu scie lumea ar putâ 
să se declare nulă căsătoria; dacă însă din diferite alte îm- 
prejurări se vede că socii nu ai voit să ascundă căsătoria 
ci s'aii grăbit, d. e. și nu ati-lăsat să trâcă cele 6 luni cari 
stabilesc reședința, căsătoria, va; rămână valabilă. 

Mai pâte exista și o altă incompetință, aşa numită /u- 
competința loci, de loc. Presupunem un oficer al stării civili 
care trece peste hotarele comunei sale, de ex: la țară; un 
primar. care ar trece peste hotarele. comunei sale, și pentru 
a arăta casul mai vădit să presupunem că se află o casă 
aședată în mijlocul unui: câmp, între două comune la o egală 
depărtare de una, ca și de cea-l'altă, primarul în loc să ce- 
lebreze căsătoria în casa, comunală se duce şi celebrâză că- 
sătoria la locuința unuia din soci, presupunână o căsătorie 
în extremis, adică unul din soci fiind bolnav .n'a putut să se 
ducă la casa comunală. După ce se celebrâză căsiitoria se 
dovedesce că acea;locuinţă, din punctul de vedere adminis- 
trativ, nu era în rada 'comunei primarului ce instrumen- 
tase, ci era în raza comunei celei alte; ei bine trebue 
absolut să declarăm acâstă căsătorie nulă? Sunt autori (Arntz, 
I, n. 318) cari susțin că în asemenea, cas căsătoria trebue ne- 
apărat să fie nulă, . - ' 

| Opiniunea contrariă este împărtășită de aprâpe unani- 
mitatea autorilor. Se înţelege că, dacă oficerul a plecat de la 
comuna sa și sa dus la o altă- comună mai depărtată ne- 
luându-și nici chiar registrul lui, şi a celebrat acolo o căsă- 
torie, înseriind-o în registrul acelei comune, soluţiunea trebue 
să fie alta. Primarul unei comune nu pâte să instrumenteze 
într'o altă comună, și în asemenea, cas, tribunalul pote să
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dică: oficerul'stărei civili a. fost incompetinte, şi incompe- 

tința e așa de mare, în cât căsătoria pâte să fio nulă!) 
„Teă în ce mod credem că trebue să hotărîm cesti 

unile relative la. incompetenţa oficerului stării civili. Nu 
este vorba de o persână cenue oficer al stării civili, fiind-că 
încă odata, în asemenea cas căsătoria este neexistentă, ci 
este vorba de,un oficer incompetinte, fie că socil s'ati dus 
să se căsătorâscă la un alt domiciliii de cât acela al lor, fie 
că este vorba de un oficer al stării civili care a instru- 
mentat într'o localitate ce. nu face parte din jurisdicţi- 
unea. lui. a | 

De altminteri chiar desbaterile consiliului de stat sunt 
hotărîtâre în acestă privinţă. Ast-fel când în ședința de la 
28 Octombre 1801 (6 Brumar, anul A) Tronchet propune 
redacțiunea art. 12 (191 C. Nap., 173 al nostru), el este în- 
trebat, de Roedrer dacă pote fi o căsttorie publică alta de cât accea 
celebrată înaintea, oficerului. stărey civile, dînsul respunde că legea 
voesce ca căsătoria . sii se celebreze în public şi înaintea oficerului 
stirii civile, Ori se. pote ca acest oficer să celebreze căsătoria clan- 
destin, suă să :nu fie acelu al domiciliului părților (Fenet IX, 90). 

107. Tot în art. 173 se mai dice din noii că căsătoria 
pâte fi atacată și de ministerul public. Mai întâiii este ne- contestat că şi art. 173 e supus condiţiunei prev&dute în art. 
172, adică că ministerul publie nu p6te cere nulitatea unei căsătorii sub cuvînt că căsătoria: e clandestină dacă căsă- toria este desfăcută prin mortea vre-unuia din soci, căci art. 171 spune :că procurorul este -dator să câră nulitatea. căsă- toriei în timpul vieţei ambilor soci. Se | 

:.-TOtă lumea este de acord :să. spue că, de și art. 173 nu o repetă, totuși ministerul public, chiar când este vorba de O căsătorie ce s'a celebrat în taină, nu pâte să câră nuli- tatea, dacă vreunul din soci este mort. : 
108. Al duoilea se discută dacă. “socii pentru a preveni o nulitate a căsătoriei, pot să celebreze din noii o căsătorie 

  

) Aubry, et'Rau, Ş 452 ter. şi n. 4, $ 467. — Demante, 1. n. 275. bis IL. — Demolombe, III, n. 207, Comp. Laurent, II, n. 475—485. — Valette p. 277-—280. — Planiol, III, n. 361 (v. n. 2). — Dalloz, art. 191, n.299, 31, — Mal alos când oficerul stării civili a trecut actul de căsătorie în regis- trele sale. | - 
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fără să mal aștepte declararea de nulă a acelei d'întâiu? Așa presupuneți că socii ai ajuns în vîrsta, cerută de lege, Sau că căsătoria cea d'întâiti s'a desfăcut şi socii căsătoriți găsese de cuviință să nu mai aștepte invocarea nulităţei că- sătoriei, ci să mârgă de-a dreptul să celebreze din noii o altă căsătorie. Demolombe (II, n. 288) Spune că acâsta e permis pentru că este o Sitnațiune anormală Și nu vrea să depindă sârta copiilor de niște asemenea, evenimente, și prin urmare acești soci se pot recăsători, Laurent (II, n. 439) eri- tică cu drept cuvînt o sentinţă a tribunalului din Gand, după care s'a admis de bună căsătoria nulă din causa lipsei de publicitate, ratificată în urmă prin o simplă confirmare. Jurisconsultul însă se unesce cu opiniunea, lui Demolombe, 109. Când s'a introdus codul civil la 1865 s'a dis că ofi- cerii stării civili sunt primari şi în lipsa primarului un: alt consilier comunal. In Bucuresci se numise nisce persâne, cari nu făceaii parte din consiliul comunal, ca oficeri ai stării civili, şi acâstă stare de lucruri a durat de la 6ă până la 86 așa în cât tâte căsătoriile celebrate în Bucuresai, precum și în alte orașe unde se urmase un asemenea, sis- tem, erai considerate, faţă cu legea ca nule, și nu numai nule, dar neexistente peniru că se celebraseră de alte per- sOne de cât cele prevădute de lege. De Şi nici o cerere de nulitate nu s'a ridicat totuşi legea din 1886, pe care am citat-o deja, vine şi precis6ză pe de o parte că primarul nu p6te delega funcțiunea de oficer al stării civilă. de cât unuia, - din membrii consiliului comunal, 6ră pe de alta declară de valide căsătoriele celebrate până atunci de delegatul prima- ului luat în afară de consiliul comunal. 110. O cestiune delicată: asupra, căruia esitațiune există Şi asupra cărui jurisprudenţa, a variat la noi dând soluțiuni diferite, este cestiunea de a se sci care este sancţiunea art. . 23 din constituțiune? Art. 22 .din Constituţiune, după ce proclamă principiul deja stabilit de codul civil că actele Statului civil nu sunt de câ de atribuţiunea autorităților civile, adică nu se maj lasă nimic bisericei, în aliniatul duoi adaogă: 
a Întocmirea acestor acte va trebui să preccdă în tot-deauna bene- dicțiunea rehigiosă, care pentru căscitoris «a fi obligatorie, 

64257 
| | 23
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-- Un. preot chemat; a oficia, adică chemat a face un botez, 

a celebra o căsătorie, saii a face oficiul cerut pentru înmor- 

mîntare, nu va putea procede la acâsta până ce mai întâi 

nu se va încredința că actul oficerului stării civile este deja 

redactat; legea, penală pedepsesce chiar pe preotul de ori-ce 

religiune ar fi el, care şi ar permite să celebreze o căsă- 
torie înainte: ca, ac6stă căsătorie să fi fost celebrată de ofi- 
cerul stării civili. | a " 
„Ce vom dice însă, în privința căsătoriei acestă cele- 
brare religi6să, este ea obligatorie sati nu? Da, ice con- 
stituţia. Dar dacă nu s'a celebrat religios, căsătoria va fi ea 
desfiinţată? Cu alte cuvinte prescripţiunile art. 22 din consti- 

tuţiune, sunt sub pedepsă de nulitate, sait se pot dispensa 

socii de a celebra căsătoria religios? Termenii constituției 
par a fi destul de clari când die: care benedicțiune religivsă, 

pentru căsătorie va fi obligatorie. a 

In regulă generală când un text obligă pe cine-va a 
face ceva pentru facerea unui act şi când acâstă formalitate 

nu este îndeplinită, actul mar mai putea fi valabil, de re 
ce alt-fel nu ar mai avea nică un interes cuvintele de obli- 
gațiune puse în lege. Deci dar, în un .prim sistem, se dice: 
pote în vederea temerii ce legiuitorul constituant a avut ca 
nu cum va credințele religi6se să se slabâscă, mai cu s6mă 
în popor în vedere că căsătoria este un act atât de impor- 
tant în cât gravitatea lui nu ar putea să fie simțită de către 
cei de jos, până ce nu ar vedea că intervine religiunea, în 
celebrarea acestei căsătorii; în vederea tutulor acestor legiui- 
torul constituant a credut că acâstă celebrare religi6să să 
fie cu totul obligatorie, fără de care căsătoria să nu pâtă fi 
valabilă. De altmintrelea nici o dificultate -asupra intenţiunei 
art. 22 alineatul 2, el a fost redactat în urma unui amenda- 
ment presentat în cursul discuţiunei, în ședință publică şi 
considerantele pe care e fondat acest amendament sunt 
toemai „acelea, pe care le arătăm. Și adaugă încă că o căsă- 
-torie pote fi validă, chiar lipsind benedicțiunea religi6să, în 
casurile ce se vor stabili prin: o lege specială. 

_ Cu t6te acestea Curtea de Casaţie care a variat şi dânsa a decis în urmă că lipsa acâstei benedicţiuni religi6se 
nu atrage, după sine nulitatea căsătoriei. e... 
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Că 'constituţiunea, este, o lege obligatorie 'e lucru: ne- contestat; însă din nenorocire - Sunt. o mulţime. de dispoşi- ţiuni constituţionale, care nu 'Și at aplicarea lor-.de cât numai prin intervențiunea, unei legi posteri6re speciale. Ast-fel vedem proclamări de. principii aduse în constituţiune, care ai rămas până astă-qi neexecutate, - a "Iată ce dice art: 131 din constituțiune: „Se vor face în cel mai scurt timp legi speciale, asupra. descentralisărei administrative, asupra responsabilităței “ministeriale, asupra măsurilor celor mai nemerite pentru a, stabili abusul cumu- lului; asupra modilicărei legei pensiunilor, ete.«. Și cu i6te acestea, multe din aceste“ declarări de. Principii ai. rămas încă neexecutate, pentru: că nu sai tradus “prin legi 'spe- ciale, Constituţiunea, ca și ori-ce altă lege nu :pâte să 'fie imitaţiune a obiceiurilor unor alte societăţi, ci'are trebuinţă a intra în obiceiul societăţei căreia trebue să se aplice. Art. 22 când spune -că benedicţiunea Teligi6să este obligatorie, mai adaogă: Afară. de. casurile carc'sc vor Dreved€ prin amune legi. Redactorul constituant spune că benedicţiunea, religi6să.. 

Principii că. nu putem admite. alte nulități de câţ acelea pe care legiuitorul. expres le arată ȘI adaugă încă că o căsă- torie pâte fi valabilă, chiar lipsind benedicțiunea religi6să, în casurile ce se vor stabili prin o lege specială. Trebuia „„să se gîndâscă legiuitorul 'constituant că. sunt condițiuni puse de religiune pentru. validitatea, unei căsătorii, cari nu mai pot să fie-puse în aplicare în legile civile. Așa, religi- unea împiedică căsătoria. până la al optulea grad inclusiv, în linie colaterală, pe când legea civilă se opresce la al patru- lea grad. [că o disposiţiune religi6să în :conflict cu o. dis- Pposiţiune civilă ; Gre irebue.să spunem că colateralii în al ș6se- lea grad nu se pot :căsători? n Mai departe, Teligiunea face să, existe afinitate, alianță, nu numai între rudele unui socit Și cel alt sociti dar Și în- tre rudele unui socii și rudele celui alt socii ; așa că nu Numai că un frate nu pote lua în căsătorie pe fosta socie a fratelui, dar un frate n'ar putea lua în căsătorie. nici pe sora,
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_sociei fratelui său, cu alte cuvinte doi. frați nu pot lua două 

surori, pe când în dreptul. civil acâsta este permis. Religi- 

unea împedică căsătoria, unui ortodox cu acela care este de 

un alt rit. Dacă Sar cere imperios benedicţiunea religi6să, 

ar trebui să fixăm împedicările la căsătorie după dreptul 

- religios. 
EI bine, tâte acestea le-a prevădut Constituanta și de 

aceia a dis: Cer benedicţiune religi6să, însă nu înţeleg să 
întrodue din noă. în practica celebrărei căsătoriei tâte re- 
gulile şi tte piedicele puse de către legea, religi6să, ci în- 

ţeleg să nu am alte împiedicări la căsătorie de cât acele 

proclamate, şi puse de dreptul civil. Așa fiind lucrurile re- 

dactorul 'și a dis: Se pote întîmpla ca o celebrare de că- 
sătorie să fie valabilă din punctul de vedere al dreptului 
civil, și cu tote acestea preotul să nu voiască a o celebra, 

fiind-că canonul religios îl opresce. In asemenea eas nu pâte 
să se dică că celebrarea căsătoriei religiose este  obligato- 
rie, alt-iel sait va trebui să se supună legea civilă regulilor 
religi6se și cu modul acesta 'se va desființa cu totul prin- 
cipiul pus chiar în articolul 22, că căsătoria este o institu- 
ție. curat civilă, sai va trebui să se supună ' regulile cano- 
nice regulilor dreptului civil şi atunci de sigur că nici unul 
din preoţi nu sar fi supus a celebra, căsătoria pe care ca- 
nonul săii o opresce. Dacă dar însuși redactorul a prevădut 
că pote să fie căsătorie în care nu pâte să mârgă bene- 
dicţiunea religi6să până acolo în cât lipsind, căsătoria'să fie 
considerată nulă, prin acâsta chiar a avut el singur în in-. 
tențiunea sa că pâte să existe o căsătorie valabilă chiar dacă 
nu este însocită de benedioțiunea religi6să !). 

Sar pută justifica — deşi pâte nu este tocmai ideia, 
legiuitorului — că benedieţiunea religi6să pentru căsătorie să 
tie obligatorie prin aceia că unul din soci, a cărui căsătorie 
s'a celebrat la, oficerul stării civile este î în drept să .c6ră și 
să oblige pe consociul săi să mârgă la biserică pentru 
benedicțiunea religi6să, așa că lipsa, executărei unei aseme- 
nea obligaţiuni din partea unui sociii, de a se duce la bise- 

  

1) Alexandrescu, Vol, I, p. u, pag. 2 şi 3, împreună cu citaţiunile. — „Dreptul“ 1895, p. 808. — „Dreptul“ 1897, p. 825, ! -  
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rică, ar constitui o violare a unei obligaţiuni ce isvoresce . din căsătorie, ar constitui chiar o insultă gravă la, adresa celui-l'alt sociti. Cu drept cuvînt o persână a căreia educa- țiune religi6să este destul de desvoltată, se pâte simţi în cugetul săi că nu este căsătorită, pe cât timp benedicţiunea religi6să n'a avut loc; căo asemenea, căsătorie față cu t6tă lumea, este 6re-cum bănuită şi lovită de un “fel de lipsă de conveniente, care trebue să domnâscă într'o căsătorie, Şi 0 asemenea pers6nă, care vede că sociul 'săii nu voesce să mârgă a celebra, religios căsătoria, este în drept să e6ră, nu anularea pentru că o asemenea, lipsă de formalitate nu atrage după sine nulitatea, căsătoriei, dar desființarea căsă- toriei prin divorţ. - Ma Chiar în practica franceză, unde nu există disposițiuni ca în constituţiunea n6stră, dar unde sentimentul religios pote este desvoltat, se admite, mai cu s6mă de când divor- țul este în vigâre, că lipsa celebrărei religi6se constitue o injurie gravă către sociul cel-lalţ și acesta este în drept să câră, înainte separațiune. de corp, -astă-di divorțul. lată în ce sens am putea da o explicare practică regulei, că benedie- țiunea religi6să în căsătorie va fi obligatorie. -- 111. De 6re-ce legea a enumărat casurile în cară o că- _sătorie pâte fi anulată, trebue să decidem că tâte cele-alte împedicări: rudenia din adopțiune, din botez, împedicări din tutelă, prohibițiunea de a se căsători socii despărțiți, de a se căsători sociul contra câruia s'a pronunțat divorțul “pentru adulter cu complicele săi, de a se căsători văduva înaintea, termenului de văduvie sunt numaj împedicări pro- hibitive 5. Romanii nu cunosceai împedicări numai probhi- bitive. (V. Danielopol, I, p. 184). a 

Despre căsătoria puiativă 

112. După cum am spus, capitolul nostru, de şi intitu- lat: Despre nulitățile edsitoriei, mai coprinde într'însul Și dis- posițiuni străine de nulitatea căsătoriei, Art. 183 Și 184 pre- 

  

1) Contra Planio!, III, n. 329.
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supun că s'a celebrat o căsătorie, care după regulile puse 
mai sus ar fi nulă, numai anulabilă, însă că, fie ambii, fie 
unul dintre soti. nu â, cunoscut existenţa unei asemenea îm- 
pedicări; cu alte cuvinte s'a căsătorit având credinţa, că că- 
sătoria ce face este o căsătorie valabilă. Legiuitorul a cre- 
zut că ar fi pr6 grav ca să isbâscă cu tâte efectele și cu 
t6te. rezultatele unei nulități pe acest sociii de bună credință 
și i-a acordat în principii efectele unei căsătorii valabile 
acestei căsătorii nevalabile din punctul de vedere legal, însă 
credută vâlabilă în intenţiunea sociului. 

-: “Im dreptul: roman găsim că se putea întîmpla ca un 
locuitor de la Roma, o femee':de exemplu să celebreze o 
căsătorie cu un latin — cu care avea aşa numitul Jus co- 
nubii, — Dacă acâstă femee dovedea că ea nu scia, că sociul 
cu care se căsătoresce era un latin, put6 să răuşâscă a. re- 
vendica, er6rea și să c6ră că copilul născut din acestă că- 
sătorie să aibă condiţiunea unui cetățân roman. Eeă întru 
cât-va, origina acestor reguli de a se da efectele civile unei 
căsătorii nule când, saii ambii soci, sai unul dintr'înșii s'ar 
găsi de bună credinţă, adică ar avea, acâstă convingere cum 
că nu există nici o împedicare la acâstă căsătorie. 

Art. 183. Căsătoria care s'a declarat nulă, totuşi produce efectele sale 
civile, atât în privirea socilor cât şi în privirea copiilor, dacă ea s'a con- 
traciat cu bună credință. 

„Art. 184. Dacă buna credință există numai din partea unuia din 
ambii soci, căsătoria produce efectele sale civile numai în fav6rea sociului 
celui cu bună credință şi a copiilor născuţi din acea căsătorie. | 

Cum am dis căsătoria va produce efectul săi şi când 
buna credință ar exista din partea.ambilor soci, şi când 
buna credință n'ar exista, de cât din partea unuia; întrun asemenea, cas însă efectele civile ale căsătoriei nu se produc de cât numai față cu sociul'de bună credință și copii eşiţi - . 

> 
. 5 din căsătorie. Așa de exemplu o persână care e deja căsă- torită, se căsătoresce a, doua 6ră cu o altă pers6nă care nu scie că sociul săi e deja căsătorit; în asemenea cas căsă- toria este nulă, însă. căsătoria a doua, va, produce efectul ex faţă cu sociul de bună credință precum și cu copiii ce ar eși din acâstă căsătorie. 
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„118. Buna credință este destul să existe în momentul în care căsătoria, s'a celebrat și dacă în urmă, se descoperă, existența împedicărei care face ca, căsătoria să fie nulă, to: tuși căsătoria continuă a'Şi produce efectele sale civile, până în momentul în care intervine o hotărîre judecătorâseă de - anularea "căsătoriei. 
Produce efecte față. cu socii — (ice legea — adică fie-care din soci se consideră ca sociii legitim şi prin: urmare tâte consecințele civile şi morale rezultând. dintr'o: căsătorie le- gitimă se aplică și socilor care ati contractat căsătoria, de bună credință. Cu alte cuvinte contractul bănesc, daraverile de bani între dînșii vor fi valabile Şi tratate ca cum ar fi căsătoriți legitim ; zestre dacă este, va fi regulată după tâte condiţiile cerute de lege Şi dacă socii între dînșii, "și-a promis 6re-care avantagii reciproce acestea vor exista. Pro- duce efecte şi pentru copii. Copiii eșiţi din căsătoria lor Sunţ consideraţi ca copii legitimi. Mai mult, dacă cei ce ati contractat căsătoria, ai legitimat prin acâstă căsătorie pe copiii ce ar fi avut mai înainte, legitimarea 'Şi produce tâte electele civili, căsătoria va face 'ca, legitimarea copiilor să fie bună, valabilă, legală, căci alt-mintrelea, sociul care ar fi de bună credinţă ar avea, să sufere întru cât-va, dacă efoc- tul nu s'ar produce, și pentru el Şi pentru copiii lui. 

114. Aceste cestiuni sunt admise de toți autorii. Există însă două cestiuni, de Gre-care importanţă pe lângă altele, care sunt puse în discuțiune : | Dacă regula că o căsătorie nulă, însă contraciată prin bună credință produce tâte efectele civile se p6te aplica și în casurile în care o căsătorie ar fi nu numai nulă, dar ne- existentă. a 
Am accentuat de mai multe ori asupra acestei deose- 

biri între casurile în care o căsătorie este nulă, adică tre- 
bue să intervină o hotărtre judecătorâscă care so anuleze Și casul în care o căsătorie nu are un moment de existență. 

Autorii vechi francezi iubitori de formule puneau trei condițiuni: Că o căsătorie nulă contractată, de bună credință 
sd potă produce efectele civile, trebue ca să fi fost con- - 
tractată : Bona fidae,. Solemniter ȘI Opinione justa, adică -să fi existat bună credință, să fi fost contraetată în formele so-
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lemne cerute de lege și buna credință să fi fost fondată, 
adică așa încât ori şi cine să fi putut dice că a putut exista, 
buna, credinţă. | 

- Diceaii autorii vechi franceză Solemniter şi dacă ar fi să 
ne luăm după cuvînt, acâsta ar însemna că nu pâto: să fie 
căsătorie de bună credință acolo unde tâte formalităţile ce- 
rute de lege.n'ar fi îndeplinite; însă nu putem admite 
acâsta, pentru că nu numai o căsătorie contractată de bună 
credinţă, dar chiar o căsătorie unde socii sciati întru cât-va 
că nu sai îndeplinit unele formalități pe cari le cere le- 
giuitorul, judecătorii ati puterea de apreciere Și pot să o de- 
clare valabilă. 

Prin urmare nu putem dice că Solemniter ar însemna 
că tote formalităţile cerute de legiuitor pentru celebrarea 
unei căsătorii nu trebue să fie îndeplinite, însă ar însemna 
că dacă căsătoria nu a fost celebrată de loc nu pote să aibă 
existenţă. 

Sunt negreșşit casuri în cari discuţiuni nu pâte exista. 
Așa nu se pâte admite că cine-va să pretindă că o căsăto- 
rie ar av6 umbra de existență când cei ce at contractat-o 
erati de acelaş sex şi nici unul din soci nu pote invoca 
buna, credință, adică să susție saii că nu scia că cel cu care a contractat era de acelaș sex și mai puțin că nu scie că doă pers6ne de acelaş sex nu se pot căsători. Insă cestiunea 
se pote presenta în casul în care căsătoria s'a celebrat de altă pers6nă de cât de un oficer public. Așa în interesul 
acelora cari susțin că regula locus regis aclum este obligato- 
rie la căsătorie, se pote întîmpla ca doi străini cară, după legea, țărei lor, se pot căsători înaintea preotului lor, să nu scie că acesta nu este permis în România, şi să crâdă că ac6stă căsătorie, ast-fel celebrată este bună şi solidă. Sunt autori 1) cari susțin că o asemenea căsătorie nu pâte pro- duce nici un efect. Neantul nu pote produce nimic. Argu- mentul nu are nici o val6re. Cum observă Planiol nu nean- tului se atribue un efect, ci bunei credințe a socilor. Din 

ÎN a NI 

1) Aubry et Rau, $ 407 E. şin. 
- et »Ş tex. şi n. 1—3. Demolombe, III, 351—350. Laurent, II, n. 54. Trib. Bacău, „Dreptul“ 1895, p. 459,  
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parte-ne nu esităm a ne pronunța pentru acest al doilea, sistem !). | 
. 115. Se într6bă autorii ce fa] de erdre trebue să existe? Sunt unii autori cari die că nu pâte să fie de câţ erdre de fapt şi că nici odată o erdre de drept nu p6te să producă efecte. Așa, de exemplu: diceam adineauri că, o pers6nă că- sătorită deja, merge de se căsătoresce a doua, Gră, fără să se fi desfiinţat prima căsătorie ; sociul cu care se căsătoresce nu scie că acâstă persână este deja căsătorită ; iată o erdre de fapt, necunoscința faptului existenței unei căsătorii ante- ridre în care este angajat acesta, cu care se căsătoresce. Presupunem însă că s'a celebrat o căsătorie fără con- simțimântul ascendenţilor. Socii sciai forte bine că lipsesce un asemenea consimţimânt, dar nu cunosceaii legea, nu sciaii Că - legiuitorul declară anulabilă căsătoria, pentru lipsa de consimțimânt. O asemenea erâre de drept, de lege, pâte să facă căsătoria, să producă efectele sale ? Sunt autori cari pun principiul: Nemo îgnorare legem potest, Nimeni nu pote să nu cun6scă legea, Și prin urmare o asemenea, pers6nă nu pâte să invâce buna credință în favârea ei pentru ca să pâtă produce efect căsătoria. 

Principiul : emo îgnorare legem potest există, în materie de drept penal, unde nimeni nu pote să vie, să spue cum că nu scia că legea pedepsesce cutare fapt. In materie de drept civil nu putem admite Tegula cu atâta: rig6re. Sunt Casuri în care se pote fârte bine să existe o erdre de drept, de lege, frte scuzabilă, Sunt unele reguli puse de legiuitor pe care numai cei. care se ocupă cu dreptul, care fac o spe- cialitate dintr'însul pot să le cunâscă şi din acest punct de vedere pâte să existe ceea-ce diceai autorii francezi: Opi- nione justa, cum că a putut unul din soci să fie de bună cre- dinţă. Nu este permis însă să existe acea erdre care face să fie cine-va cum diceaii: Romanii Stulius, neghiob, cum de exemplu ar fi dacă un frate Și O soră s'ar putea, căsători, 2) PI 
') Marcad6, art, 202. Valletie, p. 306—307, Daloz, art. 202, n. 12—15. Planiol, III, n. 445. 

2) In acest sens, Dreptul 1894, pag. 959. Aubry et Rau, $ 407, tex. II. No. 7. Valette, pag. 306. Laurent, II, No. 501, Demante, I, No. 283 bis II. Dalloz, art, 202, No. 34—36. : ” ! ,
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„.. După art. 1699 Codul germar:: efectele .căsătoriei de 
bună credință nu se produce „când căsătoria este nulă pen- 

tru: viţii de formă, sai nu a fost înscrisă în registrele ma- 
trimoniale“. . | i 

116. Controversa se ridică şi asupra punctului dacă 
erdrea se presupune saii trebue probată. 

Intr'un prim sistem se cere ca atât, erdrea de drept cât 

și cea de fapt să fie probată!). , ! 

In alt sistem erdrea de fapt se presupune, cea de drept, 
trebue probată 2). - 

Proba căsătorie! 

117. Art. 176 până Ja 182 inclusiv se ocupă de regulele 
după care o căsătorie pâte să fie dovedită. 

Proba căsătoriei pâte să rezulte: I. Din actul de căsă- 
torie al ofițerului stării civile, Il. Din posesiunea. de stat și 
al III-lea dintr'o procedură criminală. Despre ca d'intâiu 
vorbesce art. 176; despre posesiunea de stat se ocupă art. 
177, 118 şi 179, ră despre procedura criminală art. 180 și 181. 

A. Actul de căsătorie 

118. De la început trebue să înțelegem că aci nu mal 
este vorba de validitatea sati nevaliditatea unei căsătorii, ci 
se presupune o căsătorie validă, contractată în tâte condi- 
țiunile cerute de lege şi se determină cum se pâte dovedi 
existența, acestei căsătorii. 

Cel d'intâiii mod de dovedire va fi actul de căsătorie 
Și în adevăr pentru ce sunt create actele stării civile? Ofi- 
cerul stării civile constată! presentarea socilor, citirea cap. VI din titlul căsătorie, luarea consimţimântului ascendenţi- 
lor, ' presentarea martorilor, lnarea consimțimântului socilor, în fine t6te aceste fapte care țin de solemnitatea căsătoriei, 
ȘI care, dacă sunt îndeplinite, căsătoria este perfectă și se 

    

1) Demolombe, III, 359. Laurent, II, No. 506. „Dreptul“ 1595, pag. 105, =) Mareade, 1. c. Aubry et Rau, l.c. No. 8 şi 9. Demante, 1. e. bis. IV,  
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redactâză actul; nu pentru validitatea, căsătoriei, fiind:că ex: sătoria este valabilă din momentul în .care. oficerul stării civile 'a declarat p& soci căsătoriți în numele lege; ci pen- tru ca să se pâtă dovedi solemnitatea, căsătoriei, . - 

Art. 176. Nimeni nu pâte reclama, titlul de sociu şi efectele civile ale căsătoriei, dacă nu presiniă un act de celebraţiune a căsătoriei, înseris în registrul stărit civile, afară de cazurile prevădute de art. 33 sub titlul: „Actele stării civile“, - ” 

Legiuitorul în: modul cum se pronunță nu-și exprimă, voința direct: cum că căsătoria se dovedesce prin actul stării civile, care constată, celebrarea, ei, ci. spune că nimeni nu pâte reclama titlul de sociii până ce nu va presenta un act de celebrârea căsătoriei, afară de casurile prevădute la art. 33. „ 
: Ximeni — dice art. 176 — nu: pâte vecluma titlul de sociăă, Prin urinare este o regulă pusă relativă la, soci, legiuitorul voesce mai întâit de tâte să pue o regulă care 'să fie obli- gatorie pentru soc, 
Cu tâte acestea sarcina dovedii căsătoriei o are nu nu- mai socii dar ori-ce altă persână ce ar avea, interes să pre- tindă în justiție existența căsătorier. | 
De și se întrebuințeză, termenul reclama cu t6te acestea va, fi necesitate de dovedirea, căsătoriei prin actul de nas- cere şi în casul în care soeii nu reclamă calitatea de căsăto- Tiţi, pentru că ei în fapt tree. ca atare Și se bucură de acâstă situațiune; însă sunt alții cari vin să conteste că a existat căsătorie. 

- 
Actul de căsătorie al oficerului stării civile nu are altă putere de cât a constata, celebrarea căsătoriei. EI nu are a face să precişeze nică cari sunt efectele căsătoriei, nici chiar dăcă căsătoria contractată este bună sau “esto -nulă. Scopul pentru care s'a redactat actul a, fost, încă odată, pentru a se constata, celebrarea, căsătoriei. De 119. La acâstă regulă, se excepta, ceasurile prevădute la art. 88. Aceste dasuri sînt când nu a; existat, registre sau se vor fi perdut, când lipsa, sau perderea :lor se -va putea do- vedi atât prin dovedi înscrise cât și prin martori, și căsă- toriele, ca şi nascerile şi încetările din viaţă se vor put
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dovedi, atât prin registre şi înscrisuri de alo tatălui și alo 
mumei, cât și prin martori. 

Prin urmare neexistența unui act al stării civile; fie că 
n'a fost registru, fie că dacă a fost nu s'a trecut în registru, 
fie că registrul a fost distrus, face că nu se mai pote pre- 
senta un act al stării civile și celebrarea căsătoriei se va 
dovedi prin înscrisuri particulare, prin martori şi chiar prin 
presumpțiuni. Cu t6te că este dificil a se dovedi că nu s'a 
redactat actul de căsătorie când oficerul stărei civile are re- 
gistrele în regulă, totuși, am spus că proba cu martori tre- 
bue să fie admisă; însă judecătorul va av a stabili cu greu- 
tate împrejurarea neredactărei actului 1). 

Ori cum ar fi proba cu martori nu se pâte admite nu- 
mai pentru-că este un început de dovadă 2), 

123. Regula fixată de art. 176 se aplică numai când e 
în joc stabilirea, stărei civile fie a socilor, fie a copiilor;; ea 
nu se mai aplică în alte casuri în care nu ar fi discuţiuri 
asupra stării civile a lor. Laurent, (V. ILL No. 2 şi 3) citâză 
casul în care un sociui divorțat, obligat fiind a da o pensiune 
fostei sale socii, cât timp acâsta nu să va mărita, a fost ad- 
mis a dovedi existenţa nouei căsătorie contractată de acesta, 
a se servi de proba cu martori 5). Cum vedem aci nu era în 
discuțiune starea civilă a fostei socii nici legitimitatea co- 
piilor, ci numai constatarea unui fapt din care resultă stin- 
gerea obligațiunei primului socii de a da o pensiune. 

B, Posesiunea de stat 

120. Posesiunea este faptul că cine-va are un lucru în stăpînirea sa, și în afară de preocuparea de a se sci dacă în realitate el este proprietar pe acel lucru dacă 7] deţine, îl are în stăpînire, se dice că îl posedă. Ia Posesiunea nu ar putea să fie de cât pentru lucrurile 

    

1) Vedi asupra acestei cestiuni controversate citațiunile din Aubry et Rau, No. 17, $ 452 bis. 
| 5 Aubry et Rau, Ş 452 bis. lex. și nota. — Contra Demante, 1, 277 bis IL. | ) In acest sens Demolombe, III, No. 390. — Aubry et Rau, 1. c., text şi No. 12, -  
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corporală, de exemplu o casă, un obiect, ete. însă s'a maj întrebuințat cuvîntul de posesiune nu numai pentru lucru- rile corporal, ci şi pentru drepturi, aşa titlul de creditor. Pentru a fi corecți Romanii Ciceaii că pentru drepturi cine-va, are quasi-posesiunea. 
In fine s'a întins și s'a dat cuvîntul de posesiune și la, - starea civilă de căsătoriţ, de copil legitim. Cel ce se bucură, de un asemenea stat civil se consideră ca cum ar avâ po- sesiunea lui. 

„În ce privesce elementele constitutive ale posesiunei legiuitorul le hotăresce întrun fel când este vorba, de căsă- torie, în alt-fel când este vorba de filiaţiune.' 
Art. 177. Posesiunea de Stat nu va pulea dispensa pe acel ce se pre- tind căsătoriţi şi o ;nvocă, de a înfățişa actul de celebrarea căsătoriei îna- intându-l Oficerului stări civile, 

121..Prin ea însăşi posesiunea de stat nu este un mijloc de dovedire a căsătoriei. Nu este destul să treci înaintea lumei de sociti legitim, pentru ca, să se Cică că ești sociii le- gitim. Dacă acâstă calitate ți se contestă ești obligat să aduci actul stării civile. Simpla posesiune de stat de sociii legitim nu este suficientă pentru a face dovada, calităţei de sociui Je- gitim, ci este dâtor sociul care are în favârea sa, posesiunea de stat să aducă Şi dovadă cerută de lege, actul stării civile. Codul Calimaeh conţinea o disposiţiune diferită: »$ 115. Juridica presumpţie este de a pururea! în favorea în- soțirii, adică de a se socoti ej este legiuită însoţirea, Drept acea tre- Due a fi ocrotită de către judecătorie, până când înfățişata din po- trivă. .. ete, 

Art. 178. Când este posesiune de Stat, şi când se înfăţişază actul de celebrarea. căsătoriei înaintea ofițerului Stării civile, socit nu pot î primiţi a. contesta, validitatea acestui act, - 

122. Posesiunea de staţ începe să aibă utilitatea, sa, atunci când este unită cu actul de căsătorie. Să, presupune că există un act de celebrare a căsătoriei incomplect, lip- sesce ceva din cele ce legea ordonă că, trebue să constate, Dacă pe lângă acest act al oficerului stării civili se mai adaogă şi posesiunea, de stat de soci legitimi, validitatea, ac-
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tului numai” pote fi contestată. Cu alte cuvinte posesiunea 
de stat complecteză atât de tare actul oficerului stăril civili 
ca dovada a căsătoriei în cât nimeni .nu mal pâte să con- 
teste acâstă dovadă. a | 

| Termenii art. 178 nu sunt de'o exactitudine rigurâsă. 
Se' vorbesce de soci, negreșit” însă că regula. se aplică la 
ori-care altă pers6nă care ar av6 interes să conteste căsă- 
toria, - o Ă 

„Este important să notăm că se spune că. nu. se pâte 
contesta validitatea acestui act, adică al actului de căsătorie, iar 
nici de cum validitatea căsătoriei. Pot să existe nulități la 
căsătorie cari nu pot fi acoperite. Nu va să dică că dacă 
există o posesiune de stat, de soci legitimi, unită cu un act 
de căsătorie, .conforim acestei posesiuni de stat, fie socii, fie 
ori-care altă persână n'ar putea contesta validitatea acestei 
căsătorii. Cea, ce nu se pâte contesta este numai validitatea 
actului de căsătorie. . i - _ 

-128. Când însă începe posesiunea de stat să aibă un 
interes însemnat -pentru dovedirea unei căsătorii, este în „asul prevădut de art. 179 care dice : 

Art. 179. Cu t6ie acestea, dacă în casurile provădute la art. 176 şi 117, există copil făcuţi de două pers6ne, care ai vieţuit împreună în. pu- blie ca bărbat şi femea şi cari amândoul ati încetat din viață, legitimitatea copiilor nu se pâte contesta, sub singurul cuvânt că nu se represintă actul de căsătorie, ori când acâstă legitimitate se dovedesce prin o posesiune de Stat necontrazisă prin actul de nascere. i ” 

| Să presupunem două pers6ne -cari aă trăit împreună trei-deci, patru-deci de ani, ele aii trecut în lume de persâne căsătorite, aii avut copii, ati murit Şi după mârtea, lor vine cine-va și contestă legitimitatea, copiilor. Ar fi grei pentru acești copii să alerge de a se informa unde anume s'ati că- sătorit părinţii lor acum patrudeci de ani dacă li Sar cere să aducă actul de căsătorie. Tâtă lumea scie că acești pă- . rinţi erai căsătoriți că copiii lor erau. copii legitimi, cum pot dar să mai fie obligaţi acești copii a aduce actul de căsătorie al părinţilor lor în conformitate cu art. 177 care dice că posesiunea de Stat nu dispensă presentarea actului de căsătorie ? 
- -  
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* Pentru acâstă consideraţiune legiuitorul a admis că po- sesiunea, de stat prin ea singură pâte face dovada, căsătoriei nesciind unde anume s'ati căsătorit. acești. părinți. 
„124. Pentru ca art. 179 să Şi aibă aplicarea, trebuese îndeplinită trei: condițiuni; a). Să fi fost posesitine de stat de soci - legitimi, b) să fie încetat din viaţă amindoui Părinți, 0) că copiii să aibă şi ci posesiunea de stat de copii legitimi. 
a) Să fi existat posesiune de stat de soci legitimi. Legea de- termină cari sunt elementele“ce ar constitui posesiunea, de stat de soci legitimi. Lucrul este lăsat la, aprecierea judecă- torului, care are să se condueă după diferite împrejurări. Posesiunea de stat resultând din diferite fapte cari se ur- m&ză, dovedirea lor se face prin tâte mijlâcele: corespon- dențe, acte de diferite naturi, marturi, presumpţiuni. Se în- țelege că și existența căsătoriei pote fi combătută prin aceleaşi mijl6ce. o i 

125. b) Ambii soci să fi încetat din viață. Dacă trăesce unul din soci, copilul este în. posiție a avea actul de căsătorie. El nu are de cât să se informeze de Ja părintele săi unde anume s'a căsătorit şi ducându-se la acea. localitate să, obție extractul după actul de căsătorie. - | 126. Dar se întrebă comentatorii: Ore numai în cas de m6rte a socilor, copiii se găsesc în acâstă dificultate că nu pot sci la care oficer al stării civili s'a celebrat căsătoria ? Acâsta, este motivul de dispensă de a se aduce aciul de că- Sătorie, că este greu să: ceri unui copil să alerge în tâtă țara, din oficer în oficer ca să vadă unde anume s'a celebrat, căsătoria, și la ce epocă. Aşa fiind ce vom dice când socii trăind se găsesc în imposibilitate de a da copilului informa- țiele cerute? Așa presupunem că unul din soci e mort, cel- Valt nebun, nu se pote cere unui nebun să spue unde anume s'a căsătorit. Tot asemen6 un sociti mort, cel-l'alt absenţ şi nu numai presumat, dar declarat absent, iarăşi un cas în care copilul se găsesce în imposibilitate de a putea, cere. de ]a părintele săi vre-o informaţiune asupra, locului şi timpului în căre a avut loc celebrarea, căsătoriei. . 
Sunt autori cari die: posesiunea; de stat nu este de cât o excepțiune la regulă şi așa fiind nu putem aplica acâstă excepțiune de cât. numai în casurile strict prevădute de lege
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și aceste casuri nu sunt de cât acelea ale încetării din viață 
a ambilor socă?). Intr'un alt sistem Vallette dice: Dacă ur. 
măm intenţiunea legiuitorului vedeni că imposibilitatea de a 

“prezenta actul de căsătorie există nu numai când socil sunt 
morți, dar și când dînşii se găsesc în imposibilitate de a da 
vre-o informaţiune copiilor. Ac6sta se pâte admite cu atât 
mai mult cu cât cele-lalte condițiuni, posesiunea de stat de 
socă legitimi, posesiunea de copil legitim necontradisă de 
actul de nascere, sunt dovedi destul ca să se descopere ade- 
vărul 2). | i 

127. Mai departe, unul din soci a încetat din viaţă, cel- 
Valt trăesce, însă contestarea de legitimitate a copilului nasce | 
într'o judecată ce se: petrece între copil și părintele sti 
supra-vieţuitor. 

Negreșit cazul se pâte prezenta may rar, dar vin de 
exemplu şi dic: Mă pretind copil legitim al t&ă, am act de 
nascere care nu -'mi contradice acâstă calitate, am trecut 
tot-d'a-una de copil legitim al tăi, tu ai. trecut tot-d'a-una 
de căsătorit de care pot să fac dovadă. Părintele însă con- 
testă și dice: nu poți să fii copilul meii legitim pentru că 
nu a existat nici odată căsătorie, pretinsa ta. mumă de oxem- 
plu nu era căsătorită: cu mine. Eacă iarăși un cas în care 
de și unul din soci trăesce, de Și acest sociii e în posibili- 
tate de a sei unde să celebrat căsătoria, cu tâte acestea co- 
pilul să nu pâtă presenta actul de căsătorie, toemai fiind că 
se judecă cu acest presupus părinte și tocmai pentru că părintele are interes să ascundă unde s'a celebrat căsătoria. 

Intr'un asem enea cas încă unii autori admit posibilitatea probei prin posesiunea de stat ca să dovedâscă . existenţa acestei căsătorii. EX arată că există aceiaşi considerațiune ca Și în casul când ambii părinţi ar fi încetați din viaţă). Alţii pretind că ar fi a împinge pr6 departe “aplicarea, unui cod excepţional prevădut de lege +). 

  

') Aubry et-Rau, Ş 452, text şi n. 21 (V. citaţiunile), 2) Maread6, art. 119, IL.— Demante, I, No. 279 bis III.—Demolombe, III, No. 396.— Laurent, TII, N. 10.— Valette, p. 293, 294. El nu admite posesiunea de stat că părintele în viaţă este nebun. E „.5) Demante, I, No, 297 bis.. IV. — Demolombe, III, No. 397. *) Valette, 1. c.— Maread6, art. 197, II. — Aubry et Rau, le...  
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Procedura Penală 

Art. 180. Câna dovada, celebrărei legale a căsătoriei se află dobândită * 
“prin resultatul vre-unei proceduri criminale, înscrierea sentinţei în regis- 
trele stării civile, asigură căsătoriei, din diua celebrărei sale tote efectele 
civili, atât în privirea consocilor cât şi în privirea copiilor născuţi din acea 
căsătorie, -: . 

198. Se pâte întîmpla, ea procurorul să fi descoperit un 
fapt penal săvîrşit de oficerul' stării civile, cum ar fi un fals, 
faptul se descoperă, se urmăresce și oficerul care Ta comis 
se condamnă. Procurorul de la sine ex-officio pte să ordone 
ca actul de căsătorie corectat, cum resultă din procedura 
criminală, să fie înseris în .registrul stărei civile. Se dice că 
acâstă înscriere producs efectul să, chiar din momentul în 
care căsătoria a fost în realitate celebrată, de 6re-ce dovada 
celebrărei legale a căsătoriei se află dobândită prin rezultatul 
procedurei criminale. Sa 

Infracţiunile penali relative la actul de căsătorie pâte fi 
multiple : fals, sustragere ete. Ceea-ce trebue să ne preocupe 
este să nu se ia cuvintele Procedura Criminală, în sens tehnic 
de crimă, ci să se ia în sensul cel mai larg de ori-ce intrac- 
țiune la legea penală, fie crimă, fie delict corecţional. 

Se înțelege fârte ușor art. 180. Dintr'o procedură, criminală 
a rezultat că.o căsătorie a avut loc, hotărtrea care constată 
acesta, rămasă definitivă, se înscrie în registrul oficerului 
stării civile, pentru că actul ce se presupune că a existat, a 
fost alterat, falșificat, distrus şi acestă însoriere asigură că- 
sătoriei t6te efectele sale din diua celebrării. Așa, dar do- 
vada, existenței căsătoriei rezultă din însăși acâstă procedură 
criminală... 

Art. 181. Dacă socil, saă unul dintre ei a încetat din viaţă, fâră a f 
intentat vre-o acţiune, acţiunea civilă pâte fi intentată de căte represen- 
tanţii lor, sai singuri pentru sine, saii tot de odată cu acţiunea publică, 
intentată de către procuror. : 

„129. Dovedirea căsătoriei nu este o cestiune care să 
intereseze numai pe socă, ci fie ca cestiurie bănâscă, fie ea 
-cestiune morală, sînt şi alte persâne cum ar fi de exemplu 

64257 24
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copiii eşiți din acâstă căsătorie cari aii interes să se facă 
acâstă dovadă. . 

Art. î81 ne obligă să hotărîm, că atât cât trăesc socii 
amândoi, nimeni nu pâte, fie că se constitue parte civilă în 
procedura criminală, fie prin acţiune principală, să câră a 
se. dovedi existența căsătoriei. Dacă însă mâre unul din soci, 
atunci nu este lăsat numai sociului: supra-vieţuitor dreptul 
de a interveni ci acest; drept trece și la moștenitorii celui- 
lalt socii încetat din viaţă. Atât cât trăesce amândoi sociy 
se pote dice că numai ei sunt interesați şi prin urmare nu- mai ei sînt în drept să se constitue parte. civilă într'o pro- cedură criminală. 

- 
Când însă unul din ei, sai amândoi ati încetat, din viaţă, cei ce represintă drepturile lor sînţ autorisați a face re- clamare. | 
130. Este forte important a nota, modificarea introdusă de redactorul rumân textului francez. Art. 199 C.N -, de unde este luat articolul nostru se exprimă ast-fel: 
Dacă socii sai unul dintrinşii este încetat din viață, fără să se fi descoperit. frauda, acțiunea criminală Pâte să fie intentută de către toți aceia cari ati interes să facă ca căsăloria să fie valabilă şi de către procurorul tribunalului. 
Două deosebiri. Intâiit'se ice: Dacă socii asi încetat din viață, fără să fi fost descoperită frauda, de unde controversa în legea, franceză, dacă, fiind descoperită frauda, socii n'aii mers să, se constitue parte civilă, moştenitorii lor pot s'o facă? Sistemul cel mai acreditaţ este că moștenitorii nu pot s'o tacă, fiind-că dacă s'a descoperit frauda în timpul când socii erati în viață, Și ei n'aă intentat; acțiune sai nu s'ati constițuit parte civilă Sunt consideraţi că ati renunțat și moștenitorii nu maj pot av6 nici un drept în privința acâsta. Codul nostru a lăsat la o parte cuvintele: descoperită frauda. Deci în ori-ce cas, fie sait nu descoperită frauda în viaţa socilor, moștenitorii pot interveni. 

| A doua deosebire care există în art. 181 din codul nostru este că după încetarea, din viații a socilor nu se mai dă drept procurorului să. intervie, şi pote cu drept cuvînt, Socii fiind în viaţă, procurorul are interes a face să se constate în registrul stării civile existența, căsătoriei, iar în-  
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dată ce ei aii încetat din viaţă sait numai unul dintr'înşii, 
procurorul nu mai este interesat să se amestice,. 

Art. 182. Dacă funcţionarul stării civile sati orL care alt autor al . 
fraudei a încetat din viaţă când s'a intentat acţiunea în contra sa, moşte- 
nitorii lui vor Îl urmăriţi înaintea tribunalului civil, pentru despăgubire, 
de către procuror în fiinţa părţilor interesate, şi după denunciaţiunea fă- 
cută din parto-le. 

130. Acţiunea publică se stinge cu mortea făptuitoru- 
lui, fiind-că procurorul nu are alt rol de cât numai să ur- 
mărâscă faptul, pentru ca să ajungă ca făptuitorul să fie 
pedepsit, acolo unde nu mai este vorba de pedepsă, pro-. 
eurorul nu mai are a interveni. Do altă parte, dacă e vorba, 
de un delict ordinar, .de exemplu de un furt, şi dacă acel 
care a comis furtul a murit înainte de a fi judecat, victima 
furtului este în drept să câră despăgubiri de Ja moștenitorii 
delinquentului, însă numai despăgubiri civile, căci acești - moștenitori nu sunt ţinuţi la pedâpsă, Şi aşa fiind vom 
avea un proces pur civil în care de sigur că se va, dovedi 
furtul; de cât, scopul procesului nu este să se pedepsâscă 
furtul, ci pur și simplu să se dea despăgubiri aceluia care 
se pretinde victima delinquentului. Ei bine, în art. 182 find 
în joc cestiunea de Stat, legiuitorul dice: că dacă făptuito- 
rul a încetat din viaţă înainte de a fi pedepsit, ca şi în ma- 
terie penală, cei interesaţi, adică socii sati moștenitorii lor, 

“pot să urmărâscă acțiunea civilă de despăgubire, însă nu 
ca parte principală, ci trebue să se alăture pe lângă pro- 

„curor. [i ce mai are aface procurorul aci? Ce caută el în- 
ir'un proces unde nu e chestiune de a se pedepsi? Legiui- 
torul a pus acâstă disposiţiune, pentru că se p6te întîmpla, 

„ca sub pretext şi sub forma unui proces civil, basat pe des- 
păgubiri din împrejurarea că s'ar fi comis vre-un delict de 
către o persână încetată din viață, să se ajungă întrun mod 
indirect, a se constitui dovada unei căsătorii, care pâte în 
realitate nu a existat. Cât trăesce făptuitorul, faptul fiind 
pedepsit; de lege, legiuitorul nu se teme atât că cine-va pâte 
să primâscă să ia o pedâpsă, adesea criminală, numaj ca să 
ajungă la resultatul să se dovedâscă că s'a comis vre-un 
delict şi prin urmare din acâstă procedură să nască un în-
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“reg act de căsătorie. Dar când.a murit autorul şi numai e 
la mijloc pedâpsă, pot f6rte bine să mă duc la cine-va, şi 
săi die: am să te chem în judecată ca să dovedesc că pă- 
rintele d-tale, de exemplu pe care Lai moștenit, mi-a distrus 
actul meii de căsătorie saii o comis un falș, în realitate n'a 
existat un asemenea, act, însă ce'ți pasă, pedâpsă nu ai, căci 
autorul a murit, “ți dai o sumă de bani Gre-care Și d-ta te 
vei lăsa ca să dovedesc că faptul s'a comis și atunci eu 
care nu puteam să fac dovada existenței căsătoriei de cât 
prin actul de căsătorie ajung, întrun mod indirect prin 
acâsiă presupusă cerere de despăgubire civilă pentru un delict al unui autor, care a încetat din viață, să face dovadă. 
de căsătorie. 

Legiuitorul se teme de acâsta Şi. așa decide că procu- rorul să fie acela care să asiste continui pe partea civilă, pentru că, dacă dintr'un proces ar fi să resulte acest efect grav, adică să se ordone din oficii înscrierea în registrul - olicerului stărei civili a unei căsătorii, care pote nu a exis- tat, lucrurile să se petrecă față cu procurorul și prin ur- mare de şi nu este vorba de cât de despăgubiri civile, pro- curorul să primâscă denunțările părței civile, el să cerceteze faptele și mergând înaintea tribunalului, dacă va găsi de cuviință să conchidă că în adevăr s'a comis acel delict. Dacă însă nu va găsi de cuviință şi dacă va vea6 că în realitate aşa pretinsele despăgubiri civile nu sunt de cât un mijloc de -a face să se nască un act de căsătorie acolo unde nu a “existat căsătorie, negreșit că el se va. opune ca, tribunalul civil să constate comiterea unui fapt de asemenea natură. 131. Și aci avem o schimbare de texte f6rte impor- tante. Redactorul rumân la, începutul articolului dice: Dacă funcţionarul stării civilă sau ori-care autor al fraudei a în- cetat din viață, pe când art. 200 din Cod. Napoleon se mul- țumesce a spune: Dacă oficerul public în momentul descoperirii fraudi . ... In dreptul francez nu pOte să rezulte Și să or- done înscrierea în registrul stărei civilă a unei căsătorii de cât numai dacă faptul a fost comis de către oficerul stărei civilă, iar dacă a fost comis de către altă persână, atunci procedura criminală nu are efect asupra acestui act; pe "când regula pusă de art, 180 se aplică în legea rumână nu 
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numai când faptul penal este comis de oficerul stării civili, 
dar chiar când ar fi comis de către ori-care altă persână. 

Care din ambele sisteme este mai bun? Ne pare că 
este acela al legei franceze. 'Trebuce să deosebim 'casul în 
care proba unei căsătorii resultă din procedura, criminală 
de ceea-ce se numesce rectificarea actelor stării civili, despre 
care vorbesce articolele 81, S5 și 80. Rectificarea se cere 
atunci când se caută a se dovedi că s'a comis o erdre, fie 
că erdrea este comisă de oficerul stării civilă, fie.de altă 
persGnă (Vedi art. 81, S5 și 86). Dacă o terță persână vine 
Și alter6ză actul atunci pot ușor să fac o rectificare, atunci 
rămâne în oficerul stării civili un adversar, rectificarea se 
face mai ușor și nu este trebuinţă să ajungem la resultatul 
grav ca proba unei căsătorii să resulte din o proceduri, 
penală. 

_ 
132. Acum să determinăm ca resultat practic în ce di- 

feră o rectificare de o înscriere în registru a unei căsătorii 
a cărei dovadă resultă din o procedură penală. | 

Când este vorba de rectificare a actului stării civilă, 
ea nu pote să fie oposabilă de cât numai acelor pers6ne 
care ai fost chemate înaintea tribunalului să asiste la rec- 
tificare. De exemplu ei mă pretind copil legitim al cutărei 
persne şi mă duc de rectific actul mei de nascere, care 
dice că sunt copil natural; că bine fără să chem pe tată- 
meii înaintea tribunalului ci numai ascultându-se unii mar- 
tori, actul acesta pâte să fie oposabil tatălui mei? Nu, pen- 
tru că, ca să pâte fi oposabil trebue să chem și pe tatăl 
„mei să asiste la rectificarea actului. Pe când, dacă este 
vorba de o înscriere în registrul oficerului stării civile a 
unui act de căsătorie, înscriere resultând dintr'o procedură 
criminală, procesul în criminal are efect şi este oposabil ori- 
cărei persâne, fie că a figurat sait nu în el şi o asemenea 
înscriere nimeni nu o pâte contesta. - | 

De aceia trebue să fim cu băgare de s6mă să vedem 
în ce cas putem dice că are loc rectificarea resultând - din 
procedura criminală, şi în ce cas are loc pur și simplu rec- 
tificarea actului stării civili. Ia | 

Tocmai pentru că acest efect este: oposabil tutulor 
persânelor, legiuitorul francez a restrîns proba. căsătoriei
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care resultă din o procedură penală, numai în casul în care 
faptul s'a comis de oficerul stării civili și răi a făcut, legiui- 
torul rumân de l-a întins și pentru casul în care delictul S'ar 
comite şi de alte persâne. . 

CAP. V 

Despre obligaţiunile ce isvorăse din căsătorie 

133. Rubrica, ce se dă capitolului V este prea largă; 
are aerul a se ocupa de tâte obligaţiunile care ar isvori din 
căsătorie, pe când numai două din aceste sunt precisate. Obligaţiunile ce aii părinţii de a nutri Şi a da educaţiune 
copiilor, şi obligațiunea de pensiune alimentară. Deci nu t6te obligaţiunile resultând din căsătorie sunt cuprinse în acest, capitol, ci sunt şi alte obligaţiuni care figurează și în capitolul VI şi în alte părți ale codului. Așa fiind capitolul nostru se împarte în două: articolele 185 şi 186 care vorbese despre obligațiunile ce ai părinţii de a îngriji și de a educa pe copii, iar de altă parte articolele 187 până la fine, care vorbesc despre obligaţiunea alimentară, 

Art, 185. Căsătoriţir contractează împreună, prin singurul fapt al că- sătoriei, îndatorirea de a alimenta, a întreţine și a'şi educa copiil. 

134. Acâsta ar fi o obligațiune resultând din însăși căsă- toria, cu alte cuvinte ar fi o obligaţiune resultând din lege ŞI atunci cuvîntul contractează este aprâpe neexact pentru că obligațiunea, resultă din faptul căsătoriei iar nu ca sotii. ai făcut în urmă un contract. 
Câte o-dată vorbele acestea contracidză împreună însem- n6ză obligaţiunea, reciprocă ce-și iai două părți contrac- tante adică: mă oblig aţi da lucrul cutare ŞI în schimb să mi plătesci suma, cutare; aci însă cuvîntul contracteză împreună este luat în înţelesul că ambii soci sunt la un loc obligaţi. de a alimenta, a, întreține şi a'şi educa copiii. „Legiuitorul a tradus în lege ceea-ce resultă dintro obligaţiune întru cât-va, naturală fiind-că mai .nainte de tâte,  
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părinții ai săși îngrijâscă de copii, săi hrănâscă, să le dea 
crescere cuviinciosă și cele-lalte. 

In privința acestor obligaţiuni înțelegeţi că dreptul | 
roman la început nu putea să trateze cestiunea fiind-că pu- 
terea părintâscă nu era fondată pe obligaţiunea părintelui, 
ei pe dreptul absolut cel aveai părinţii asupra copilului, 
drept de viață și de msrte, do coreeţiune, dreptul de a-l 
vinde, de a-l abandona nozaliter și cele-alte, drepturi care 
încep să se micșoreze odată cu era religiunei creştine. 

In Codul Calimach găsim o serie de articole relative la, 
acâstă obligațiune, aşa, paragraful 180 dice : Din legiuită însocire 
născându-se fii, se începe o nou legiuilă legătură pe care se înte- 
meidză drituri şi îndatoriri între părinți şi fii. 

Modul de a se exprima al Codului Calimach este mult 
mai corect de cât cum se exprimă articolul nostru. 

Pavagraful 182 arată în ce consistă obligaţiunea părin- 
ților. 

Ş 182. Părinţii de obşte sunt îndatoriți a da fiilor lor cuviin- 
ciăsa crescere, adică, îngrijindu-se pentru viața şi sănătatea lor, să 
le dea trebuincidsa hrană deprindendu-le puterile tr ipescă şi iscusin- 
țele sufletesc spre line şi întemeind fericirea: lor viităre prin înveță- 
tură, mai întâiii a dogmelor credinței şi apoi a celor-lalte folositore 
sciinţe. 

In fine Ş 195 dice: Tatăl mai ales este îndatorit a se îngriji 
pentru hrana copiilor, pân ce vor veni în virstă de a se hrăni de 
sine-şi, îară muma, pentru nevttămarea trupului şi a săniităţei lor. 

Tatal negreşit este acela care are să îngrijâscă şi să . 
caute a da hrană familiei, iar muma are să îngrijescă de 
copii numai în ce privesce trupul şi sănătatea lor cum dice 
Cod. Cal. 

Legea însă dice: Cisătoriţii contractiză împreună o obliga- 
fiune; ei bine din punctul de vedere al obligaţiunei se în- 
ţelege că muma va fi datâre să contribue şi ea cu propria 
sa, avere ]a crescerea copiilor şi pentru alimentele trebuin- 
ci6se. Dar este cestiunea, dacă tatăl ar voi să dea copilului 
o crescere într'un sens şi muma sar opune, muma are ea, 
dreptul să câră o intervenţiune a justiţiei, pentru a hotărî? 
Mai adesea pâte să fie deosebire de vederi asupra educa- 
țiunei religi6se, părinţii fiind de rit deosebit și tatăl să
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voi6scă a, da o altă religiune copilului de cât a mumei; ci 
bine, pote să intervină în asemenea cas Justiţia ? Și am putea 
generalisa că nu numai în ceasul când muma ar voi să inter- 
vină și să se opună la modul de crescere pe care voesce 
tatăl să-l dea copilului, dar adesea când ar interveni familia 
presupunând că unul din soci este încetat din viaţă, între- 
barea este în ceasul când un părinte nu ar îngriji de copilul 
s&i familia, ministerul publice pote să câră şi cl înaintea 
tribunalului ea, să hotărâscă modul crescerei acestui copil? 
Tote aceste cestiuni sunt cu totul delicate, pentru că, dacă 
ar fi un cas ori-cât de rar unde un părinte aprope dena- turat, ar părăsi cu totul pe copilul său, negreşit că atunci ar putea să intervină familia sau chiar procurorul de a dreptul pentru ca să facă ca părintele să-și execute obliga- țiunea aşa cum prevede art. 155, dar unde începe să fie de- licată cestiunea este când tatăl ar dice: Nu înțeleg să se amesteco străini în modul cum Vreati eii să daii crescere copilului mei, voesce să-i dati o libertate mai mare, ca, prin acâstă libertate copilul să ajungă a cugeta prin el însuși şi a deosebi răul de bine, ca în urmă să se pâtă conduce singur, fără să mai aibă trebuință tot-d'a una în viaţa lui de un fel de epitrop care să] conducă. Nu ar fi Gre un ce intolerabil ca autoritatea, publică să se amestece. „135. Dacă părintele va avă avere proprie, el va fi da- tor să întreţină pe copil cu din averea sa; însă se întîmplă adesea ca copilul să aibă singur o avere proprie a sa şi „Părintele să nu aibă folosința legală asupra acestei averi a copilului. 

| 
In asemenea cas se într6bă autorii dacă fiind vorba de „ obligaţiunea părinților, ci pot lua din venitul copilului pen- tru ai da, educaţiune, ba încă unii autori se într6bă mar mult dacă pot cheltui Chiar din capital? In tâte aceste ca- suri nu va fi de cât cestiune de fapt, cestiune de apreciere, adică se va veds posițiunea;: părinţilor, ei pot să fie fără avere, să aibă o grăutate însemnată în familie, să aibă mai mulți copii și dacă unul din acești copii are o avere pro- prie a lui, negreșit că va f permis a lua: din venitul acestui copil pentru crescerea, lui, Ceva mai mult, se p6te întîmpla fârte bine: că părintele “să fie atât de strimtorat în cât copi-  
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„lul să fie dator săi dea el alimente, şi în asemenea cas ne- 
contestat este că sar putea cheltui chiar din averea proprie 
a copilului ca să i se dea educaţiune. Incă odată acestea 
sunt cestiuni de fapt, care ai să se judece de judecătorul 
care are să vadă posițiunea părinţilor, averea proprie a 
copilului, posițiunea socială de care se bucură familia, ca 
după î6te acestea să hotărâscă dacă trebue să se cheltuiâscă 
din avere, și până la ce sumă să se cheltuiâscă. 

| 136, Legea, nu arată sancţiunea, acestei obligaţiuni, 
"Laurent (IL, N. 10) arată imposibilitatea unei acţiuni. EI 
propune (N. 49) ca să se facă să înceteze folosinţa, legală 
precum să sc şi ridice dreptul de educaţiune (Comp. De- 

„molombe, IV, No. 11—149. 

Art. 156. Copilul nu pâte cero de la tată, sati mumă vre-o parte din. 
averea lor spre a se căsători, sait a'şi crea vre-un stabiliment, 

137. In dreptul roman, tatăl era obligat să dea fetei 
Sale zestre. Acâstă obligaţiune (Digeste, G. 19, C. XXIII, 
Tit. IN, Com. C. Jus. Const... 14, 0. V, Tit. SII) ia nascere 
la epoca, în care puterea, părintâscă se slăbise. Acâstă obli- 
gațiune a trecut şi în codul Caragea. Aşa în $ 12 la titlul 
„Despre zestre“, se dice: ati] este dator să-şi înzestreze pe futi 
din averea lui. Ceva mai mult $ 13 adaogă: | 

Îurind tatăl, şi remâind fata neinzestrată şi avut părintesc, 
dator cste fratele să o înzestreze din acel avut, dând şi dintral sti 
când nu se va ajunge, ca să o mările după bărbat de pe potriva ci 
şi de pe cinstea ei. 

Incă şi când nu va rămânea mici un avut dator este şi atunci 

fratele să o înzestreze cu dintr'ale sale. 

Calimach pune aceiaşi 'obligațiune tatălui chiar şi bu- 
nului despre tată ca înzestrarea să -se facă după rangul şi 
starea lor. Eară mama atunci este datore a înzestra pe fică, când 

tatăl este sărac sai, când eu va fi de altă dogmă, iară “fica or- 

todoxă. Se prevăd ceasuri în care obligaţiunea de înzestrare 
încetâză ($ 1625); apoi $ 1627 şi înfiitorul tati sai bunul şi în- 
fiilărea mamă sai bună sunt datori să înzestreze pe a lor în fiinţă 
fică saii nepdtă. 

In codul german găsim următârele disposiţiuni:
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Art. 1620. „Tatăl este obligat să dea ficci salo la mări- 
tiş un trusoii convenabil pentru a organisa casa, sa întru 
cât el o pâte face, ţiindu-se s6mă de cele-l'alte obligaţiuni 
Şi fără a se pune în pericol propria sa întreţinere conformă 
cu condițiunea sa şi pe cât fata nu are un patrimoniit su- 
ficient pentru a-și procura un trusoi. Aceiași obligaţiune 
pentru mamă când tatăl nu este în stare dea da trusoul 
sait a încetat din viață“. , - 

Art. 1621. „Tatăl Și muma pot refusa trusoul când fata 
se mărită fără consimţimântul lor, atunci când acest con- 
simţimânt este cerut. Tot ast-fel ŞI când fata s'a făcut cul- 

_pabilă către păriuţi de vre-unul din acele fapte care îl ri- 
dică dreptul de a cere reservat, 

Art. 186 conform art. 201, Cod. Nap., vine și ridică acestă obligaţiune. A credut legiuitorul că rar se întîmplă 
ca un părinte să refuze înzestrarea, fetei sale sai căpătuirea . copilului, şi că ar fi fârte grav dacă s'ar lăsa în lege drep- tul fetei de a reclama în tribunal să, fie înzestrată, şi de aceea sa decis că copilul nu are nici o acțiune în contra părintelui s&i pentru ca, să fie. înzestrat. | „Aceleași disposiţiuni se repetă în titlul despre zestre unde se spune că fata nu are drept să c6ră a fi înzestrată de la părintele săi. 

Va să dică tatăl şi muma nu sunt obligaţi a da zestre la, căsătoria copilului, dar toți autorii sunt de acord să spue Că dacă nu există o obligațiune civilă, după care tatăl să fie dator. a da zestre fetei, cel puţin este o obligaţiune na- turală. , , 

Pensiunea alimentară 

1383. Putem trece acum la cele-l'alte articole ale capito- lului nostru care se ocupă de obligațiune resultând din că- sătorie şi anume de obligațiunea alimentară. Aci nu se pune obligaţiunea de a-și da alimente socii între dînșii, pentru că despre acesta vorbesce legiuitorul în capitolul VI despre drepturile şi datoriile respective ale socilor, de unele: rude care Sunt datâre a-și da alimente în mod reciproc. 
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Pare că origina acestei obligaţiuni ar fi în dreptul 
roman, în cea ce se numesce Beneficium competentiac. In 

„dreptul ce i dădea debitorului câte o dată calitatea lui faţă, 
cu creditorul, de a seste din urmărire o porțiune de avere 
necesară pentru întreţinerea, vieţei sale (Inst. Jus. $$ 37, 38 
C. IV, Tit. VI.— LL. 16 şi 19 și Dig. De re judicata). 

Art. 189. Obligaţiunile ce resultă din aceste disposiţiuni sunt Te- 
ciproce. 

139. Legea dar pune principiul reciprocității în obliga- 
țiunea alimentară. Așa ori de câte ori se dice că cutare per- 
sonă este datâre a da o pensiune alimentară unei rude 
sai aliat prin acâsta i dă, dreptul de cere pensiune de la 
ruda sait aliatul arătat. 

140. Datoria alimentară consistă în a da cui-va alimente 
şi alimente în sensul cel miai larg, adică ai da, cele trebu- 
inci6se, hrană, de încăldit, de luminat, de locuit, haine și 
cele-taite; cu alte cuvinte prin alimente în codul civil se 
înțeleg nu numai hrana, propriii disă dar şi tot ce trebuesce 
omului ca să pâtă trăi. | 

De 6re ce se dă tot ce trebue spre a trăi în datoria de a 
alimenta, compensaţiunea. nu pâte să aibă loc. Pâte de exemplu 
Secundus să fie dator lui Primus orl-ce sumă de bani, dacă 
Sceundus se găsesce în neputinţă, nu numai de a plăti, dar. 
chiar de a-şi procura existența, Primus este obligat să i dea 
alimente, fără să pâtă invoca, nici odată compensaţiune. Tot 
asemenea nu pote să fie acâstă creanță alimentară supusă 
urmărirei nică, obiectul unei acţiuni, de cât numai pentru 
datorii de alimente. Este natural că dacă de exemplu cutare 
brutar sati măcelar a dat cui-va alimente el este în drept să 
urmărâscă pensiunea, alimentară tocmai pentru că din ali- 
mente nasc creanțele lor. | 

141. Cine este dator alimente? 

Art. 147. Copiil sunt datori a da alimente tatălui şi mumer lor, şi 
celor-l'alţi ascendenți, care se vor afla în lipsă. 

„Mai întâi obligaţiunea alimentară o ai copil 'către pă- 
rinți, precum şi către cei-lalţi ascendenți. Art. 157 nu vor-
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besce și de obligaţiunea părinţilor către copil sai a ascen- 
denţilor către descendenţii lor. Să nu se erâdă că ascendenții 
nu sunt datori alimente. descendenților lor. Pentru părinți 
ari. 155 spune că căsătoriţii contract6ză împreună îndatorirea 
de a alimenta, şi a întreţine pe copii. Pentru cek-lalţi ascen- 
denți art. 189 spune că obligaţiunea este reciprocă și dacă 
descendenţii sunt datori alimente nu numar tatălui Și mumei 
lor dar și celor-Palţă. ascendenți, apoi prin reciprocitate și 
ascendenți la rîndul lor, dacă ai avere, sunt datori alimente 
nu numai copiilor dar și tutulor descendenților. 

„Art. 188. Ginerii şi nurorile sunt datori asemenea și în aceleaşi îm- prejurări a da alimente socrului şi sâerei. Acâstă îndatorire încolză însă: 
1. Când s6era se căsătoresce de a doua Gră. 
2. Când acela din soel eare producea afinitatea (cuseria) şi copiil născuţi din căsătoria sa cu cel-l'alt sociu ai murit, 

142. Datoria de a da alimente o au și ginerile și nurora către socru și soră. Art. 1398 nu spune cum se dicea în art. 187 că se datoresce şi celov-lalți aliaţi ascendenți, ci se mărginesce numai la socru și socră. Prin urmare când este vorba de alianță, obligaţiunea de a aa alimente se opresee numai la gradul I, așa că ginerile este ţinut să dea alimente socrului şi s6crei dar nu este ținut să dea alimente tutulor ascendenţilor nevestei sale, asemenea și nora nu este datâre să dea alimente tutulor ascendenţilor sociului. 
143. In ceea-ce privesce alianța, obligaţiunea alimentară încetâză: | | 

“ a) Când s6cra se căsătoresce a doua Gră, pentru că se presupune că dânsa intrând într'o altă familie” 'și wăsesce ușor existența acolo. Notăm însă că legea vorbesce numai de s6eră, de unde urmeză că dacă cum-va socrul este care se căsătoresce a doua ră obligaţiunea de a da alimente nu înceteză, 
| 

Se critică acâstă distincţiune, cu tâte că se dice că so- crul este, când se căsătoresce a două Gră, acel care între- ține familia şi prin urmare dacă din nenorocire el scapătă, fostul ginere va fi dator săi dea întreţinere, pe când s6cra, nefiind dânsa, care să aibă grija hranei, își va găsi tot-d'auna existența în familia sa nouă. 
N 
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Maui există o discuţiune: dacă s6cra măritată a doua 
6ră divorțându-se mai pote reclama alimente de -la, ginerile 
saii nora sa? Credem că nu, pentru că odată obligațiunea 

stinsă nu mai pâte să reia nascere. 

)) Când acela din soci care producea, afinitatea și copii 
născuţi din căsătoria sa cu cel-alt socii, a murit. 

Presupunem. o căsătorie: Primus a luat pe Prima şi 
după lege Primus este dator să dea, alimente părinţilor sociei 
sale, socrului şi s6erei, însă socia, sa încetâză din viaţă şi 
încetând din viață nu lasă nică copii, sati ai existat copii, 

însă ai murit și ei. Obligaţiunea alimentară înceteză, fiind-că 
legiuitorul pare a dice că nici o legătură nu mai unesce pe 
ginere de socru saii s6cra sa, femeea a murit, copiii din 

acâstă căsătorie ati murit şi el, se produce un fel de răcâlă 
din partea familiei, deşi rămân negreșit împedimentele la 
căsătorie. Obligaţiunea, alimentară încetâză, cu atât mai mult 
dacă sociul de şi nu e mort, însă a avut loc divorţul. 

Când este divorţ, ar fi nedrept să se mai pună obligaţi- 
unea de a, întreţine încă pe socrul saii sera sa, cu care de 
sigur nu mai pâte avea, nici o legătură. 

lată pur şi simplu între ce anume persâne există obli- 

gaţiunea, alimentară. Intre rude în linie directă în infinit, 
între afini sai aliaţi în linie directă numai în gradul întâiii. 
Ori-care alte rude nu 'şi datorese alimente, prin urmare frați 
și surorile între dînşii nu 'şi datorese alimente. P6te să fie un 
frate cât de avut şi pote să fie sora sa în cea mai mare mi- 

zerie, din punctul de vedere civil, sora nu are nici un drept 
de a cere alimente de la fratele sti. Se critică acest punct 

mai cu semă în legea, n6stră unde mai nainte fratele nu 

numai că era dator să dea alimente, dar trebuia să înzes- 

treze pe surorile sale şi încă nu numai din averea părin- 
t6scă dar chiar, când nu există averea părintâscă, trebue să 
le înzestreze din propria sa avere. Legea, modernă a des- 
fiinţat nu numai acâstă,. datorie ci şi datoria alimentară, între 

fraţi şi surori. 

Art. 190. Alimentele se dai în proporţiune cu trebuinţa acelora care 

1e reclamă şi cu starea aceluia care e dator să le întîmpine. 

143. Tribunalul pentru a fixa pensiunea alimentară,
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trebue să aibă în vedere posițiunea părţilor, adică. în ce 
-posițiune se găsesce acel care are trebuinţă, și mijl6cele 
de care dispune acela care e dator. Mijlâcele de care dispune 
cel ce datoresce pensiunea, nevoile celui în drept a o cere 
sunt elementele de apreciare. 

Art. 191. Când aceea care dă sai acela care primesce alimente ajunge 

într'o stare ast-fel, că unul nu le mai pâte da, saii cel-l'alt nu mal are 

nevoe de ele în total sati în pate, se pâte cere a.f apărat, sati a se face 

reducţiune din ceea ce dă. . : 

144. A avut loc de exemplu o judecată în faţa tribuna- 
lului și tribunalul a găsit de cuviinţă să oblige pe Primus 
să dea o pensie de 200 lei pe lună lui Secundus; tribunalul 
negreșit a ținut socotâlă de posiţiunea în care se găsia Se- 
cundus, precum și Primus. | | 

Se pâte întîmpla însă ca Secundus să, capete vre-o avere, 
i-a venit de exemplu o moştenire Gre-care, și atunci Primus 
este în drept să mârgă la tribunal să câră a hotărî să în- 
ceteze pensiunea pentru că Secundus are cu ce să tră6scă, 
sau dacă nu are tocmai complect are ceva cu ce să so ajute 
ca să nu m6ră de fâme. 

Se pâte întîmpla iarăși ca Primus să vie înaintea tribu- 
nalului și să dică: M'aţi obligat să dati 200 lei lui Secundus,. 
dar atunci negreșit aţi avut în consideraţie că posedam o 
avere şi n'aveam de cât un copil, acum am pierdut din avere, 
am r&mas aprâpe sărac, am. și mai mulți copii, 'mi-e greii 
să mai daii acâstă sumă, şi judecătorul în casul acesta pâte 
să hotărâscă reducerea sumei. Art. 192 permite că dacă per- sna obligată la pensiune alimentară nu -mai pâte s'o mai 
dea, este în drept să câră ca acel care are drept la alimente 
să locui6scă cu dânsul. Aşa presupuneţi persne destul de 
sărace care nu pot să dea bani, nu pot ca să țină două lo- 
“cuințe deosebite, debitorul pote să vie înaintea tribunalului 
Şi să dică: nu pot să întreţin două locuinţe, dacă. voesce săi dati alimente n'are de cât să vie în casă la mine şi unde hrănesc un suflet, îl voii hrăni Și pe dânsul. 

„Art. 199. Dacă persâna care e datâre a înlesni trebuinţele vieţui- Trei, va justifica că nu mat pâte plăti pensiune 'de întreținere, tribunalul
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pâte, după ce va cerceta şi se va încredința de adevăr, să ordone ca să primescă în locuinţa sa, să alimenteze şi să întrețină pe acela căruia "1 era dator a da acea pensiune. 
Art. 194. Tribunalul va hotări asemenea dacă tatăl sati muma, care va oferi a primi să alimenteze sat să întreţină în casa sa pe copil căruia "i este dator a'i da mijlâce de vieţuire, va putea fi scutit de plata pensiu- nei în bani. : 

145. Chiar dacă tatăl sati mama ar avă mijl6ce să dea, copilului o pensiune în bani, tot pot cere tribunalului să "hotărâseă ca copilul să fie ținut în casă. 
146. Asupra obligaţiunei alimentare se ridică două ces- tiuni: I. Dacă obligaţiunea alimentară este solidară şi al II-lea, 

dacă este sndivizibilă. Presupunem. patru gineri cari datorese 
obligaţiuni alimentare, două mii lei pe an; ei bine, dacă obli- gaţiunea, ar fi indivizibilă sat solidară, fie-care din acești gineri ar fi datori să dea întrâga sumă şi să r&mâe unuia recurs în contra, celor-l'alți cumnaţi ai lui. a S'a dis: ori dai omului să trăâscă ori nu; nimeni nu 
pote si tră€scă numai pentru o parte. In realitate însă nu 
este aşa: poţi să trăescă mai bine Şi poți să -trăesci mai pu- țin bine. Obligaţiunea nu pâte să fie indivizibilă când obli- 
gațiunea, este în bani, nimic nu se pâte divide mai bine de 
cât banii. Obligaţiunea nu pte să fie nici solidară pentru 
că, ca, să fie solidară trebue să fie expres pronunţată de lege 
Și nicăeri legea nu spune că obligaţiunile alimentare sunt 
solidare, ba încă, cum observă fârte bine Demolombe,. chiar 
art. 190 respinge idea, solidarităţei când dice că alimentele 
se dai în proporţiune şi cu trebuințele dilei şi cu starea, 
acelui ce este dator să dea, alimente. Prin urmare în exeni- 
plul de mai sus, dintre cei patru gineră unul pâte să nu aibă mijlâce şi să nu pâtă contribui de cât cu 300 de lei, şi 
așa fiind cum am putea, cere solidaritatea, cum am. putea 
cere să plătescă el întrega Sumă când nu pâte plăti-de câţ 
300 lei? 1) 

  

1) Laurent, II, No. 67 şi 68. — Valette, p. 219—930.
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CAP. VI 

| Despre drepturile şi datoriile respective ale socilor 

147. Titlul acestui capitol se apropie de capitolul V 

care vorbea despre obligațiunile ce isvoresc din căsător ie, aşa se 

dice: Drepturi și datorii între soci, şi datorie aci nu este 
alt-ceva, de cât obligaţiunile socilor resultând tot din căsă- 
torie. : 

Cap. VI ca şi Cap. V este neexact în rubrica lui, pen- 

tru că mai întâi nu tratâză despre t6te drepturile și dato- 

riile respective ale socilor, nu trateză despre obligaţiunile 
“pecuniare, cari vor fi explicate în titlil despre Contractul Vă- 
mese de căsătorie, ci trat6ză numai despre unele drepturi Și 

datorii şi acestea mai mult morale resultând din faptul că- 
sătoriei. Afară de acesta, partea principală a capitolului, în- 

cepând cu ari. 196 până la fine, se ocupă de o materie cu 
totul specială, care nai bine "şi-ar avea locul în maţeria, obli- 
gaţiunilor, incâpacitatea, femeei măritate. 

Vom avea dar a explica cele d'intâiii trei articole 194, 
195 şi 196 cari vorbesc despre drepturile şi datoriile res- 
pective ale socilor, şi în urmă vom trece cu ar. 197 la în- 
capacitatea femeei măritate. 

| Veţi vedea în privința obligaţiunilor resultând din că- 
sătorie Gre-care deosebire între obligaţiunile bărbatului și 
obligaţiunile femeei, acâsta însă nu ne autoriză să spunem 
că legiuitorul ar fi făcut vre-o inegalitate de posiţiune în- 
tre soci, adică întru cât-va femeea ar fi considerată de le- 
giuitor inferidră bărbatului, însă legiuitorul pune unele obli- - 
gaţiuni pentru bărbat și altele pentru femee, ţiind întru cît-va 
socotâlă de natura, fie-cărui. 

că ideile lui Mateiii Basarab în acestă privinţă: „Gl. 
CLĂXXIV. P6te să îndrepteze şi să certe bărbâtul pre 
muere și pre lucrul adevărat și pe dreptate, iar nu cu în- 
şelăciune și fără de cale. Și încă să o bată și când va fi cu 
vină după deală ce va fi făcut, și atunci cu măsură să nu o 

. prea trecă: ci cu blândeţe, iar nu cu  Vrăjmășie fără vină și 
fără ispravă (2. 1).
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»Bărbatul pâte să-și bată muierea cu măsură; pentru 
:vina ei; măcar dear avea :zapis să nu o bată (2. 7). Nu se. 
chiamă bărbatul vrăjmaş 'muerei sale de o va bate numai 
odată, iar. de o.va, bate de-a pururea și mai do multe ori 

"fară de vină, atunci se va, dice “că : este Yvrăjmăşie asupra ci(z. 8)... | Da 
„De şi:va bate muerea- cu pumnul: saii cu:palma, nu se chiâmă că este .vrăjmăşie asupra ei, de o ar 'bato cât de “mult: şi“cât de des (z. 9). ăi ei ri 
„Fără de măsură şi cum nu se cade și cu vrăjmășie se cade bătaia, când se face cu toiagul, iar: mai vârtos când va -sfărîma “lemnul, sait să fiică cu: dânsul rane să mârgă, “sângele, ete. (2. :6).! m a E * „Bărbatul pâte să-și'pue muerea în fiare, sait să; o-în- chidă, cum ar fi în temniță,: numai pentru două -vini, una “este când o va afla făcând precurvic, iar ă aoua când :0.vu - găsi că-i face hicleşug! să-l omâre, iară pânteu alte .vini« (z. -10. Vedi și Lupu, gl. K. aq. ȘI uite site ui „+ Legiuirea Caragea nu cuprinde nimic relativ la, acâsta, Câtă deosebire de coca ce găsim în: Codul Calimaeh.. 

Ş 103. Cele de o Potrivă drituri şi îndatorivi între însociți se “nise 'din scopul unirii “lor, din legi şi “din alcătuirea căstitoriri. 
Ş 105. Ambe părțile sunt deopotrivă supuse spre împlinirea că-  sătorescei datorii spre: eredii 

"către altu... .. SI aa 
„: .$ 108.. Bărbatul este cupul familiei sale. :-Pentru, aceia..lui mai "ales: se: cuvine a fi povățuitorul: casnicei -dcârmuiri ; cl este dutor: şi a se îngriji. pentru cele treluineidse «: socici sule,. după: puterea întovă- răşitei lor averi, şi de u 9: apera întru tote. întimplările: Aa 

Ş 107. : Femeia 'primesce sumele. fammilici  bârbutului :. stii. şi do- bâvidesce driturile. stivei luă ş ea: este; dutoi e u, sălăştui-.cu densul, a-l » »ajutora după puterile sale întru ocârnutirca. casei şi :spre folos, .şi la 
câte cere cusnica rinduiulă: sc se supue cu cum şi; toți casnicii prin 

- grija şi silinița ei, celor de către 'Vărbut otite drinduelei. 
ma 

dă şi spre cuviineidsă “purtare a uneia, 

„it Art: 194, Soeii "ȘI 'datorese unul: altuia, credinţă, sprijin şi ajutor, * 

„148. Una din principalele. oblivaţiuni: resultând din căsătorie este credinţa, fic-cărui sociti către cel-lalt.. Acâstă 
64257 25
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obligaţiune de credinţă are sancţiunea ei; mai. ales se pe- 
, depsesce aşa numitul fapt de adulter (Pedi art. 209 şi 270 

Cod. Penal). In dreptul civil rumân adulterul este pus pe 
un picior de. egalităte, fie că:el este comis de. bărbat fie 
că. e-comis de femee, pe când în dreptul francez condiţiu- 
nile pentrn cu să se constitue un adulter din partea bărba- 
tului sunt mult:mai multe de cât acelea din partea: femoel. 

Mal are ea sancţiune acâstă obligațiune de credinţă şi 
în aceea că sociul inocent pote să motiveze o. cerere de di- 
vorţ pe lipsa âcâsta de credință. Adulterul constitue un cas 
special de divorţ. : : ..: : a 

149. Jlui sunt dutori sprijin şi ajutor. — dice legea. — Socii 
se sprijină unul pe altul în greutăţile vieţei. Fie-care în pu- 
terile. și inteligenţa sa este dator să ajute pe cel-alt sociă, 
fie bănesce, fie moralicesce întru conducerea, vieţei comune. 
Și acâstă lipsă de sprijin .şi ajutor pâte să constitue ceea-ce 
„se numesce înjurie gravă şi pâte să dea loc la-un divorţ. 

Eată, obligaţiunile, cu, să qic aşa, egale, identice ale băr- 
„batului și femeei, și bărbatul și femeea dătoresc credință, sprijin 
şi ajutor unul altuia... | 

„Art. 195. Bărbatul e dator protecțiune femeel, fomeea ascultare bă 
_batului,.. ! o 

Dacă. există. o societate, o familie, acestă familie trebue 
să aibe un cap, și acest cap trebue să fie ascultat în tot ce 
hotăresce el. Capul familiei are obligaţiunile ori-cărui cap, 
e dator să protegă întrâga familie, iar cei diri acâstă familie, şi 

-socia mai întâiu, sunt datori săi dea ascultare. Cum diceam 
mai sus, întru nimic: acâsta nu pune pe femee într'o posi- 

-ţiune inferi6ră faţă cu .societatea, pentru că condițiunea ei, 
Crescerea ej, natura, ei ţin mai mult să fie întru cât-va dânsa 
“cârmuită de bărbat, pe când biărbatul prin natura lut este 
„acel care trebue să fie capul familiei. - m aa 

Din punctul de-vedere dar moral, femeca, în faţa legis- 
laţiunei moderne este pusă pe un picior de egalitate cu băr- batul și nu pâte să fie asemănată întru nimic, cum 'qiceam “de la început, nici cu femeea, grecă, nici cu femeea rumână, „Vom ved6 mai în urmă că femeea; este pusă într'o po- siție inferidră, în cât privesce capacitătea ei de a face'unele 
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acte civile, iar din punetul de vedere al posiţiunei că mo- 'rale al drepturilor Şi datoriilor în familie, este pusă pe ace- laşi pioior de egalitate ca şi barbatul i: 

Art. 196. Fomeea este datâre 'să locuâscă împreună cu' bărbatul săă, şi săl urmeze ori în 'ce loc va găsi el de cuviință să'și stabilâseă locuinţa „Sa; bărbatul este dator a o primi şi a" înlesni tot pentru vieţuirea ei după Starea şi puterea sa... De a i 

Sre 'să urmeze pe bărbaţ, ori unde dânsul ar, voi să'și stabilâscă locuința, 
„.. In privința acesta nici o dificultate ag aplicare, însă se: într6bă adesea în practică jurisconsulții frâncezi dacă bărba- tul pâte sili pe femee să plece cu dânsul și să se stabilâscă într'o. ţară străină? Au fost cazuri în care femeea dicea că nu pricepe să se expatrieze 'și prin urmare n'ar voi să:ur- meze pe bărbatul său; cu tâte “acestea, jurisprudența a dat “dreptate bărbatului şi a dis că femeca pâte fi silită a merge cu bărbatul săi chiar în străinătate, Inaintea consiliului: de 

1.180: Pemeea este dat 

stat în Prancia era, propus un articol! 2, după care bărba- tul nu putea sili pe 'femee să'l urmeze "când acesta pără- sesce republica, afară numai de va fi trimis în misiune de guvern. Disposiţiunea; s'a şters după intervenţiunea Primului „Consul care de două ori a; afirmat că obligaţiunea, femeei de a urma pe bărbat este întrâgă şi absolută (Fenet, IX, p. 73, 74). După legea germană, femeea, pâte refuza, de a urma, pe băr- “batul săă când acesta abuzâză de, dreptul -săă.: „Art. 1354. Bărbatul este care hotăresce: în tote împrejurările vieţei co- “1nune conjugali; el: determină mai ales locul reşedinței și „domiciliul. — Femeea nu este ţinută să dea urmar& decisiunei bărbatului, când acâstă decisiune constitue un. abuz al drep- 

Sat întîmplat: încă ' dasuri în Franţa în 'care bărbatul „nu Voia să'şi fixeze mar! nică-eri „domiciliul, pleca dintr'un "10e, se stabilea un „timp 6re-care; într'o' localitate, de acolo „pleca într'altă parte şi aşa mai încolo. "In „asemenea; caz tri- 
alul a intervenit şi a dis că femeea nu este ținută să-și 

schimbe domiciliul conjugal când bărbatul. n'ar voi să! fi- 
;xeze într'o anume: localitate, afară numai dacă. profesiunea, 
"bărbatului ar. fi ast-fel în cât lar nevoi să'Și schimbe necon-
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lenit locuia. Aşa, -u un, “militar. care e czisăiioriti Și care „Dri- 
mesce' un ordin de a se schimba, cu garnis6na și acoște, or- 

dine se perpetuâză la intervale fărte scurte. In asemenea 
cas.nu.pâte femeea să. se opună de a urma pe bărbatul stă, 

însă când :este.vorba de o. pers6nă cu'i6re-care avere, care 

ar voi în: tot timpul să-și 'schimbe 'locuința fără, să'şi stabi- 
lescă un domiciliii conjugal — în jurisprudența franceză s'a 
întîmplat, cazul — se.. admite că.:- femeea în rele din, urmă 
nu este datâre să urmeze. pe bărbatul săii. în țgte părţile; şi 

„bărbatul. este dator, să'și fixeze anume - domiciliul, „conjugal 
-unde să ş6dă, femeea, p Pa Se 

::.De altă parte, femeea, pâte, Oră. când vefusa a urma pe 

bărbatul, Său, când. acesta, voesce a 'o „duee într” un locaş în 

_care,; demnitatea. „eă se opune a intra. In Basarab se. dice că 

:muierea, . trebue. să urmeze pe bărbat. chiar - când, el fuge 

„pentru că este urmărit pentru vre-o faptă rea (GI. € CLXXXV III, 
Bed E iu 
pe "Afară numai. “câna cunâsce. niscaiva semne rele. ca 
acelea, cum; bărbatul, vrea .să 0, vielenscă SĂI. facă vre-o 

„r&utate. (Z. 5); Sail, când va fi bărbatul, om răi, Sprințar, Şi 

„Na umbla, din. „loc, în loc. Şi: din, sat. în, sat. (Ze 2 | j 

pa 

“tate ei oste nulă convenţiunea, petrecută între socă do £ a trăi 
„separat. S'a admis, ca „excepţiune . casul î în care unul din, soci 
ar. fi bolnav (V. 'Dalloz, Art. 212, n. 25. Art, 214, n. 9—11). 
—Ia pravila. ui “Basarab. se- vede că „se putea conveni. la 

: căsătorie asupra. locului. unde, să . s&dă femeea, și acâsta 
- putea refuza ca să fie. dusă în “altă parte, (Gl. cit., Zi 8. — 
„„Vedi; și Lupu, Gl. K. d). Di a 

159, Ce se întîmplă, dacă fomeea, nu si execută, “Sbliga- 
„ţiunea 'sa.? Vom . ved6 că în. practică; în materie: de. divorţ, 
„Ceea:ce se: numesce abandon „conjugal, adică, plecarea, feeei 
"de, la domiciliul conjugal, fără yoia,. bărbatului, :pâte să con- 
stitue o .injurie gravă, pentru a da, loc” la „un divorţ.- az, 

„Dar. ce, se intimpla când. . Dărbaţăl: nu „voesce cu 1 nică - 

  

îi iii ei ii i, - ist i șI 

i). Matcad, Ari, 214,11. — Domaateii n: 297 :bis::I şi III. Ab, et 
„Rau, Ş 471, te. şi. n. 8. — Laurenţ, Il, n.: 86. — Valeite,.-p. 324. — Chris- 

tescu, Art. 196, n, 4, , . E 

îi:
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un preţ să divorțeze, ce măsuri pote lua el pentru a obliga 
pe. femee'să locuiască cu 'dînsul?! : 

S'a propus a se aplica - art. ' 1075 aupă care în obliga- 
țiunile de'a face cel ce'nu execută, este " supus . numai la 
daune interese. S'a dis, bărbatul nu are 'de cât să conchidă' 
la, asemenea daune interese. S'a, întrebat însă ce situațiune, 
ce satisfacţiune ' ar av6: bărbatul, “dacă femeea,; obligată: a 
locui 'cu': “dtnsul, ar veni să: spue: plătese ' desp: ăgubiri băr-i 
batului met pentru prejudiciul ce îi: causez, da: Gre-ce: ei 
Dumâă vreaă să trăese cu dînsul? Ar fi aprâpe ridicol, imoral: 
chiar, ca, femeea, să: ție o asemenea, „euvîntare Și judecăţorul 
să aplice art. 1075. m 

Din acest punet de vedere, dar mai toți autorii sunt 
de acord să spue că art.: 1075 este inaplicabil, „morala pu- 
blică se opune chiar să vadă pe femee că oferă bărbatului 
deșpăgubiri pentru neexecutarea obligaţiuni de a trăi cu 
dinsul, - ri 

„Bă bine în asemenea, cas ce ar f de făcut? 
Sunt: autori — și. acâsta s'a întîmplat și la no - — care 

die că:.pâte să se oxoreite o coerciţiune . materială asupra 
femeei, adică, să se oblige materialicesce; femeea de a, intra, 
în. domiciliul bărbatului. Acâsta. este ca o. tradiţiune din 
dreptul roman unde femeea in manu mariti putea, fi adusă cu 
forța în domiciliul conjugal. S'a dis însă, de către unii autori 
că ar fi ceva brutal, ar..fi ceva. care lovesce în: “libertatea, 
omului ca să se exercite acâstă coercițiune materială asupra 
femeel; să se p6tă. aduce la domiciliul bărbatului prin forța 
najoră, manu militari, cum se dice. - i ” 

“In. practică însă s'a dovedit, că nu tot-dauna. acâstă. 
măsură era rea, că adesea acâsta face o impresiune 6re-care 
adică face pe femee să vadă. că lucrul este: serios şi ce.e 
mai mult încă pune.pe femee Ja, adăpostul unor intrigă care 
ar: put să o' conducă-lu. nenorocire. Primul. Consul. :(Fenet, 
l. €.) qicea că bărbatul să nu dea alimente: femeei ŞI că a jude; 
cata. să: ia, ori-ce m&sură.: : 

Obligaţiunea bărbatului de a primi pe , femee : Și ia în- 
lesni tot pentru vieţuirea ei după. starea, și puterea. lui este 
şi dânsa o. obligaţiune de aface, şi. aşa fiinq :_se pâte sili 
mana “militari bărbatul de a.primi pe: femee ? Nu....De ce? 

pa Di . : - i De IA [
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Pentru că, pentru femeea, adusă manu militari se pot lua. 

măsuri pentru ca ea să nu fugă, pe când pentru bărbat lu- 
crul este imposibil. Apoi sunt primiri, caro valorâză aprope 
ca; :0. gonire cu desăvirşire. De aceca toti lumea este de 
“acord a dice că. dacă bărbatul nu . voesce să primâscă pe: 
femee în domiciliul conjugal, negreşit acesta constitue o în- 
jurie gravă, care da, drept femeei să eră divorț, însă, în 

__ același timp, dacă femeea nu ar.voi să câră divorț, este în 
«drept să .câră tribunalului să i acorde o pensiune alimen-. 
tară pentru întreţinerea şi existența ci, în, proporțiune cu 
posiţiunea, ei materială și socială !). 

Incapacitatea femeel măritate | 

153. In dreptul roman la început femeea era conside- 
rată ca incapabilă de a dirigea singură. afacerile. De' aceea 
dînsa, dacă părinții trăiaă, şi era măritată se afla sub pu- 
terea părintescă ; iar dacă se mărita, cădea în manu mariti în pu- 
terea bărbatului, și dacă se întîmpla să rămâe văduvă atunci 
i se numea un curator care avea să o asiste la actele juri- 
dice: ce voia să încheie. Femeea dar se găsia sub o tutelă 
perpetuă și Romanii justificat acâsta, ipropter fragilitatem sezus, 
propter levitatem animi. Mai în urmă femeea începe cu încetul să 
capete independenţa sa. :In timpul chiar al Republicei și sub 
Imperiii- găsim disposiţiuni ca legea Julia, Senatus Consultul 
Veleian referitâre la actele civile şi la averea femeei. (Codul 
Curagea, Titlul despre împrumuturi. (Partea III, cap. VII, Art. 2, 
dispune: Cine împrumulă nevastă cu bărbat fără -adeverirca şi a 
bărbatului şi a judeciiţei si'şi piardă  împrumutarea. +: 

Totă lumea este de acord a spune, că codul Curagea se 
apiică nu numai la împrumuturi dar Şi la, ori-ce altă obli- gațiune contractată: de femee.: i, ID e „ „Mai sunt în codul Caragea disposiţiuni -ce' ati '6re-care 

  

1) Maread6, 214,11. — Demante.'1, 297 bis: — Aubry et Rau, 471 text şi. No. 6—8, 12—11. — Demolombe, -IV,.No.: 97, 98, 107,108. — Valette, No. 325 —827. — Laurent, 111, No. 90, — Arntz, I, No. 396, — Dalloz, art. 214, No. 36— 65. — Cristescu, art, 196, No. 1—3. — Missir „Dreptul“, No. ti [id  
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analogie relativ la ezoprică adică 'la, averea parafernală a, fe- 
meei, avere care nu intră în dotă. a 

Art, 45. Totă exoprica trebue să fie sciută. bărbatului de unde 
0 are mutierca ; îar fiind nesciută este a bărbatului, .. 

Art. 46. Câtă ezoprică sciulă bărbatului ave -mucrea tole ca 
misce lucruri ale sale o stăpânesce ca desăvirşit, şi este volnică să; 
facă cu sine ce va vrea, să o închirieze, să o zălogescă, să v întpru- 
mule saii să. o dăruiescă. A , , 

Când în art. 9. Cod. Curagea se (ice că cine împrumută 
pe femee fără bărbat "şi pierde împrumutul, acesta ţine Ia, 
incapacitatea femeei, iar când este vorba de ezxoprică, ține 
mai mult la o idee morală. Bărbatul trebue să, scie prove- 
niența exopricei; dacă ar fi un dar care.ar proveni de la o 
pers6nă ce nu Y-ar. conveni. bărbatului; și dacă femeea, 
ascunde acest lucru 'este pedepsită ca averea, să: se consi- 
dere dreptul bărbatului. i, 

Codul Calimach nu cuprinde .nimie relativ la incapa: citate a femeei,măritate, afară numai de $.231 unde se dice“ 
că femeea ce se mărită minoră întră sul puterea bărbatului ; însă 
asupra averei ci are tatăl driturile şi îndatoririle. una. curator ocâr- 
muitor ; în Ş: 1021 se ice: Femecu nu pite. fără scirea şi voința 
bărbatului ci, să primesci moştenirea. cuvenită ei; iar cât pentru 
averea parafernală,, femeea pole să dispozese slobod după a ci voință 
şi: plăcere în viaţă şi. prin voința cea din urmă, .. . MR aa 

Incapacitatea, femeei ."măritate . era admisă de. dreptul 
vechiii francez. Ea era bazată pe:o. consideraţiune de ordine 
publică:. „Necesitatea “pentru... femee :de a avea autorisarea 
bărbatului nu. este fundată pe slăbiciunea. minţei, pentru că 
o femee măritată nu'.are mintea mal:slabă.de cât. fetele şi 
“v&duvele, cari nu :at trebuinţă de autorisare. . Necesitatea 
autorisărei bărbatului nu este. deci fundată de cât :pe :pute- 
rea ce: el, are asupra persânei femesi, care nu” permite să 
faca nimie ce nu depinde de el (Pohier. Trait6 de la Puis- 
sance maritale, N. 3.) De.acea „obligaţiunea contractată de 
femee, fără autorisarea bărbatului era nu numai anulabilă . 
dar absolut:nulă.. De altă parte dacă justiţia - pote da auto- 
risarea,. bărbatul fiind în. imposibilitate .a o face, acea era 
pentru că judecătorul se. consideră. ca representant al băr- 
batului.' [n fine bărbatul minor care nu „era, liber 'să dispue
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de averea lui putea da femeci sale o autorisare valabilă (Po- 
thier, No. 25—30). i 

154. Cel d'întii lucru este ase sei pentru ce legiuitorul 
a luat aceste mâsuri, și cestiunea nu este numai o cestiune 
de discuţiune teoretică, nu este numai o cestiune de legis- 
laţiune, ci este o cestiune și practică, pentru că adesea, cu- 
noscând care sunt. motivele pentru cure legiuitorul a luat 
aceste măsuri dacă am avea vre-o dificultate practică vom 
studia acele motive pentru a ved6 dacă soluţiunea pe care 
o dăm nu contradice scopului pe. care legiuitorul a voit să'l 
urmărâscă. IE i n 
- . Valette se întrâbă: să fie 6re o măsură de protecţiune 
a femeei contra influenţei ce ar exercita bărbatul asupra e1? 
Nimeni nu p6te contesta că bărbatul pâte să aibă influență 
mare 'asupra sociei sale pentru a o sili să facă orl-ce ar voi 
dînsul și atunci s'ar putea dice că întru cît-va 'femeea „tre- 
bue să fie pusă la adăpostul acestei influenţi. E1 bine—dice 
Valette — nu ăcâsta pâto fi motivul pentru 'că -dacă legiui- 
torul ar fi avut acest seop ar fi trebuit să cică 'că ori de 
câte ori femeea se împrumută, contractâză sati se obligă, nu 
este suficientă autorizarea bărbatului,: când 'în . interesul lui 
se face acest lucru, ei atunci trebue să m6rgă înaintea jus- 
tiţiei ca să c6ră  acâstă autorisare. Cu: tOte: acestea ori ce 
obligațiune, fie chiar obligaţiune. contractată. contradictoriii 
Saii chiar împreună cu' bărbatul ':săă, în: intoresul. lui, este 
bine contractată, este valabilă întru cât femeea' a fost: auto- 
rizată de bărbat. Va să dică legiuitorul nu se teme de in- fluenţa acâsta, ce ar:avea bărbatul asupra femeei sale și: nu ea, măsura, de incapacitate pentru ca s'o. protâgă :de acâstă influență fiind-ea legiuitorul crede că influenţa, nu. există și prin urmare s'a gîndit; la alt-ceva. e aaa 

In'al:doilea, rind se întrâbă:-Să' fie :6re incapacitatea 
femeei măritate creată numai în interesul moral al bărbatului? Bărbatul este capul familiei, bărbatul înțelege că femeea, să nu se oblige în unele cazuri şi prin urmare. bărbatul pote să refuze acâstă autorizare. Ei: bine,'scopul: legiuitorului: ar fi ore ca bărbatul să aibă: autoritatea lui morală; asupra, fe- meci și dacă femeca ar contracta : fără autorizarea lui, ar fi să se lovâscă în prestigiu; în: acâstă autoritate a bărbatului?
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„Nu, pentru că vom ved6 în, unele casuri că dacă băr- 
batul refuza — același. Jueru şi în casul în care, bărbatul. este 
în imposibilitate să autorize. sau este absenț, or intergdis — 
femeea pote cere, de. a justiţie intervenţiunea sa şi să obție 
autorisarea, chiar. în. cașul când. bărbatul ar. refusa-o. Prin. 
urmare justiţia pote interveni chemând pe. bărbat să'l întrebe . 
de ce nu dă autorisare şi, dacă ar ved6 că este rea, voință 
din parte-i, atunci da ea autorisare femeci. i 

Să fie 6re acâstă incapacitate a femeci, pentru că le- 
giuitorul consideră .pe femee, din punctul de vedere al edu- 
cațiunei sale, al cunoscinţelor sale de lucrurile bănesci cam 
într'o situaţiune cum se considera femeea romană ? Nu pote 
să fie nici acestă idee pentru cuvîntul fârte simplu, că fe- | mesa care nu este măritată este capabilă. absolut, dacă este majoră, să facă ori-ce act, să se oblige la orice. | a „Așa dar nu este nici interesul propriii al femeei de a fi apărată faţă cu bărbatul ei,:nu este nici un atribut al au- 

torităței maritale căci întrun. asemenea .cas nu ar putea să 
dea autorisarea, justiţia, nu' este nici din. causă că lemeea nu ar avea priceperea cuvenită. | SE 

Atunci se întrebă V alette: Pentru :ce .anume. a creat 
legiuitorul acâstă incapacitate ? Și, răspunde că dacă am cer- 
ceta t6te casurile prevădute „de lege am ajunge la resultatul 
că legiuitorul :ea.un fel de măsură. de. apărare a, intereselor 
întregei familii; altfel dacă ar fi ca femeea să'şi p6tă obliga, 
avutul s&ii cu ușurință atunci. ar. suferi: nu numai dînsa. dar 
Și familia întrega, şi dar nu e; tocmai o: măsură luată în, ve- 
derea femeei 'cât este mai mult o. măsură, “luată; în' interesul 
familiei. ; aaa Ti 
-.: „In resumat,, se pote;qice că scopul ; legiuitorului, .este 
aci de a garanta, nu..numai interesele, femeii -măritate, ci 
acele ale familiei în general-(Valette, p. 392)... A sancţiona, pen- 
tru tote actele. vieţei civilă;. datoria, de supunere (obeissance) 
impusă femeii și a garanta patrimoniul săi, înţru cât el este 
destinat .a' subveni. trebuinţelor. casei, eacă îndoitul scop. 
(Aubry et. Rau, 472, tex. și N. 4) ci i Da 
„3, : Codul' german nu declară pe femee incapabilă de a se 
obliga; mai mult, citim în art. 1857. „In sfera acțiunei: sale 
domestice, femeea. are dreptul să îngrijâscă de afacerile
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bărbatului şi să "1 'represinte. Actele, juridice făcute de ea 
în aceste limite, sunt considerate ca făcute în numele băr- 
batului, afară numai dacă contrariul resultă din împrejurări, 
Bărbatul pâte restrînge “sat exclude dreptul femeei: dacă 
restrîngerea, sau excluderea constitue un abus al dreptului 
bărbatului, ea pâte fi indicată, după cererea femeci, de că- 
tre tribunalul tutelelor. 

""I. Actele extra judiciare 

Â, Regula 

Art. 199. Femeea având chiar paraferna nu o pâte da, înstreina, ipo- 
teca, nu pâte dobândi avere cu titlu oneros sai gratuit, fără concursul 
bărbatului la facerea actului sau prin deosebit eonsimţimânt înscris, 

„155. Este de notat modul cum se exprimă legiuitorul: 
femeca având chiuy - paraferna nu o pote da, înstreina, nu pile do- bândi şi celelalte. Pentru ce' legiuitorul nu dice clar: Zemeca 
măritată nu pote să se oblige, nu pole să'şi înstreineze sui sc'şă 1po- 
teceze avereu, fie chiay dacă 'avereu care ar voi S'0-: înstrtineze ar fi parafernală? Pentru cuvîntul fârte: simplu că legiuitorul, fie în dreptul francez, fie la noi, a considerat că nu p6to fe- meea să oblige de cât paraferna sa. In dreptul francez sat femeea 'este în comunitate de bunuri, saii este măritată sub regimul parafernal. Când ca este sub regimul comunităţei, averea ei e administrată: de bărbat, veniturile “sunt strînse de dînsul şi tot ce sa economisesce și se câştigă fie de băr- bat, 'fie de femee, vine de se face averea comunităței, care, la desfacerea căsătoriei, se împarte în mod egal. Prin ur- mare, în cas de comunitate, femeea nu ar putea să se oblige pentru că totul este în comunitate, - ă Tot ast-fel și : în regimul dotal, averea imobilă a, fe- meei este inalienabilă. O parte din cea ce se constitue trece - în proprietatea bărbatului, iar cea-Paltă parte se administrâză numai de el. Prin urmare şi în' acest '6as nu pote să fie vorba, de o administrare. proprie a: femee. Așa dar.nu pâte să, aibă aplicare practică acest articol de cât atunci când fe- meea ar avea vre-o 'parafernă și cestiunea este dacă pâte  
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să oblige averea parafernală, să o ipoteceze, să o vîndă şi 
celelalte. a | 3 

Femeca, nu pote da — dice legea.— A da este luat în înțe- 
lesul cel mai larg, nu pâte face liberalităţi, nu so pâte obliga 
cu titlu gratuit. e 

Mai întâi nu pote dărui un imobil, un obiect, o sumă 
de bani; al doilea nu pâte să libereze gratuit pe vre un 

„ debitor al i. A renunța de exemplu la o sumă de o mie 
de lei ce 'mi datoresce Primus, în realitate este a-i face dar 
de acâstă sumă. Nu pote să se oblige cu titlu gratuit, de 
exemplu daii. înscris că datorese lui Primus o sumă de o 
mie de lei pe care i-o dăruese. o 
„Aceste tote va să dică-că femeea nu pote face o libe- 

ralitate, și a da este sinonim cu cuvîntul a dărui, fie că 
dăruiesc un lucru Gre-care, fie că renunţ la un drept 6re- 
care, fie ca mă oblig.la un lucru. Este bine înțeles că aci 
este vorba de a face liberalităţi prin acte numai între vii. 
Vom vedea că femeea măritată pote să facă, testament Și 
pâte să lase ori-ce prin testamentul et ori cul at voi. 

Au pote înstreina averea parafernulă. In cea mai mare parte 
înstreinarea nu pâte să. fie de cât de imobile, pontru că o 
înstrăinare de mobile, dacă acel care a. luat de la femee 
ar fi de bună credință pâte să devină proprietar pe lucrul 
înstrăinat. a Di a MI 

„ Femeca nu pote îpoleca. Vom vedea, că legiuitorul. dice că 
persGna, care nu pâte înstrăina nu pâte nici ipoteca, adică 
ipoteca, merge pe aceași linie cu înstrăinarea; ba încă erai legislațiuni, cum era dreptul roman unde ipoteca se consi- 
dera ca un fapt mai grav de cât. chiar înstrăinarea, N 

După aceea se dice: femeea nu pute dobândi avere cu titlul 
oneros sati gratuit, o a 

Când femeea dobândesce cu titlul oneros, ea în adevăr 
se obligă, pentru că dacă cumpără o casă de exemplu, se 
obligă să, dea preţ. Insă dacă cine-va îi dăruiesce o casă, 
pentru ce femeea nu ar fi în drept să primescă acel dar, ce 
i Sar face fără autorisarea bărbatului? | i 

„Mai întâi se pote întîmpla ca darul să fie cu sarcini. 
Dar chiar când. n'ar fi darul cu sarcină, femeaa nu pâte primi 
fără autorisarea bărbatului, pentru că el trebue: să scie pro-
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veniența acestui dar, ca să nu conţie într'însul, ceva care 
ar atinge întru cât-va, demnitatea! lui: De aceea se "dice că 
nu numai, din punctul de vedere că femeeu ar putea să su-' 
fere. 'din darul, cel primeşce “dar şi . din punciul de vedere 
moral trebue autorisarea, bărbatului, când e vorba ca fomeea 
să primâscă un dar. , 

ă Cum vedem se procede | prin enumerare şi se arată ce 
acte anume nu pâte face femeea. Cu tâte acâstea,: se dice de 
toți, cu toţi ţermenii art. 953 că în: principii fomeca este 
incapabilă de a contracta. Acâsta este exact. Observăm. că 
se enumeră mai tâte actele relative la averea parafernală, 
nu pote da, înstr&ina, ipoteca. Instr&inarea, pote fi sati di- 
rectă sai indirectă, prin, obligaţiunea ce' se contractâză. 
Apoi. se adaogă: na pote dobândi avere cu titlu oneros sai i ratuit, 
Fiindu-i oprit a înstrâina, fiindu-i oprit a dobândi cu titlu 
oneros nu revine în realitate la aceea că ea nu se pâte 
obliga? Incertitudine nu pâte rămână, dacă luăm întrega 
econoinie a legii, _reterindu- -ne la diferitele texte. 

Art. 202. Când femeea căsătorită, e care va avea parafernă, va face co- meriti conform art. 5 din 'codicele de comerciii, ea se va. putea obliga fâră autorisaţiunea bărbatului, pentru 'tot.ce privesce negoţul sân. Tar când fomoea măritată, neav End parafernă, va face comeriă, se va urma după art, 6 6 din A codicela, de comeriti, - | . 

„156. Art. 202 din codul civil se mulțumesce să declare pur și simplu că nu înţelege să modifice întru „nimie codul comercial. 
Când s'a promulgat codul civil în partea din Muntenia exista codul comercial din 1810, luat după codul comercial francez, așa cum s'a modificat la, 1838. Acest cod s'a aplicat la 1861 Și părţii din Moldova. că în câte- -va cuvinte ce dispunea vechiul C. Com.: a Art. 5 cod. comercial. huerea cu văr vad, de nu va „avea ezo- Pricii, nu pote să neguțiitorăscii, dur având, Bile; îisă. şi atunci cu sloboz zenia bărbatului înscrisă şi adeverit de judecătoria judeţului. Codul civil se servesee de, cuvîntul parafernă care este latinese, pe când codul comercial. de la! 1810. de termenul De. care *] întrebuința, - „legile! n6stre , vechi, „ezoprică, In prin- cipiă, atât în vechiul cod. comercial cât și după codul civil
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femeca, măritala nu “pote să facă, comereit, de cât! numai dacă 

are parafernă, şi. nu pole prin actul său 'de' comereiti să 'an- 

gajeze de cât, „averea sa parafern ală. Fomeea, care ar avea 
zestre, nu pote, prin, comerciul stii să oblige întru. nimic 

zestrea. Ceva mai mult art. '6 'dice că dacă femeca, când face 
comercii, nu are de loc parâfernă atunci ca este considerată 
că face. comereiul: în socotâlă şi pentru bărbatul. ei.; Acâsta, 
este fârte important, în codul comercial "cel vechii. că “dacă, 

femeea nu ăr avea do loc: paraternă și fi ce comereiii, 'obligă- 
țiunca contractată în comereiul sti atinge averea bărbatului, 

fără să ațingă întru nimic averea, sa “zestrală. . 
Acum să vedem în ce s! a modificat art. 502! şi prin ur- 

mare şi. art. 5 şi 6 din codul comercial. “Art. 15 din noul 

codice, comertial dice: Le creea md iiută în pute fate e comevciit fără 

consimțimândul capr cs sai tacit al bir Datului” sc. 

„Vom vodâ îndată, controversa, dacă, refusând, bărbatul 

consirmţimântul stii, femeca. “măritată pote să. facă comerciit 

numai cu autorisarea justiţier. | 

Consimţimântul vărbatului se „presunid când exercițiul comercitt- 

lui femeii este “public, şi “notorii, afară mumai ducă vărbutul “a pro- 

hibit ucesta în. “mod expr es prin declurațiune. publicată în “ forma art. 

10, Ş 2. Vom. "ved6, îndată care este acâstă formă. |. 

Când femeia. nu face de căt: vinde în detalii măr fu ile traficu- 

“Dă birbatului, „ca "nui pâle intai prin. “icăstă să fie e considerată ca 

comerciantă, 

Dacă, Vărvatul, cate minor, ai mu zu puica “autor isa pe femeiu 

sa au fuce comerciiă, “de cât numai dacă. va ji fost şi diusul: 'autorisat 

d du acest 'eonsimţinient “după regulele”” şi în “formele "prerădute de 

“at. 10, ete. (Vedi Și art. 16 şi 17 noul. codice comercial). 

„Vom reveni negreşit,, asupra, £ acestor, articole! întru cât 

privesce părţile. relative. la” autorisare. "Cel! "Giatâit lucru însă 

„ce. resultă din. acest: codice! comercial este că bărbatul pâte 

să dea” 'consimţimânt; femei 'de a face comereiit, “chiar dacă 

femeea, nu are. „paraferna, eu. singura acâstă reservă, că dacă 

sunt; bunuri dotale,. ele. nu 'pot fi. nică ipotecate, nică înstrţi- 

nate, de. cât numai în "conformitate cu regulile prevăqute la, 

i codicele „civile: inalienabilitatea imobilelor “dotale rămâne î în 

pici6re,; chiar când este vorba ae acte făcute de ferheca co- 

““mereiantă. i
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„.. Deci după noul cod comercial nu se mai cere ca fe- 

meea să aibă cu 'ori-ce preţ o parafernă,. pentru că ca să 
p6tă face comerciii, din. contră femeea măritată pâte face co- 

„merciii, atât numai că imobilul dotal al ei nu pote. să fie afec- 

tat: nici ipotecat, nică înstrăinat, nici. obligat într” un mod in- 
direct prin faptul de comereii. - 

„157. Femeea nu pâte fi considerată că face comerciii dacă 
în relitate nu face de cât să ajute pe bărbatul. săi întrun 
„comercii, “lucru ce nu se prea întîmplă la noi, dar care e 
forte frecuent în străinătate. . 

„_ Tot asemeneu femeia pâte “să ajute pe bărbatul săi, 
Vîndând. alături cu cei-l'alţă. băeți de prăvălie mărfuri din 
magasinul comercial al bărbatului săi. | , 

EI bine, faptul acesta că femeea, ține 'contuarul sati că 
vinde în detalii mărfurile bărbatului, nu pote să constitue 
-din partea ei o afacere de comerciii. Cu tâte că art. .10, 
din codul comercial cere că autorisarea ce se dă fensi 
măritate, pentru a face comereciii trebuesce să fie presentată 

„tribunalului comercial, transcrisă în ! "registrul firmelor, afi- 
_şată și publicată, cu tâte acestea sunt o mulțime de fapte 
"de o ast-fel de natură în cât fac să resulte dintr'însele cum 
că femeea în adevăr e comerciantă, şi legea qice că dacă fe- 
meea nu face de cât să vîndă, fie chiar în. detaliti,; mărfuri 

“ale bărbatului său, prin acâsta nu e Considerată că face Co- 
merciii, de cât pentru bărbatul să. 

Femeea măritată, care face comerciii cu autorisarea, băr- 
„batului, nu numai că obligă averea, ci parafernală, ba încă 
obligă şi pe bărbatul săi în acest sens că, dacă dinsul ar avea 
ceva venit din averea proprie a femeei, acest venit pote fi 

„atacat pentru obligațiunea contractată de femee. 
Art. 17, codul. „comercial, dice : .Când prin contractul. de 

„căsătorie bărbatul va avea vre-un drept. asupra bunurilor câştigate, de 
femee, aceste bunuri şi veniti ile lor remăn exclusiv afectate. la pluta 
„datoriilor. comerciale, 

De. exemplu : Se pote întîmpla ca 'socii, să contracteze 
împreună un regim dotal, însă tot de o dată să facă Și. cea 

„ce se numesce o, comunitate de. achisiţiune, adică să dică: 
că ori-ce sar câștiga în timpul, căsătoriei, fie de bărbat, fie 
de femee, acest câștig să intre i în comunitate, și să aibe „drep-
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tul fie-care din soci:la jumătate din. acâsta „comunitate când 
se desface căsătoria (Art. 1987, 1990, 1291). 

Art. 17, codul comercial dice că dacă este căsătorie e cu 
regimul acesta: de societate de achisițiune, tot ce s'ar câș- 
tiga de soci în timpul căsătoriei rămâne exclusiv. afectat. Ja 
obligaţiunea femeei cu consimţimânt și: bărbatul nu pote să 
„(ică la fie- -Gare. pas creditorilor femeei: staţi, jumătate de 
exemplu din casa cutare, din bani sati din moșia cutare este 
a mea, şi prin urmare voi, creditori ai femei nu puteţi 
discuta de cât numai jumătate, adică numai partea femeei; 

„Găcă art. 17 dice că aceste bunuri şi veniturile lor renuân. „exelusiv 

„afectate lu. plata datoriilor comerciale. 

Şi lucrul se explică, prin faptul, că câştigul “acesta, « Sa 

făcut de femee în comereiul ei şi, așa fiind, nu pote bărba- 
tul să vie, pe de-o parte Să,. profite de. câștig şi pe. de altă 

„parte când femeea rămâne datâre, să ŞI ia partea lui de câş- 

tig și creditorii să nu potă, urmări. de cât jumatate din ceea 
„ce.r&mâne. Dar nu numai atât, legea. spune bunurile femeei 
câştigate, fără deosebire, adică fără să vadă, dacă sunt „câști- 
gate în comercii sait. nu, de: unde o mică, „controversă și 
„anume a se seci, dacă, femeea, a. câștigat, vre- -0.avere nu din 

comerciă, de exemplu: :, vre-un dar, vre- -o moştenire, ce i-a ve- 

nit de lu cine-va, bărbatul pote să susţină, faţă cu creditorii 

femeci cum că averea cutare nu e câștigată prin comereiă, ci 

a provenit din alte împrejurări ?. „Art. 17, în modul cum se 
„se. exprimă nu șpune acâsta, el este general, ori-ce, ar câș 

tiga, femeea comereiantă, câştigul este afectat urinăririi eredi- 

torilor &i............ 
158. Art. 15. “mai dice: Femnceu. măritată nau pute, chiar co- 

merciantă, fi ind, să facă: o: tovărăşie, care este de. natură. wi da res- 
ponsabilitutea ilimitută. Da o 

_ Sunt, societăţi. în cari socictarul rămâne tinut a în infinit 
pentru oblig gaţiunile societăţei,. cum: sunt, societăţile numite 
În mine cuprividitor, care: ai 0 firmă socială. De exemplu : 
„două, „persâne,. Dumitru şi. Ion,: se întovărăşese; şi pun ca 

firmă: „Dumitru şi Ion sati Dumitru şi C- nia“. In asemenea 

caz fie-care din acești doi asociaţi pâte să oblige pe cel-lalt 
-Şi ambii putând iscăli unul pentru altul, se obligă în infinit | 

împreună cu întrâga, lor avere și dacă cum-va, societatea
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cade în: faliment, cad împreună cu ea şi societarii. Se pricepe 

dar de ce nici autorizată: a face comerciii, femeea nu pâte 
'să participe Ja o asemenea societate, fără o nouă autorisare. 

| Sunt însă, tovărăşii cu răspundere limitată, ca societă- 
ile anonime “pe. “acțiuni, “unde fie-care: acţiune presentând o 

poiţiune din capitalul social, deţinătorul ei nu este respon- 

sabil de cât până: la concirenţa sumei. represintati de ac- 

'țiune. Cu alte cuvinte nu sunt expus; în cel mai râti caz 
'de cât să pierd banii pe cari îi: represintă, acţiihea. - 

“Tot ast-fel sunt şi societăţile în: “comaindită ; cară coprind 
două clase de asociaţi : comănditarii cu “răspundere mărgi- 
nită la suma depusă ȘI comanditații Gu răspundere” nemărgi- 
nită. In asemenea. "Societăți femeea p6tG intră. “Aşa dar ea 
“pâte fi acţionară, pote fi comanditară, dar nu pte f asociată 
în nume colectiv | și nici comanditată. N 
189, Codul. comercial cel noii nu deslâgă o altă eontro- 

"versă, aceea, de a se sci dacă femeea măritată, p6to face co- 
„merciii fără voia bărbatului, când acesta o refuză: Cu alte cu- 
"vinte bărbatul pâte el împedica pe femee a face comereiti când 
acesta a, obținut autorișarea justiţiei ? Aceași cestiune când ar 
lua un angajament teatral, fără consimţimântul bărbatului. Ces- 
“tiunea se presintă î în străinătate forte des; unde sunt femei care 
se bucură, de un: talent însemnat, fie musical fie dramatic, şi 

. “controversa, în legea - franceză - mai cu s6mă, este a se sci 
“dacă acâstă femee | pote ua: un! 'angajăment; t6atral, fie că era 
“deja artistă, fie că voesce să devină în, urmă, fără consimţi- 
“mântul bărbatului, “Tot aceaşi cestiune. pentru publicare de 
opere; pentru fucere de compromis, pentru primirea, sarcinei 

“de executâre testamentară (Vedi  Planiol, (IL, No. 259, 299). 
"Sunt mulţi autori cari die că în privinţa acâsta, bărbatul: este 
„absolut, şi singur stăpin. Se explică ușor ca el să refuze 
' fomeei sale: să se urce pe scenă și să figureze înaintea unui 
„public, şi de aceea, opiniunea cea mai acrăditată astă-di, şi 
"în jurisprudenţa, Și în fapt, este că: bărbatul se pote opune 
“la 'aceea ca să, dea „autorisaroa! femeei de a jura un angaja” * ment teatral 9 

LI : age pi i. E 
i Pa da Pt AN 

nau 21) Dear te. 1, n. 216, 2 Dmhaldnube, Iv, n. su. — Luront; “n, n. 185 
şi 187, — Contiă' Aubry ot! Rau,.$ 472, lex. şi n. 80.
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Cu t6to acestea jurisprudenţa, franceză a, variat pentru 
casul în care bărbatul a lăsat pe socia sa să facă angaja- 
mente teatrale doi, trei, cinci ani de dile, și de: odată, fie . 
dintr'un capricii al lui, fie din rea voinţă, refuză  femeei de 
a mai continua. S'a dis că esto dificil în adevăr, să obligă 
pe 'bărbat ca să consimtă la început ca femeea lui să ia acâstă 
carieră; dar când femeea deja a practicat ȘI când bărbatul 
a lăsat'o, atunci din partea lui nu mai este un motiv moral 
ci este în realitate o răutate, de a nu o mai lăsa să j6ce, de 
a nu 0 mai lăsa să câştige viața. 

Noi credem că din termenii art. 15 şi din codul co- 
mercial după care autorisarea justiţiei nu. pote să fie dată 
femeei măritate pentru a, face comerciă, de cât hiumai atunci 
când bărbatul este ori absent ori interdis, reiese ideia că 
bărbatul se -pâte opune ca femeea să facă, comercii, să iâ 
angajamente teatrală, să publice operile sale, să facă com- 
promis, să primâscă a, fi executâre testamentară. Bărbatul 
care se opune a da autorisare pentru a face asemenea acte, 
pote să aibă motive morale şi justiția nwi pâte impune o 
situaţiune atât de grea. a 

Valette (p. 317) merge mai departe. EL crede că bărbatul 
pâte refusa autorisarea, chiar dacă contractul d6. căsătorie ar 
prevede că femeva pote face comereiii,. sati lua, îndatoriri 
teatrale. a îi 

160. Ca consecinţă a regulei că bărbatul se pâte opune 
ca femeea să facă comerciii, trebue să admitem că el pâte 
retrage autorisarea dată. Acest drept '] are chiar dacă, fe- 
meea în absența saii în timpul interdicţiunii obținuse auto- 
risarea justiției. a 

_B) Excepţiunile” 

161. Femeea pote face un testament. Este adevărat că 
atunci când e vorba de a face un testament, ea nu se obligă, 
însă testamentul este un fel de înstrăinare după mOrtea celui 

ce '] face şi se putea, crede că incapacitatea femeei măritate 

să se întindă până a i se interdice acest act. De aceea le- 

giuitorul a credut să se explice categoric. 

Art. 208. Femeea pâte face testament, fâră autorisațiunea sociului săti. 

26 64257
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Când face testamentul se înţelege că pâte să!l şi revâce, 
Nimeni nu contestă femeei dreptul de a revoca darul făcut 
bărbatului săi în timpul căsătoriei. 

162. Femeea se pâte obliga printr'un fapt al ei care ar 
constitui un. delict sati un quasi delict. Când femeea comite 
un fapt ilegal, fie că faptul atrage după sine pedâpsa, fie că 
nu, fie că, comite faptul cu rea intenţiune, fie numai: din ne- 
băgare de s6mă, dacă acest fapt aduce vre-o pagubă 'cui-va, 
femeea va, fi obligată să repareze acâstă pagubă, femeea va 
fi ţinută guatenus locupletior prin un quasi contract. Nu este 
necesar pte a, se spune că nu încape autorisare pentru obli- 
gațiunile cari resultă din lege. 

163. TOtă lumea este de acord a spune că femeea pâte 
să facă acte de conservațiune. Aşa când este vorba să cârăo 
inseripţiune ipotecară, când este vorba să întrerupă o pre- 
seripţiune și cele-alte. SE 

164. Femeea separată de patrimoniii,! având parafernă, 
pote se facă acte de administraţiune Și prin urmare să se 
oblige în administraţiunea sa (Vedi art. 1285). 

Controversa pe care n'o vom desvolta acum este dacă 
în limitele administraţiei sale, femeea are dreptul să înstr&i- 
neze ceva din averea sa mobilă parafernală. Aci cestiunea 
este controversată, însă opiniunea cea mai răspândită, este 
că, în principii pentru averea parafernală femeea .se pâte 
cbliga în limitele dreptului de administraţie, ce 'are asupra 
acestei averi fără voia, şi autorisarea bărbatului (Christescu, 
art. 199, No. 18, 21). N 
„165. Fiind. comerciantă ea, pâte vinde, da în amanet, 

ipoteca bunurilor sale, afară de cele dotali (Art. 16 C. com.). 
Incapacitatea, femeci măritată este relativă la actele cari pot influența asupra averii sale. Nu pâte fi în discuțiune exerciţiul unor drepturi de familie cari sunt legate de per- sGna, sa. De aceea femeea măritată pâte: exercita, t6te. drep- turile ce'i conferă” calitatea sa de mamă asupra copiilor din ori-ce căsătorie. Aşa, se citeză casul emancipărei unui copil din căsătoria anteridră (Christescu, art. 197, No. 10 bis).
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IL. Actele jădecătoresci - 

A. Regula „i i Ie 

ar. 197. Te emeea nu pote porni judecată, fară atorisăţiuinea bărhă- 
tului ei, chiar în! casul când e comerciantă publică, 

166. Do la început constatăm că redactorul rumân a 

tradus greșit prin cuvîntul porni cuvîntul: ester care'se gă- 
sesce în articolul corespondent 215 cod.:Nap.: Ester în fran- 
țuzesce nu va să qică a porni, ci a sta în judecătă. 'Obser- 
vațiunea este de un interes practic foarte “mare, pentru: că 

dacă legea ar cere autorisarea bărbatului numai pentru .ca. 
femeca să pornească judecată,: sar putea dice .că acâstă 'au- 
torisare nu pâte să mai fie necesară; ori de câte ori:femeea 
ar figura întrun proces ca defendâre. . Servindu-se. tocmai 
cu cuvîntul acesta de a porni . judecată s'a cereat unii la, 
noi a spune cum că.nu mai este trebuinţă de autorisarea 
bărbatului când:este vorba, ca femeea,'să figureze în justiţie 
nu ca reclamantă, ci-ca defend6re. P6te dacă ar fi numai 
art. 197, de şi nu se vede intenţiunea, -redactorului rumân 
de a schimba. sistemul Cod. Nap. ar! put& 6re. cum: să'se 
dică. că redactorul a înţeles. prin pornire: numai reclamare, 

dar dacă citim şi alte aiticole vedem că nu putem face 
alt-fel de 'cât să dicem ca Codul Nap.; că femeea nu pâte sta, 
în judecată, fie ca reclamantă, fie ca defendore, fără autori- 
sarea, barbatului. Așa, avem art. 1285, care figur6ză în secţi- 
unea despre averea -paraternală, și.unde se vede că femăea, 
are administraţiunea averei sale parafernale și: unde se dice 

că femeea nu pâte sta în judecată pentru acâstă avere, de 
cât cu autorisaţiunea bărbatului. Dar nu este numai atât, 
vedem imediat că art. 198 spune că dacă femeea este che- 

mată în judecată pentru a răspunde de un fapt pedepsit de 
legea, penală înaintea inștanţelor penale, ea nu mai are ne- 

cesitatea de autorisaţiunea, bărbatului. Dacă, s'ar fi admis. de 

redactorul rumân că femeea măritată nu are necesitatea de 
autorisarea bărbatului pentru a figura într'o instanță ca de- 
fendore, la, ce bun'ca art.: 198 să mai vie să spună că nu 

este trebuinţă de o asemenea autorisare, când femeea, este
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chemată să răspunză de un fapt cee pedepsit de legea, 
penală. Şi se explică ușor, "Romanii gieâi că prin judecată 
se contractâză, judiciis quasi-contrahimur ... Ac6stă, regulă era 
0 consecinţă a sistemului lor de procedură, mai ales cel 
formular, însă chiar la moderni în fapt adesea prin judecată 
ajunge cirieva la resultatul de ase obliga. De exemplu : În 
loc să se ducă femeea să se împrumute la cineva cu o sumă 
de bani, fapt .peritru care are trebuinţă de autorisarea băr- 
batului, 'ca, să se: dispenseze, de acâstă âutorisare spune 
acelui de la. care voesce să se împrumute: »Cheamă-m& în 
judecâti şi -reclâmă de la mine suma, cutare de bani, pune-mă 
dacă voesci la un interogatorii şi eii voit r&spunde că re- 
cunose acâstă datorie de bani. Chemată în justiție şi recu- 
noscută datoria, judecata mă. va condamna“. Ecă cum într'un 
mod: indirect se ajunge a se contracta, lucru pe care nv 
l-ar fi: putut fâce fără autorisarea : bărbatului. 

, « Autorisarea bărbatului! se: cere și spre a continua cu 
proces început: (Aubry et Rau, $ 472, N.:11). 
„167. -Autorisarea se cere; Şi pentru ceasurile în cari femeea 's'ar găsi în luptă în justiţie cu bărbatul. Așa femeea 

va cere autorisarea când ar intenta, acţiunea în anularea 
unui dar' făcut bărbatului. în timpul căsătoriei. Aceași solu- 
țiune pentru a .intenta - acţiunea, în. nulitate: a căsătoriei 
(Idem, No. 10). m] pn 

„ „Pentru a se. apăra în contra unei cereri de interdic- 
(ţiune făcute. contra, ei (ldem. N. 9). : „i Ă „Pentru a “cere interdicțiunea bărbatului (Demolombe, IV, N. 196 eontra Aubry et Rau, Ş citat, N. 19). Se înțelege “că în: aceste: casuri mai în tot deauna, din causa refusului bărbatului femeea.:va, avea autorișarea, justiţiei. . 

-B. Excepţiunile 

| . Art. 198. Autorisaţiuneă bărbatului nu se cere când. femeea va îi urmărită înaintea judecăţer,; în pricini criminale sati poliţienesci. 

„1 168. Legea dice că femeea măritată nu are trebuinţă . de autorisarea, bărbatului -în pricini criminale: săi: poliţie- nesci. Fiind-că acțiunea “publică are de scop a face să se
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descopere şi să se pedepsâscă un fapt penal, ea nu pâte să 
fie supusă prealabil unci autorisări particulare a bărbatului. 

Ar fi fost absurd ca acolo unde interesul societăței 
este ca să se urmărescă şi să se pedepsâscă făptuitorul, 
acțiunea publică să fie întru cât-va oprită în exerciţiul ei de 
către bărbatul femeci. 

Pontru acţiunea privată ce se intentă de partea civilă 
nu avem "nici o dificultate, când acâstă acţiune se alătură 
pe lîngă acea a ministerului public. Fiind- că acţiunea pu- 

blică merge înainte şi fiind-că particularul victima delictului 
unesce acţiunea sa cu acţiunea publică, se înţelege că numai 
este trebuinţă atunci de autorisarea prealabilă a bărbatului 
ca să dea, voe femeci să figureze în acest proces penal care 

este pendinte înaintea instanțelor de represiune. 
În conformitate cu art. 178 şi 179 codul de procedură 

penală, partea civilă pote da dreptul să se adreseze tribu- 
nalului, fără să aştepte ca procurorul să facă urmărirea 
faptului. De aci controversa, dacă partea civilă se adresâză 
da dreptul tribunalului corecţional şi cere ca tribunalul să 
judece faptul ce se pretinde că sa comis, dacă die, întrun 

asemenea cas se cere autorisarea bărbatului ca femeea să 
stea în judecată, reclamată fiind femeea, nu de către pro- 

_curor, ci de partea civilă, şi nu înaintea, unui tribunal civil, 
ci înaintea unui tribunal corecţional? Credem că cu art. 198 
putem. dispensa pe acâstă parte civilă de a face să se obţină 
autorisarea bărbatului, saii în lipsa acestuia, a justiţiei. Pro- 

curorul, fiind dator să ia absolut conclusiuni tot el e partea 

principală, chiar dacă partea civilă s'a adresat d'a dreptul - 

la tribunalul corecţional. Partea civilă nu este în acest cas 

de cât numai un fel de auxiliar la acţiunea publică a pro- 

curorului. Aşa dar, fi6 instanța de represiune. sesizată de 

către procuror, fie de partea civilă, vom. dice că autorisarea, 

bărbatului nu este necesară, ori de câte ori femeia are să 

răspundă de un fapt pedepsit de legea penală. Este bine 

înțeles că dacă din contră femeea măritată este ea însuşi 

victima vre unui fapt şi dacă dânsa ar voi să se constitue 

parte civilă nu pote să facă acestă constituire, de cât numai 
cu autorisarea bărbatului. Acâsta este inevitabil: faţa cu art.
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198 care: spune: că -autorisarea - Bărbatul nu? este: nâcesară 
numai în cas când femeeâ: ar fi urmărită. 

„169. Când femeea ar voi să intenteze acţiune ide divorţ 

în contra bărbatului, nu âre trebuință . de. auitorisate, Pentiu' 

divorţ, s'a creat o procedură specială și nicăeri nu se prevede 

ca femeea, să obţie autorisarea, fie a Păzbatulu, fie a justiției, 
peritru 'a-intenta, acţiunea. te 

170: Un alt ceas în catie femsea nu a are trebuință de 

- autorisarea, bărbatului şi în căre femeea nu pâte porni ju- 
decată de cât numâi 'eu autorisarea președintelui tribuna- 
lului este atunci Când: femoea face cerere de separaţiune do 
patrimoniii. : i ' 

= Art. 1259. Cererea pentru sepavaţiunea patrinidnielov- nu se 
va socoti formă de cât după, ce. o. va Sf cautor isat preşedintele tribu- 
malului. rii Sa i 

Numai preşedintele tribunalului dar, dă autorisarea 
femeei ' să ceară „Separaţiunea “de patrimoniii, acesta pentru 
că legiuitorul se teme ca acâstă separaţiunie.. de patrimoniii 
să se fâcă prin înțelegere între bărbat Și femee. - | 

171. Femeea, comerciantă pote sta în judecată în proce- 
'sele resultând din exerciţiul comerciului săi (Art. 16, 0. Com.), 
fără, să mai aibă autorisarea bărbatului. O! asemenea autori- 
sare ar fi o. pedică celerităţii cerute î în procesele comerciali. 

III. (mteriaarea justiţiei 

art. 201. Dacă, bărbatul se opune dea “autorisa pe fomce pâte să 
cheme de-a dreptul ps, bărbat înaintea tribunalului de întâia instanţă din 
districtul domiciliului comun, 'căre pâte să. dea sai nu autorisaţiunea sa, 
după ce va asculta arătările bărbatului în camera „de consilii, saii va îi do- 
vadă despre chemarea, sa... : . e 

172. Dacă bărbatul rofasă autorisare, atuncr pâte să se 
înlocuiască acestă autorisare prin autorisarea justiţiei. | 

- Codul de: Procedură Civilă în articolele 624 până la 
027 inclusiv arată procedura urmată în asemenea cas: 

- Art. 624. In casurile când femecu -măritulă va trebui a fi auto- 
visală de justiție ca vu face mai înlâiii o Somațiune bărbatului scii  
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printrun agent al tribunalului, şi ducă bărbatul să tot nu va voi să 
dea autorisavea sa, femecu va face cerere către preşedintele tribunu- 
lulu domiciliului sociului, care va cita pe bărbat de urgență în ca- 
mera de chibzuire, spre a arăta temeiurile nevoinței sale. 

Art. 625. După ce se va asculta. bărbatul sait dacă el nu va 
veni la diua însemnată, tribunalul va hotări asupra cererii femeei, 
ascultându-se şi conclusicle ministerului public. | 

Art. 627. Dacă bărbatul va fi presupus sa declarat absinte, 
sait înterdis, şi femeca va voi a dobândi autorisarea justiției, nu vu 
mai fi nevoie de somulie şi citație, urmdându-se Dotrivit celor de 
mai sus. : - aa 

Femeea măritată somâză pe bărbat să vie ai da auto- 
risarea, 'după refusul sati după ce bărbatul nu r&spundo 
nimic se adresâză la președintele tribunalului, "președintele 
ordonă să se citeze din noii bărbatul d'impreună cu femeea 
în camera de consilii, şi acolo dacă bărbatul se presintă 
ascultă motivele pentru care refuză de a da autorisarea, iar 
dacă bărbatul nu se presintă ascultă pe femee și atunci 
tribunalul ascultând şi conelusiunile Ministerului Public, dă 

„sau refusă, autorisarea femeei; este bine înțeles că dacă un 
tribunal ar refusa autorisarea sa, femeea are drept de apel 
unde pâte cere. reformarea hotărirei tribunalului. | 

Art. 200. Dacă, bărbatul se opune a da femeei autorisaţiunea do a 
porni judecată, tribunalul îi pâte da actstă autorisaţiune. 

178. Ceea-ce dice art. 200 în privinţa pornirei judecăţei 
trebue generalisat pentru tâte actele, fiind-că pentru tâte 
actele în care bărbatul ar refusa autorisaţiunea, justiţia pâte 
interveni. In adevăr art. 624 Cod. de Proc. civ, dicea, că în 
casurile când femeea măritată va trebui a fi autorizată de 
justiţie, ea. va face mai întâiti o somaţiune bărbatului etc... 
Prin urmare se generalisâză că nu numai când este vorba 
de pornire în judecată, autorisarea, justiţiei pâte șă ea locul 
autorisărei bărbatului; dar pentru tâte cele-Valte acte, afară 
de acelea care exclusiv ar rămânea în autoritatea bărbatului 
spre a consimți. Când femeea figurâză în judecată ca defen- 
d6re, în practică înlocuirea autorisărei bărbatului cu acea a 
justiţiei se face mai ușor. Acel ce chiamă în judecată pe
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femee, citâză înaintea tribunalului şi pe bărbat, pentru a da 
_femeei autorisarea a sta în judecată. Dacă bărbatul dă auto- 
risarea să ia act. Dacă bărbatul refusă a, da autorisarea, sait 
dacă nu se presintă, tribunalul dă autorisarea. 

» Apoi conform art. 626 Cod. de Proced. civ., bărbatul 
pâte să nu dea autorisaţie pentru că se găsesce cum se dice 
în imposibilitate de a da acâstă autorisare, și una din aceste 
imposibilități este starea lui de absenţă. Legiuitorul în Cod 
de Proced. civ., a făcut să dispară controversa, de a se sci 
dacă pentru ca să se dea autorisarea justiției când bărbatul 
ar fi absent trebue o declarare de absență, sa este, destul 
numai o presumpțiune de absenţă, căci art. 626 spune că 
dacă: bărbatul va fi presupus sait declarat absent; așa că 
este: suficient ca bărbatul să fi fost numai presupus absent, 
ca autorisarea justiţiei să i se dea dicând că bărbatul se Bă- 
sesce în imposibilitate de a da o asemenea autorisare. 

174. Sunt ceasuri iarăși în care bărbatul nu pâte da au- 
torisarea, fie că se găsesce într'o imposibilitate cum era 
acea de absenţă, fie. că este ca să die aşa cădut, adică i s'a 
ridicat acest drept de autorisare. 

Avem în art. 203, 204 Şi 205, o serie de casuri în care 
autorisarea bărbatului nu mai p6te fi cerută. 

Ari. 203. Când bărbatul este cădut, sub o condamnaţie criminală 
chiar la cas când decisiunea e dată în lipsă (contumace) femeea chiar în 
vîrsta legiuilă nu pâte' în timpul cât ține osânda să pornescă judecată, nici 
să contracteze de cât după autorisaţiunea tribunalului care pâte în acest 
cas să dea autorisaţiunea sa fâră ca să fi chemat saii ascultat pe bărbat. 

In casul unei condamnaţiuni criminale sunt două îm- 
prejurări care: face că bărbatul nu pie consimii. Este mai 
întâi o imposibilitate materială, bărbatul este închis, trimis 
șaii la muncă silnică sati are o reclusiune, sai detențiune . 
pentru delictele politice. Este evident că atât cât ţine pe- depsa ar fi grei ca femeea să se mal ducă prin închisori 
spre a obține autorisarea, bărbatului ;. mai este încă Şi impo- Sibilitatea morală, acea că condamnatul criminal pe lângă podâpsă corporală suferă Și ceea ce se numesce o înter- dicțiune, o degradare civică. a 

Când există dar acâstă imposibilitate morala, legiuitorul  
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nu voesce ca bărbatul să dea el o autorisâre. Acâstă auto- 
risare ar. fi acea a unui om perdut care a rupt cu societatea, 
ori-ce legătură din momentul în care a comis acel delict. 

Tot pentru acest motiv, tot acestă imposibilitate mo- 
rală face că chiar dacă condamnaţiunea, criminală va avea 
loc prin contumacii cum se dice, adică în lipsă, bărbatul nu 
pote da autorisarea sa. Ar fi un seandăl public ca cine-va 
să, se sustragă cu totul de urmăririle justiţiei şi femeea, să 
fie nevoită ai. cere consimţimântul. Acâstă imposibilitate 
morală iace ca bărbatul să nu p6tă da autorisarea, şi atunci 
când s'ar găsi în posițiune materială de a da acest consim- 
țimânt, pentru că degradaţiunea civică continuă şi după în- 
deplinirea pedepsei corporale. Mai în tâte crimele degrada- 
țiunea este perpetuă. 

175. Art. 204 se ocupă de casul în care, în loc deo 
degradaţiune civică, adică în loc de condamnaţiunea. acâsta 
criminală, avem o interdiețiune. Art. 204 însă presupune nu 
o interdicțiune criminală legală, ci o interdieţiune judetăto- 
rescă. Bărbatul se găsesce din nenorocire în lipsă de minte. | 
și intervine o hotărire de interdicţiune în care i.se ia, tâtă 
administrarea averei şi se încredințâză unui tutor care o va, 
administra ca şi cum ar fi vorba; de averea unui minor ne- 
emaâncipat în 16te formele şi condiţiunile prev&dute de lege. 
Art. 204 mai prevede casul absenței bărbatului : 

Art. 204. Dacă bărbatul se află sub interdicţiune sati absenţă, tribu- 

nalul pâte, după aprecierea împrejurărilor, a autorisa pe femee sati ca să 

stea la judecată, sai ca să contracteze. , 

Aci avem o imposibilitate fisică şi în același timp și 
legală. In imposibilitate fisică bărbatul pâte să fie absent, sati 
într'o ast-fel de stare de nebunie în cât să nu. aibă inter- 

vale lucide, să nu pâtă un minut să scie ce fapte face, și 
negreșşit că nu pâte da autorisaţiunea sa femeci în asemenea 

stare. ste însă şi o imposibilitate legală, pentru că chiar 

dacă interdisul ar av6 intervale lucide, el încă nu pâte face 

acte care să-l oblige chiar. dacă sar constata că actul se gă- 
sesce făcut într'o stare de luciditate. a 

Dacă interdisul pentru averea, lui proprie nu pote face 

acte, mai puţin pote să dea autorisare femeci sale pentru a
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face ea aăte. Se întîmplă adesea ca tutorul interdisului să 
fie. însăşi femeea, cas în care t6tă lumea este de acord să 
dică că femeea nu mai are necesitate de autorisarea justi- 
țier pentru a face acte în.care.să se oblige sati. să cheme 
în judecată. Bărbatul este chemat să dea consimţimântul, şi 
bărbatul nu pâte da acest consimţimânt, femeea este tiutârea, 
acestui: bărbat, ea pâte face tâte actele de administraţiune 
precum și să represinte pe bărbat în justiţie. Cum dar fe- 
meea, nu ar putea să. facă acte relative la propria sa avere? 
Aşa, că se dice de autori că p6te femeea să fie dispensată 
de a mai cere autorisarea, justiției; cu tote că 'ar fi mai pru- 
dent să se obţie acâstă autorisare, de 6re-ce prima parte îâ 
art. 204 dice că dacă bărbatul. se află sub interdicțiune” sait 
absent, și art. 626 din Proced. Civ. admite nu numai decla- 
raţiunea de absenţă, dar și presumţiunea, adică pote. să fie 
numai presumat bărbatul, şi autorisarea, justiţiei va fi dată. 

Cât despre cuvintele din art. 204, că tribunalul pâte 
după aprecierea, împrejurărilor să autorize pe femee, acestă 
apreciere a împrejurărilor nu se referă la starea, de absență 
sait interdicțiune, dacă trebue justiţia să dea, sai nu autori- 
sarea, ci aprecierea împrejurărilor va să Qică dacă actul pe 
care. voesce femeea să-l facă, 1] consideră tribunalul ca 'bun 
Sati ca, nesocâtit pentru ca să dea sau să refuse acestă 
autorisare. P6te.să fie, de exemplu, un proces temerar sati 
un act prin care femeea să sufere și atunci tribunalul are 

- aceiași putere de apreciare ca Şi bărbatul, adică pâte 'să % refuze autorisarea; am spus, înșă că hotărîrea, tribunalului 
este supusă apelului în cas de refus. - 

Art. 205. Dacă bărbatul este minor,, feiheea- trebus să aibă autorisa: rea tribunalului sai ca să stea în judecată, sari ca. să poată contracta: 

176. In fine art. 205 se ocupă de castuil în care bărbatul este minor. Se pote întîmpla ca un bărbat să fie minor, de Gre-ce am vădut că bărbatul se pâte căsători la vîrsta 'de 18 ani. și majoritatea nu este fixată de cât la 21 ani; ci 'bine, bărbatul pâte să aibă 19, 20 de ani, prin urmare este minor, : ȘI într'un asenienea cas el însuși, ca minor, nu p6te să facă o mulțime de acte. ” Sa
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Prin căsătorie un minor. este emancipat de drept, adică 
i se dă Gre-care drepturi de 'administraţiune în averea sa, 
cu t6te. acestea minorul, chiar emancipat, trebue să aibe un 
caracter care: să complecteze incapacitatea sa pentru. .unele 

acte și mai cu s6mă pentru actele-de disposiţiuni. Ei bine, 

dacă bărbatul pentru :actele sale, pentru averea sa “proprie 
nu este capabil să facă t6te actele, se înţelege uşor că nu 
ar put legea săi confieze acest drept de control asupra ac- 
telor pe care le-ar face femeea, şi-n: asemenea. cas se dice: 
în art. 205: Dacă Vărbutul este minor, femeca trebue! să aibă auto- 

pisațiunea. tribunalului să „ca să stea la ndecată, sai ca să poli 
contracta. : 

. Discuţiunea « se ridică în. casuli în care bărbatul este pus 
sub consiliul: judiciar. Jurisprudenţa franceză a variat asupra 

acestui punct. Așa s'a decis ca bărbatul pus. sub consilii 
Judiciar nu p6te da.nici o autorisare, 'şi că, prin urmare, 

trebue să intervie autorisarea justiţiei (Dalloz, art. 222, 

num. 10). S'a admis şi soluţiunea cu totul opusă, bărbatul 
pâte da ori-ce autorisare (dem num.: 7). In fine s'a admis 
și un sistem intermediar, după care bărbatul ar put da au- 

torisarea numai pentru actele pe care le-ar face el, âră pen- 

tru cele-lalte s'ar cere asistenţa consiliului judiciar (Idem num. 
S şi 9). La acâstă opiniune pare a se fi alăturat doctrina 

(Aubry et Rau, tex. şi n. 45. Demolombe, IV, num. 236). De 
şi acest sistem pare a se apropia de intenţiunea ce” legiui- 

torul manifestă prin diferitele disposiţiuni citate, pentru noi 
însă el presintă inconvenientul că autoritatea maritală su-: 
feră o atingere prin asistenţa consiliului” judiciar şi am fi 
dispuşi a dice că pentru actele pe care bărbatul nu le-ar: 

pute face singur să intervie d'a dreptul autorisarea părților. 

(Planiol, 111, num. 296).. - 
177. In practică se întâmplă că bărbatul find major, 

femeea, măritată care ar voi. să contracteze - să fie . încă mi- 

noră, pentru că femeea se pâte mărita la 16 ani şi-prin ur- 

mare până la 21 de ani: pote să aibă a face veri- -un act: 
6re-care. 

Intr'un asemenea. cas în. prăotică se întrâbă dacă fe- 

meea, măritată pâte face ori-ce fel de act prin care să se 
oblige numai cu simplul consimțimânt al bărbatului săi?
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"- Bste necontestat că femeea măritată minoră fiind eman- 
cipată nu pâte sâ aibă de curator de cât pe bărbatul său 
precum ar fi şi în casul când femeea, s'ar afla interqisă, băr- 
batul ar fi tutor, afară numai când acel bărbat nu ar pute 
să fie. tutor sai curator. Ei bine dacă femeea este sai 
minoră saii interdisă, întrebarea este: Suficientă e autori: 
sarea bărbatului. pentru actele pe. cari minorul emancipat 
nu le-ar put6 face chiar cu asistenţa curatorului, sai pe 
cari tutorul nu le-ar pute face? Noi credem că în asemenâ 
casuri numai autorisarea bărbatului nu este suficientă, și 
trebue ca actele, pentru care legea cere intervențiunea con- 
siliului de familie şi a tribunalului să împlinâscă aceste con- 
dițiuni. Acestă soluţiune numai este aqi combătută. In 
Francia s'a admis că dacă femmea măritată este interdisă și 
dacă în cas extraordinar bărbatul nu-i este tutor, autorisa- 
rea acestuia numai este cerută (Dalloz, art. 215 num. 19). 

IV. Cum trebue să fie autorisarea 

Art. 206. Ori-ce autorisaţiune generală chiar când este stipuiată prin contractul de căsătorie, nu este valabilă de cât pentru administraţiu- nea bunurilor cari sunt parafernali, - 

178. Este un principii care domină tâte casurile în care se cere, pentru a contracta saii'a face un act juridic, o autorisare, ca acâstă autorisare să fie specială. Alt-fel sco- pul pentru care se cere autorisarea nu ar fi atins. Nu ar fi de nici o proteeţiune pentru femeea măritată, precum nu ar fi de loe respectată autoritatea bărbatului, dacă sar da o autorisare ca femeea să facă ori ce act juridic ar voi. Ac6sta. se explică pentru ce autorisarea generală nu pâte fi valabilă nici chiar când este acordată prin contractul de căsătorie. Cu t6tă libertatea, lăsată socilor de a trece în con- “tractul lor bănesc ori ce clausă, autorisarea generală face parie din acele clause cari sunţ considerate contrarii ordi- nei publice și pe cari socii nu le pot stipula. Excepţiunea prevădută în Art, 206 este inutilă, de 6re ce femeea are de la lege administrarea bunurilor sale parafernali. Excepţiunea
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în textul francez se. explică prin regimul legal al. comu- 
nităţii ce există în Francia. 

179. Aplicaţiunea acestei rogule în practică a dat loc la 
o serie de dificultăți şi vom enumera pe cele mai. princi- 
pale care sai presentat mu cu semă înaințea instanţelor 
din Bucuresci. De exemplu: bărbatul dă autorisare. femeei 
de a, vinde uu imobil. Sunt hotărîri date în Francia în care 
se dice că o asemenea autorisare nu se întinde şi la aceia, 
că femees ni pote primi preţul acestui imobil vîndut, şi se 
dice în acele hotărîri. că, specialitatea autorisărei va să dică 
numai că bărbatul a consimţit ca, femeea să vindă imobilul, 
însă n'a înţeles ca femeea să dea descărcare de plata pre- 
ului acestei vîndări. 

Se consideră ca nule, pentru că “sunt generale, do e- 
xemplu: autorisarea de a vinde, fără să se precizeze prețul, 
autorizarea de a se împrumuta, firă să se arate suma, au- 
torisarea de a ipoteca, fără să se arate care imobil, autori- 
sarea, de a cauţiona, fără să se determine obligaţiunea. 

Unde însă rig6rea, jurisprudenţei franceze îmi pare că 
merge cam departe, este mai cu sâmă în actele judecăto- 
resci, când este vorba de cea-ce se numesce dreptul de a 
autorisa, pe femee să stea în judecată. Jurisprudenţa franceză 
ice că dacă de exemplu o femee măritată are autorisaţiunea 
bărbatului de: a sta în judecată, fiind judecată în prima in- 
stanță, fie femeea reclamantă fie defendâre, acâstă autorisa- 
țiune nu "i dă dreptul de a sta în judecată și 'aintea in- 

stanței de apel. Acâstă interpretare mi se pare. întru cât-va 

cam, forţată, pentru că. din moment ce am dat autorisare fe- 

meei să stea în judecată, de-ce 6re autorisarea să fie numai 
pentru tribunal și nu şi pentru curte? 

Mai departe: Se dice că dacă am dat voe femeei să 
stea în judecată, nu "1 am dat voe să facă şi opoziţie. Aşa 
de exemplu, femeea lipsesce, est condamnată în lipsă; pen- 

tru a face oposiţie, jurisprudenţa franceză dico.că este. ne- 
cesitate de o nouă autorisare a bărbatului. . 

Tot asemenea peutru a face apel; de exemplu: femeca 

este. condamnată în prima instanţă ea nu se mulțumesce pe 

hotărîrea tribunalului, ca să facă apel se cere de jurispru- 
denţa franceză o nouă autorisaţiune a bărbatului. Nu mai
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este cuvînt când femeea ar cere revizuirea unei hotărâri 
sati recursul în casaţie, pentru că revizuirea şi recursul, sunt, 
cum 'se dice rmijl6ce extra-ordinare pentru a ataca o: hotă- 
rîre, pe când oposiţiunea și apelul nu sunt de. cât ordinare. 
Credem că aci se cere o nouă autorisure, asemens,: femâea 
iarăși nu pote să facă 'contestaţiune la executarea unei h6- 
tărîri, de cât prin o ncuă autorisare a.bărbatului.. In privinţa 
contestaţiunei proprii dis este: drept, căci o contestaţie în 
mare parte este un noii proces care se ridică și negreșit 
nu pote să se admită că, dând bărbatul autorisare femeei 
de a sta în judecată, prin acâsta chiar îi a dat :dreptul .ca 
în. ori ce contestaţie s'ar ridica cu ocazia executărei .hotă- 
rîrei rămase definitive să aibă dreptul femeea să figureze 
fără autorisarea bărbatului. 5 

Intrând în alte amănunte, se pâte întînipla ca femeei 
măritate care are autorizarea de a sta în judecată să .i se 
difere jurământ. - .. a ii 

Jurământul se consideră şi de jurisprudenţă şi de au- 
tori ca o adevărată transacţiune. Din acest punct de vedere 
atât autorii căt şi jurisprudenţa sunt de acord a spune că 
femeea măritată, caro are autorisarea să stea în judecată nu 
pote să defere saii să refere un jurământ, fără, o nouă autorisare 
a bărbatului. a a . 

- Dar întrebarea, este: 1. se pâte :deferi jurământ unei 
femei fără o nouă autorisare a bărbatului care să'i dea drep- 
tul de.a jura sai nu? Şi apoi: Pâte femeea să declare în 
instanță că nu pote să jure fără autorisârea, bărbatului? Cre- 
dem că după cum femeea măritată nu ar put6 referi jură- 
mântul, tot astfel ea nu pote să declare “că nu jură, de cât 
numai când bărbatul ar autorisa-o. : N a 

Tot din acest punct de vedere se admite ci femeca mă- ritată nu pote să faci o mărturisire în justiție “care ar avea de efect; săi causeze un prejudicii, pentru ca ori-ce mărturisire în justiție este oposabilă persnei care a făcut-o. De exem- plu: Femeea nu pâte să dică înaintea, justiţiei: - Declar lu- crul cutare, recunosc lucrul cutare, fără o nouă autorisare a bărbatului; și de aci dacă fenieea măritată ar fi ia însăși chemată: la un interogatorii înaintea justiţiei, âcest intero- 
ăi 

ia
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gatoriii nu pâte fi făcut. de cât dacă se cere o'nouă autori- 
sare a bărbatului. 

Barăşi nici o dificultate Că femeca nu pote: sd, se desiste de 

la o judecată, adică nu pâte după ce a deschis o judecată 
să vine în urmă să declare că'și retrage judecata... 

Negreşit în practică pâte într'un mod indirect să se ajungă 
la acest resultat. Așa, de exemplu femeea măritată nu are 
de cât să nu se. ducă la, înfăţişare, şi atunci procesul jude- 
cându:se în lipsă, i se respinge pur şi simplu cererea, de 
cât în realitate nu pste în mod formal femeea să'și retragă 
pretenţiunea. - 

Cu mai mult cuvînt femeca măritată nat “păte consimaţi la 
cererea reclamantului, sati cum se dice nu pote acgquiesu adică 
nu pote să primâscă de bună pretenţiunea adversarului săi. 
Așa de exemplu cineva chiamă în judecată pe femee și fe- 
meea se duce și spune înaintea judecăței: Recunosc de bun 
dreptul aceluia care m'a chemat. O asemenea acquiesare 
equival6ză unei obligaţiuni, și feimeea nu se pâte obliga 
fără, autorisaţia bărbatului. 

Iu fine acelaş lucru pentru transacţiune ; femeea măritată 
nu pote să fucă transacțiane. Transacţiunea este un act fârte 
grav căci prin ea se: stinge un proces saii pendinte sait vii- 
tor; ei bine o asemenea transacțiune femeca, nu pote să o 
facă fără autorisarea bărbatului. 

Tot asemenea şi pentru compromis, adică când părţile se 
înțeleg; ca pentru procesul ce are să se judece între ele să 
se ducă -la un arbitragiii, în loc să intervie judecata; ei bine 
chiar dacă ar fi un act în care să se admită compromisul, 

cum este. în materia comercială, femeea măritată încă nu pote 
să consimlă la numirea: unui arbitru fără „autorisaţie prealabil, şi 
specială a bărbatului 1). 

180. Autorisarea dată de justiție trebue -să fie tot dea- 

una. expresă.. Autorisarea - bărbatului pote îi și tacită. Așa 

se consideră că bărbatul a autorisat pe femee de câte ori 

”-3) Vegi pentru diferitele casuri ce s'aă presentat, Aubry et Rau, $ 

472 tex. şi n. 77—84. —' Demolombe, IV,:n. 955 şi urm. 977—303. — Lau- 

vent, IL[, n. 16 şi urm, — Dallaz, Art. 215 n. 95—149. Art. 218 n. 16—25. 

— Planiol, III, n. 807. 308. — Christescu, Art. 197 n. 21—293. Art. 199 n, 2
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el participă la actul făcut do femee. Asemen6 bărbatul este 
considerat că autorisă pe femee a lua o obligațiune cam- 
bială, când el însuşi trage. o poliţă. asupra -femeei. „Art. 15 
codul de comereiii admite că autorisarea femeei de a face 
comerciii,.care trebue înscrisă: în registrele tribunalului, pu- 
blicată şi afișată pote să resulte tacit din faptul că comereiul 
femeei este public și notorii. e 

„Forma în care autorisarea să fie -dată nu este arătată 
de lege..Se admite că 'autorisarea, pâte fi şi verbală; însă 
trebuese neapărat respectate regulele probelor. | 

181. Noi credem că autorisarea pâte fi dată și după 
facerea actului. Se pâte dice în adevăr că ar fi atunci un 
act de ratificare şi că ar trebui să fie făcut în condițiunile 
cerute de Art. 1190; însă să nu uităm că o ratificare pâte fi 
şi tacită şi că nulitatea actului este relativă, adică creată nu- 
mai în fav6rea socilor (Contra Alexandrescu, p. 116. V.I, p. Il). 

V. Efectele autorisării 

182. Eiectul autorisării este că femeea măritată din in- 
capabilă devine capabilă. Să nu se crâdă că lipsa, de auto- 
Trisare atrage perderea dreptului pentru femee, de a cere 
executarea actului. Indată ce vom vorbi despre cine anume 
pote ataca actele făcute de femee fără, autorisare, vom reveni 
asupra acestei idei, și vom vedea că o femee măritată, dacă 
a făcut un act fără autorisarea bărbatului, prin acâsta nu a 
perdut dreptul ce resultă din acel act. | - | | 

Bărbatul pâte să revâce autorisarea, pentru că el nu 
înțelege ca autorisarea ce o dă să mârgă în infinit și priu 
urmare la ori-ce epocă ar fi, el o pâte revoca. O asemenea 
revocare e valabilă chiar dacă ar fi întempestivă, bine în- 
țeles' că femeea atunci se pâte adresa la justiţie ca, să i dea 
autorisarea. 

188. Dacă autorisareu e dată de justiţie, drepturile ce 
legea. saii contractul de căsătorie acordă bărbatului rămân 
neatinse. Vom ved6 la, dotă aplicarea acestei. reguli. .
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VI. Despre cererea în nulitate a actelor fâcute de - 
femeea măritată fără autorisare 

184. Autorii din dreptul vechiu francez, Şi între alți Po- 
thier, face din nulitatea unei obligaţiuni contractată de femee 
fără autorisaţia, bărbatului o nulitate de ordine publică, o 
nulitate absolută. Autorisarea bărbatului era cerută în acel 
timp pe motiv de ordine publică, deci nulitatea provenită 
din faptul că femeea măritată a contractat fără autorisarea, 
bărbatului, trebuia 'să fie o nulitate absolută. | 

In dreptul modern acâstă nulitate este simplu relativă. 

Art. 207. Numai femeea, bărbatul suă moştenitori! lor pot cere anu- 
larea tocmelelor sait a porairilov de judecată făcută fâră autorisaţiune. 

„„.. Încă 0 dată dar. avem o simplă nulitate relativă, creată 
numai pentru unele persâne. a 

185. Care sunt aceste persâne? Art. 207 le enumără și 
pune întâi pe femee. | 

l'emeea : dar care a fost incapabilă pâte să vie să 
atace actul făcut fără autorisarea bărbatului. Al doilea, băr- 
batul având saii nu interes bănese pote cere nulitatea. 
Presupunem de exemplu o avere paralernală ;. femeea mări- 
tată a vîndut un imobil parafernal, bărbatul nu are nică un 
interes, pentru că şi administraţiunea Și folosința averei pa- 
rafernale este a femeci, cu tâţe acostea bărbatul pâte să in- . 
tenteze acțiune și să câră nu numai ca representant al 
femeei, ci în numele stii proprii, nulitatea actului. - 

Moștenitorii femeei și ci pot să vie să intonteze acţiune 
în nulitate. 

Dar pâte face acelaș lucru un simplu represintant al 
drepturilor femeei, un ayant-cause al fomeci. Presupunem că o 
femee măritată vinde un imobil fără autorisarea bărbatului, 
încetâză, căsătoria şi femeea măritată, după ce a încetat căsă- 
toria, vinde acelaş imobil altei persâne: Acest al doilea cum- 
părător este un moştenitor nu în sensul de ereditate, ci un 
moştenitor special în cât privesee acest imobil vîndut al'fe: 
meei ; cu alte cuvinte este un representant -al că, sati cum 

64257 “ 97
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dice Francezul un agunt-cause, adecă deţine imobilul de la 

femee. Femeea; prin vîndare a cedat cumpărătorului tâte 
drepturile cari le avea asupra acestui imobil și între acele 
drepturi și pe acela de a cere nulitatea contractului de vîn- 
qare a imobilului fără autorisațiunea bărbatului. 

Tot asemenea se admite că creditorii femeei pot să 
c6ră nulitatea. unei obligaţiuni contractate de ea fără auto- 
risarea bărbatului. Dreptul de a cere nulitatea actului nu. 

este un drept exclusiv al persânei temeei, ci un drept care 
face parte din averea ei şi pe care creditorii îl pot exercita. 

Bărbatul mai în general nu are de cât un interes mo- 
ral a ataca actele petrecute de femeea neautorisată, de acea 
în principii acţiunea în nulitate nu o pot avâ nici moşte- 
nitorii, nică representanţii drepturilor, nici creditori lui, toți 
aceștia vor av6 însă acțiunea în nulitate, de câte ori ar pre- 
sinta, un interes bănese al bărbatului. 
| 186. Pentru actele judecătoresci lipsa. de autorisare a 
bărbatului nu prejudecă femeei. De exemplu, am v&dut cum 
că jurisprudenţa franceză admite că o femee măritată căreia, 
i s'a dat autorisare să stea în judecată la tribunal, nu pste 
să facă apel fâră o nouă autorisare a bărbatului. Presupunem 
că femeea, măritată a făcut apel, apelul nu va fi nul. Partea 
care se judecă cu femeea nu pâte să câră nulitatea apelului. 
Tot ce pâte cere este să vie bărbatul înaintea curței să dea 
autorisare, și în cas când bărbatul nu dă, atunci curtea de 
la sine pote să dea acâstă autorisare. Altinintrelea acestă in- 

„Capacitate a femeei măritate creată în favârea ei, sar în- 
târee în contra intereselor ei. 

187. Lipsa de autorisare pâte fi invocată în tot cursul 
procesului, fie la prima instanță, fie în apel. Jurisprudența, 
merge și mai departe; ca admite că lipsa de autorisare a 

- bărbatului, să potă să fie invocată de-a dreptul în casaţie, 
de și în principii înaintea curței de casaţie nu pâte să se in- 
voce alte motive de cât acelea care s'a invocat în im- 
stanța de fond. Presupunem că chiar înaintea curței de ca- 
Saţie nu s'a invocat incapacitatea ; întrebarea, este: hotărîrea 
dată, este o hotărîre nulă și aşa, fiind pâte să se atace printr'o 
acțiune deosebită după cum Sar put ataca un act extra 
judecătoresc? In acest punei jurisprudența franceză ca şi cea
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rumână admite că o hotărire definitivă asupra căreia nu s'a 

invocat, nică în apel nică în casaţie motivul de încapacitate, 

este oposabilă femeei măritate pentru că, de și în adevăr 
este în joc pe de o parte încapacitatea femeei măritate, însă 

de altă parte ordinea publică este mult mai interesată a face 
să se respecte hotărîrea judicătorâscă. Bărbatul însă care nu 
a fost chemat în judecată, dacă hotărîrea i atinge vre.un 
drept se pote opune pe cale de contestare (fierce: opposition 
în Francia) la executarea hotărtrii. 

Vom desvolta acestă cestiune mai pe larg atuncă când 

vom vorbi despre efectele saii nulităţile relative ale actului 
făcut de un minor, căci aceleași cestiuni se ridică pentru 
minorii cari nu aă fost autorisaţi și cari ai stat în judecată. 

188. Demolombe (104, 315) îndreptăţesce pe cel cea 
încheiat un contract, cu-o femee măritată neautorisată să nu 
execute obligaţiunea sa, pe cât timp nu se obţine. de femee 
autorisarea.. Mai mult, conform textului. ce citză din Digeste 
(Ş $ 27. 28 din lege 13. de actione emti et venditi) autorisă pe 
acesta a interpela, pe femee să se pronunţe cum dice Fabre: 
at şi velit, rescindere venditio; si nolit, confirmetur. (dem. No. 3:16). 

Ratificarea actului săvîrşit de femee fără autorisare, 
precum. și preseripțiunea,. acţiunei în nulitate se vor trata în 
titlurile obligațiunilor şi ale prescripţiunei. 

CAP. VII 

Despre desfacerea casătoriei 

Art. 209, Căsătoria se . desface: 1. Prin mârtea unuia din soc şi 

2. Prin despărțenia legal pronunţată. 

189. Căsătoria se desface: 
I. Prin mârtea unuia din soci. Acesta e modul de des- 

facere pe care socii se consideră că laii înțeles. 
II. Prin despărţenia legal pronunţată. : 
Tiţlul următor se ocupă de acest mod de desfacere al 

căsătoriei.
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CAP. VIII 

Despre a doua căsătorie 

190. Am arătat că motivul împiedicărei prohibitive a 
art. 210 este atât tema ce nasce din nesiguranța gestaţiunei, 
cât şi considerațiunea, morală că nu e bine ca femeea, abia 
despărțită, saii abia încetat din viaţă sociul, să se căsătorâscă 
din noii. 

Socii despărțiți pot să contracteze fie-care în parte o 
nouă căsătorie; și numărul cât de mare al căsătorielor cui-va 
nu este adi o piedică la o nouă căsătorie. 

Biserica privesce cu. ochii răi noile căsătorii. Aşa cel 
ce se căsătoresce a doua ră, este oprit a se cuminica doi 
ani (Basarab Gl. COV); 6ră căsătoria a treia, de și după pra- 
vilă este valabilă, însă Biserica o consideră, ca curvie şi 
canonire de multe munte şi cel ce o contractâză nu are voe să 
se cuminice cinci ani (Item); iară a patra nuntă, nici odată să 
nu se facă, iar acela ce va veni într'acâstii viaţă  porctscă a patra 
nuntă; acela să fie afurisit şi lipsit de tată slujba biscriceseii consi- 
derată fiind căsătoria, ca fără lege. (Item. Gl. COVI). 

Să cităm $ 128 din Calimach, după care femeea, în contra, 
căreia sa pronunțat divorţul, nu se pote căsători din noii _ cinci ani; iară dacă motivul divorțului a fost adulteriul sati 
vrăjmăşia în contra bărbatului, ea nu se mai pOte căsători 
nică odată. 

191. Dacă femeea nu respectă termenul fixat de lege și după a doua căsătorie nasce un copil care după termenile fixate de lege pentru gestaţiune, se pâte dice că este eşit din am- bele căsătorii, dificultatea va, fi a determina filiațiunea aces- tui copil. Cestiunea va fi discutată în titlul Despre paternitate şi despre filiaţiune. i



TITLUL VI 

DESPRE DESPĂRȚENIE 

1. Al douilea mod de încetare a căsătoriei este despăr- - țenia (Art. 209), | Nu voim să insistăm mult asupra discuțiunei eficacităței ei, dacă e bine sati nu ca să se admită în societate. Discu- țiună ai fost multe în toţi timpii şi în t6te ţările, mai ales din punctul de vedere al sentimentului religios. 
Biserica am vădut că în principii proclamă perpetui- tatea căsătoriei, 6ră în ceremonia religi6să a căsătoriei se spune : ceea-ce Dumnedei a unit, Gmenii nu pot să desfacă.. Evident că din punctul acesta de vedere, pentru cei ce ati întrega credință nu pâte să fie discuțiune : divorțul vine în contra, ideilor bisericei. Deci dar acsta e o consideraţiune puternică pentru unele persone, precum şi pentru unele le- giuiri, de a nu admite divorţul. Chiar ast-ădi în țările unde divorțul e primit, cei ce sunt de religie catolică consideră ca un ce imoral desfacerea, căsătoriei şi mai cu s6mă contrac- 

tarea unei noi căsătorii. | - | 
In al doilea rînd, al doilea element care face parte din 

discuţiune, e interesul socilor. Se dice că un divorţ, fiind o 
desfacere a, familiei nu pâte fi folositor nici unuia din soci Și prin urmare interesul chiar al acester asociaţiuni, care, cum Qicem la început, face baza Ori-cărei societăţi, reclamă,
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ca divorțul să nu fie. admis. Tocmai acest interes pâte de 
multe oră cere ca un divorţ să aibă loc. O tovărășie care 
nu este de cât o urmare de scandaluri, unde unul din socă 
e supus la tot felul de maltratări şi injurii din partea celui- 
Valt, nu pâte fi folositâre societăţei şi chiar acei cari fac din 
interesul familiei o piedică divorțului, sunt siliți să convină, 

să recunâscă cel puţin necesitatea separațiunei de corp, adică 

ca unul din socă să pâtă obţine a nu fi nevoit să trăiască 
cu cel-lalt sociii. 

Al treilea element e interesul copiilor. Necontestat că 

în divorţ cei ce sufer mai mult sunt copiii, pentru că deja, 

din frageda lor vîrstă, văd că unde trebue să domine ar- 
monia și bună înțelegere există certe, supărări, scandaluri, 
ete. Apoi exemplele .rele. date de unul din soci, faptul că 
sunt încredinţaţi unuia din ei care pote i învaţă să uruscă și 
să dispreţuescă pe cel-L'alt, influenteză în mod considerabil 
asupra, moralului și educaţiunii lor. 

Cu t6te acestea se pâte întârce argumentul şi dice că 
pote tocmai interesul copiilor reclamă de multe ori ca sean- 
dalurile ciri se perpetuâză în o asociațiune conjugală să 
înceteze. Justiţia intervine atunci ca să încredințeze copiii 
acelui care presintă, mai multe garanţii. Incontestabil că di- 
vorţul nu e un bine, dar în societate, în omenire, sunt unele” 
rele cari pot fi de multe ori trebuincise. Așa după cum se 
întîmplă că ești silit să faci o operaţiune chirurgicală ca 
să scapi de morte, tot ast-fel se întîmplă să fie în societate 
unele instituțiuni cari constitue în ele un răi, însă un răi 
necesar. Și din punctul. acesta de vedere se, justifică divor- 
ţul: constați că e un răi divorțul, însă "1 justifică. | 

Divorțul însă trebue să fie organisat în med serios, 
bazat pe consideraţiuni grave Şi să nu fie admis cu uşu- 
riațţă. Neapărat acolo unde divorţurile sunt admise cu ușu- 

_rință, familia suferă, relaţiunile familiei sunt din ce în ce 
mai puţin strînse şi odată familia desorganisată, societatea 
întrâgă suferă. Vom găsi în lucrările pregătitâre conside- 
raţiuni de felul acesta invocate de diferiți oratori, cari luati 
parte la discuţiune, cum de asemenea vom. găsi în tratatele 
de morală și sociologie cestiunea divorțului tratată, din tâte 
punctele de vedere. Conclusiunea la care se ajunge e că
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divorțul e un răi necesar, care trebue admis cu multă se- 
riositate, cu multă restricțiune. 

2. Totul pâte că se reduce la obiceiii. Acolo. unde edu- 

cațiunea, simţimântul datoriei, cinstea domnesc, acolo, în 

acea societate, divorțul e mai puţin întrebuințat. Şi cea ce 
ne prob6ză acâsta e însuși societatea romană. Atât cât a 
durat buna organisare a familiei, nu se vede existând di- 
vorţul nici în lege nică în fapt. Se cit6ză ca un eveniment 
istorie primul cas de divorț, acela al lui Rufus de soția sa, 
pentru că ea era sterilă. Când însa legăturile familiei încep 
să fio.mai slabe, când respectul între Soci dispare, divorțul 
se practică și se practică ast-fel în cât wăsim la finele re- 
publicei și sub imperii că Gmenii cei mai însemnați divor- 
ț6ză pe motive f6rte puţin fundate. 

Romanii aveai repudium, însă el nu era dat de judecă- 
tor. Bărbatul singur putea la început să repudieze, să tri- 
mâtă libellum femeei şi să o lase. Motivele cele mai dese ale 
repudiului ai fost adulteriul și împrejurarea că femeea nu 
avea copii. La acest din urmă motiv pare a fi contribuit 
disposiţiunile legilor caducare lulia și Papia Popeia din tim- 
pul lui August. Mai târditi în practică se vede cum ca şi. 
femeea putea să încpă a trimite cartea bărbatului pentru 
a obţine despărţirea. 

Cum diceam mul sus biserica se opune la despărțenie. 
Mai cu s6mă biserica, de apus a r&ușit ca lucrul acesta, să 
trecă în practică, și aşa se explică că în t6tă Europa, până 
la. finele secolului al VIU, în ţările catolice nu se cunoscea, 
divorţul. Dar de 6re-ce sunt mijl6ce ca să fii bine şi cu ce- 
rul și să'ți faci şi treburile, s'a găsit şi aci un mod “indirect 
de divorţ și anume anularea căsătoriei ce se pronunţa de 
Papa. 

Divorțul în Francia apare pentru prima ră cu legea 

din 20 Septembrie 1799. EL pâte fi acordat chiar pentru ne- 

potrivire de fire saii caracter (Incompatibiliti d'hameurs) : „Con- 
siderând că este forte “important ca toţi Francezii să se pulă bucura 

de facultuiea unui divorţ care vesultă din libertatea individuală, u 
ecirei perdere ar ji o legătură indisolubilă“, etc. 

Este cel puţin curios că se consideră legătura indiso- 
lubilă a căsătorie ca o atingere a libertăţii individuale.
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Napoleon, cu t6te protestările Papei, admite divorţul. 
Era pote şi o considerațiune personală a lui, care voia să 
divorţeze de împărătâsa . Iosefina, spre a lua pe fiica împ&- 
ratului Austriei. Insă şi aci se ţine Gre-care socotâlă de 
ceea-ce era mai înainte. Nu se admite divorţul cu ușurință, 
și se precis6ză -casurile în care divorţul pote avea, loc. 

Indată ce Napoleon a fost detronat la 1818, se desfiin- 
țeză și divorţul în Franţa. La acea epocă a fost o reacțiune 
puternică în contra ideilor revoluționare şi influența, cato- 
licismului fiind mare, se desființeză divorţul, dar se menţine 
ceea-ce și Codul Napoleon recunoscea anume separaţiunea 
de corp. o 

Acâstă stare a durat în Francia până la legea, din 27 
Iulie 1884, care lege, fie pentru că redactorul era grăbit 
fie pentru că se temea să nu atingă vre-o credinţă religi6să, 
nu este de cât o copiare pură și simplă a articolelor Ce- 
dului Napoleon. Evident că trecuse 80 de ani de la redac- 
tarea, Codului Napoleon şi că altele erati trebuințele actuale, 
de acea a avut loc confecționarea -legei care este actual- 
mente în vig6re în Francia asupra divorțului și care a fost 
pusă în aplicare în 18 Aprilie 1886. 

In biserica de orient, divorțul era întru cât-va prohi- 
bit; însă fiind că acâstă biserică nu dispunea de aceleași 
forţe ca cea din occident, ea n'a pului merge până acolo . 
în cât să prohibe în mod formal divorțul. In principii era prohibit divorţul căci iată ce dice glava 201 din Basarab: 
„tar de se vor fi făcut moliftele Dlagosloveniu, măcar de nu se or fi nici împreunat, atunci nunta acca In acel bărbat şi femee, este pre 
lege şi locuinţă nedespărțilă; şi nimeni nu pote săi despartă“, 

Dar nu numui că găsim îndată legea Basarab că admite 
divorțul, dar încă găsim ceva, care se apropie de repudiun 
al Romanilor, pentru că se admite casuri de despărţenie 
fără scirea judecăței. Aşa slava CLXXXVII: „Pentru prea curviu ce ta face muerea pute bărbatul să o sciți şi să o gonescă 
din casă singur cu pulerea sa şi mai viitos când ra fi curvia de Jață şi arătat“ (7. 1). Pentru adulteriul bărbatului „cră de va fi lucrul pe fuță atunci pote numui singur cu voia ci să se despartă de bărbat“ (7. 3). Pentru Jurmecile ce le-ur face femeca „utunci 
bărbatul este dator să se despartă singur cu voia hi şi fără scirea
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judecătorului“ (4. 10). :„ Despărţese muercu de Vărbat cu voia ei şi 
fără scirca judecătorului când va fi bărbatul ci cretic şi când va 
meşteşugi să afle vreme să o poli omori sai. să'i facă altă vcutate 
saii că nu o ţine.cum se cade, sai nu o hiinesce Vine, ce se dice ci 
nui dă bucate săi fie de ajuns, sai nui face haine“ (7. 14). „De 
ca:sci muercu că miscare omeni ai vrajlă pe Impevatul, ai pe Dom-. 
nul, şi nu ca spune Vărbatului ci“ (Glava COXIV 10). 

Asemenea între vinele bărbatului găsim: „De va grăi 
el sui va sci pe alții că grăesce de rii asupra Taptratului sui 
Domnului şi nuca spune Iuperatului sau Domnului, sai cl sin gur, 
saii să poruncescă cu alt cine-vu“ (Gl. COXVI 1). Intre alte ca- 
zuri avem robia (Gl. CCSXII, COXXIII) gubăvia (Gl. CCXXV). 
„Când va primi neştine Coconul sei de la Sf. Botez, udică 1 va 
Voteza : atunci se desparte de mucre Şi, căci ea o aii făcut soră su- 
fletescă“ (Gl. COXXVI). „De va face meştine fecior de suflet pe 
ginere scă, atunci se despurie ginerile de fi-su, pentru că o ui făcut 
soră sufleiescă; drept aceiu va lua altă muere“ (Gl. COCXXVII. 
Veqi Vasile Lupu Glava Z. 1 şi următârele). 

Multe din causele de divorţ prevă&dute de Pravila lui 
Basarab, s'au reprodus de Codul Calimach. Aşa se desface 
căsatoria din pricina femeei. „Dacă sciind că se ulcătuesce vre-o 
împărechere în potriva stăpânirei şi u obştescei siguranțe, ai des- 
coperit fupta acesta bărbatului“ ($ 192, 10). „Din pricina Vărbutu- 
lui : „Ducă sai împerecheat însuşi în potriva stăpânirei, saii în po- 
triva obştescei siguranțe. Ducă avind scire că alţii se împerecheză 
împotriva stăpânirei, mată însciințal-o însuşi sai prin altă person 

(Art. 122, 1, 2). Trecerea la 'călugărie, fie de către ambii 
soci, fie de către unul, în care cas trebue să se dea celui- 

Valt partea ce i sar fi cuvenit prin moștenire, era încă o 
causă de divorţ ($ 142, 2). Asemenea căderea în robie a 

„unuia din soci ($ 143, 8); sati căderea în desăvirşită, nebunie 
($ 143, 4). Legiuirea Caragea asemenea admitea între alte 
casuri, trecerea la călugărie a unuia din socă (Par. III, C. 
XVI, art. 6 d.). 

In timpii moderni numai trei state nu ait divorțul ci 
numai separațiunea de corp şi anume: Italia, Spania şi Por- 
tugalia, unde catolicismul este mai înrădăcinat. Tot pentru 
motive religi6se unele state admit alături cu divorțul se- 
paraţiunea de corp. Acestea sunt: Francia, Austro-Ungaria,
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Englitera, Belgia, Olanda, Polonia Rusescă, Germania (Art.. 
1575, 1575), care admite nebunia ca motiv de divorț, dacă. 
bâla a durat trei ani şi numai e speranţă de vindecare (Art. 
1569). 

3. Legiuitorul nostru a admis divorţul însă nu și se- 
parațiunea, de corp şi credem că bine a iăcut. 

4. Titlul nostru este împărţit în 4 capitole, împărțire 

care, din punctul de vedere practic, este de criticat. Cap. |, 
începând cu art. 211 până la 215 inclusiv: Despre causele des- 
părțenici ; Cap. al Il-lea (Art. 216-—953) Despre despărțenia pen- 
tru causă determinată ; Cap. al III-lea (Art. 254—975) Despre des- 
părțirea prin consimţiment mutual şi Cap. LV (Art. 276—988) Despre 
efectele despărțeniei.' . Sa 

„ Pâte că era mai bine ca diviziunea să se facă ast-fel, 
diviziune ce o vom adopta și noi în studierea acestui titlu:. 

]. Despre despărțenia pentru causă determinată, unde să se 
enumere și ceasurile și procedura; II. Despre divorțul prin con-. 
simțiment mutual, şi în fine al III-lea, Despre efectele despărțeniei. 

Divorțul pentru causă determinată 

| CAP. I. 

Despre causele despărțeniei 

|. Adulterul 

5. Cel dintâiii motiv de divorţ este Adulterul, 

Art, 211. „Bărbatul sai femeea pote cere despărțenia pentru causă 
de adulter“, 

" Socii, dice Art. 194. datorese unul altuia, credinţă. Din. 
momentul în care unul din ei lipsesce acestei credinţe, este 
în drept, cel-Valt să spună: „Ţi-ai călcat principala ta obli- 
gaţiune și prin urmare nu mai putem rămân în căsătorie“, 
Nimic mai uşor de justificat de cât ca adulterul să fie un 
motiv de divorţ. P6te nimic nu legitimeză divorţul,— acâstă, 
instituțiune eșită din mizeriile sociali, — de cât adulterul,
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fiind-că nimic nu rănesce sentimentul de afecţiune, de stimă, 
de respeot, de. cât lipsa de credință conjugală (Art. 229, 
230). Cu cât este în drept să ceră un sociii de la cel-lalt 
credinţă, cu atât el este în drept, când cel-l'alt a lipsit acestei 
datorii, să c6ră despărțirea. 

6. In privinţa adulterului 'se face adesea deosebire în- 

tre ceea-ce constitue elementele legali ale adulterului comis 
de bărbat de cel săvîrşit de femee. In Pravila, Basarab ve- 
dem că simpla comitere a faptului de infidelitate din partea, . 
femeci îndreptăţesce pe bărbat să câră divorțul (Gl. C. C. 

XIV, 2. Vedi Lupu, Gl.'n. 1); pe când femeea nu putea 
ajunge la acest resultat de cât dacă bărbatul „va avea altă 
muiere în casa lui şi va dormi cu dînsa, sati în sat, saii în 

alt loc, şii va dice muierea lui, sai părinţii ei, sati alt cine- 
va o dată şi de două ori să se depărteze, iar el nu va vrea 

să facă părăsire de tot, de către acea curvă, atunci lasă 

muierea lui“ (GI. C. C. XVI). 
In Codul Calimach însocirea se desface din pricina, fe- 

meci „dacă s'a dovedit prea curvă“ ($ 121, 29), pe când din 
pricina bărbatului numai „dacă cădând în dragostea altei 

femei, nu se va părăsi de acâsta“ ($ 192, 79). 
“ Asemenea, Legiuirea Caragea admite divorțul: „Când 

bărbatul va dovedi pe muierea lui prea curvă. (Art. 6, g, 
Pentru nuntă). Când bărbatul are posadnică în casa sa, sait 

că ţine cu cheltuâlă pe faţă aiurea . . .* (h). 

Codul Napoleon făcea aceeaşi deosebire. Simplul adul- 

ter 'al femeei era o causă de divorţ, pe când pentru bărbat 

se cerea încă o condiţiune, ca el să aibă o concubină pe 

care el să o întreţie chiar în casă. Aceaşi distincţiune pen- 

tru ca faptul să constitue un delict penal (C. P. 2, Art. 209, 

270). Legea din 1886 Asupra Divorţului sterge acâstă deose- 

bire, care însă continuă în penal. 

Codul German nu face nică o deosebire între adulterul 

bărbatului şi acela al femeei (Art. 1565, 19). 

Spre ondrea, legiuitorului rumân, sa desființat acâstă 

„deosebire. Să nu se dică, că femeea trebue să fie mai reți- 

nută de cât bărbatul, sub cuvînt că resultatul pote să fie 

altul pentru femee de cât pentru bărbat.  Acâsta este una: 

-din prejudecățile societăţei. Dacă bărbatul este în drept să
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se er6dă ofensat, pentru a cere divorţ, când femeea sa co- 
mite un adulter, de ce să nu aibă acelaș drept şi femeea, 
când bărbatul petrece în desfrinără Şi corupţiune ? 

II. Excese, crudimi, înjurii grave 

, „Art. 212. Căsătoriţii pot, fie-care în parte, cere desfacerea căsătoriei 
pentru excese, crudimi sau insulte grave ce'şi va fi făcut unul altuia. 

7. Sunt de notat cuvintele „fie-care în parte“. Vom vedă îndată ce însemnâză lucrul acesta. Legea, dice că se pâte 
cere desfacerea căsătoriei pentru excese și apoi imediat după acest cuvînt adaogă Şi pentru „crudimi“. Deosebirea 
între excese ŞI crudimi în fapt este cam greii de făcut. Se admite că excesul este un fapt de o natură mai gravă, de cât o simplă înjurie gravă, și de o natură mai mică de cât o crudime, și dice legiuitorul că excesele sunt mai mult un 
fel de continuare de maltratări din partea unui sociti către cel-Valt. Când unul din soci a luat un cuțit şi a lovit cu dînsul pe cel-lalt, neapărat a făptuit o crudime, dar sunt fapte de acelea cari nu constitue o crudime, ci excese. Așa, de exemplu: Bărbatul ia pe socie, o închide în casă, nu-i dă dile Thtregi mâncare, saii bărbatul suferă din partea fe- meei tot felul de vexaţiuni, cari îi face vi6ţa, imposibilă. 

S. „Suă insulte grave“. In privinţa insultelor grave prin- cipiul, ca și pentru cele-l'alte două casuri, este că se lasă la aprecierea tribunalelor să vadă dacă faptul constitue o injurie gravă. . 
9. Cn tote acestea, o insultă gravă trebue, ca să existe să aibă elementele sale constitutive Și anume: | «) Să constitue un fapt, positiv sat negativ, prevădut Saii nu de legea, penală, exprimat cu vorba sat cu gestul. Faptul emană mai în tot-dauna de la socii, însă pâte fie și al altuia. De exemplu : un terți, care insultă sat 1o- vesce pe femee în faţa bărbatului fără ca acesta, să'i ia apă- rarea, Mai tot-d'auna insulta se adresâză direct sociului. Pâte însă să fie insulta adresată Şi altei persâne de cât sociului, de ex. părinţilor lui.
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10. d) Să nu fie exerciţiul unui drept. De ex. o femee, 
care cere separațiunea, de patrimoniii pe motiv că bărbatul 
se găsesce în grele datorii, nu comite o înjurie gravă. 

11. 6) Să fie făcută cu intenţiunea de a vătăma. De 
aceea nu pâte fi injurie când faptul emană de la o persână 
ce nu e responsabilă. 

12. d) Să fie gravă. 
Pentru a determina gravitatea, judecătorul trebue să 

ție scmă de mediul în care trăese socir, de posiţia și edu- 
caţiunea care at primit-o. 

Pravila lui Basarab făcoa să intre în ccca-ce adi numim 
injurii grave, faptul femeci că, fără voia bărbatului, Sa dus 
să se spele la bae cu bărbaţii, Sati a Stat cu ci la masă de ve- 
selie, saii că s'a dus în casa aceluia în care bărbatul i-a de- 
fins să mârgă, că a fost la vederea jocurilor sati la încura- 
rea cailor (Gl. C. C. XIV, 4—7). 

Aceleaşi idei în Calimach : „Dacă desfătându-se mănâncă 
şi bea, sait se scaldă împreună cu alţi streini, fără voia 
bărbatului ci (Ş 121, 40). Sati va mâneca în casă străină şi 
nu la părinţii că, chiar de ar fi gonit-o bărbatul fără vină 
(același $, 5"). Dacă fără voința şi scirea iul va merge la 
privelisce, sait la alto asemenea locurk« (același $, 00). 

13. Doctrina şi jurisprudenţa admit că _aban do ul cascl 
conjugali, fie de către femee, fie de către bărbat, pâte după 
împrejurări să constitue o injurie gravă (Christeseu, Art. 
212, n. 3%). Asemenea refusul bărbatului do a primi pe socie 
în casa conjugală. Codul German cere ca refusul de primire 
al ori-cărui din soc, precum şi abandonul să fi durat un 
an, socotit din iua în care a avut loc o somaţiune publică 
pentru veinteerare e, în baza unei hotăriri definitive, sait pen- 
tru reîntârcere (Art. 1507). 

1-4. Adesea adulterul ne-fiind bine constatat, se pote ca 
inconduita sociului să constitue o îngrijire gravă. Am vedut, 
oxemplele date mai sus de Mate! Basarab; și de Calim; ich. 
Tot aci ar putea intra viţiul Deţici; asemena îngrijirea dată 
po ascuns unul copil. Codul serman resumă forte bine tote 
aceste casuri, când se oxprimă ast-fel: 

Art. 1505. „Un sociti pote cere divorțul când, prin o 
„violațiune sravă a datoriilor ce nase din căsătorie, sait
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„prin.o conduită desonorată ori imorală, cela-l'alt socii s'a 

„făcut culpabil de o aşa adâncă turburare a raporturilor 

„conjugali, în cât continuarea căsătoriei nu pote fi reclamată 
„de consorţ. Crudimile sunt asemenea considerate ca o vio- 
„laţiune gravă a datoriilor“. 

15. Pierderea_averit, contractarea unei _bâle nu consti- 

tuese o injurie gravă (Calimach „Desăvîrşire logodna se 
desface ... 10. Pentru prefacerea stării, adică, de aii perdut 

logodnicul cinul saii averea sa, sau, logodnica făgăduinţa 
zestrei“). 

Comunicarea unei b6le veneriane este, după jurispru- 
denţa. n6stră, un motiv de divorţ (Christescu, 1. c., n. 4). 
Se pare că jurisprudenţa franceză cere pentru acâsta ca 

faptul să fie însoţit de Gre-cari circumstanţe agravante 1). 
| In Francia neputinta naturală nu constitue o înjurie 

gravă 2). La noi cestiunea, este discutată. Se citâză o sentință 
a Tribunalului lași după care. neputința întră în crudimi şi în- 

jurii grave (Christeseu, ]. €. n. 1, unde şi citâză în sens con- 

trariti o decisiune a Curţii din 'Bucuresc)). sale asa) 
(Gl. C. C. XVII) admitea, divorţul când acâstă stare dura trei - 

_ani, şi art. 6 de la nuntă din Caragea admite divorțul: „b) 

Când bărbatul din slăbiciune nu-şi va îndeplini datoria că- 
sătoriei sale până în trei ani; c) Câna femeea dintr'un în- 
ceput are pricini împotrivitâre ce nu se pot tămădui“. Ase- 
menea Calimach: „$ 148. Insocirea se deslâgă cu nepăgubire: 
1. Dacă bărbatul saii femeea nu va putea împlini căsăto- 
r6sca, datorie, până la, trei ani, socotindu-se din diuâ întîm- 
plărei la dînsul sai la dinsa neputinţă“. 

| Insă refusul de a împlini datoriile conjugali constitue 
fără, discuţiune, o înjurie. gravă *). 

16. Noi credem că refusul de a proceda la celebrarea 
religi6să a căsătoriei, constitue o înjurie gravă 4). Art. 22 din 
Constituţiune și-ar găsi Gre-care aplicare. aci. Aceeași solu- 

  

» Vedi Carpentier, I, n. 15 în fine. Demolombe,IV, n. 380. 
- 2) Carpentier, |, n. 3. 

3) Carpentier, I, n. i. 
*) Idem, I, n. 43.—Aubry et Rau, V, n. 176. —Demolombe, X, n. 390.— 

Contra Laurent, III, n. 196. :
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țiune se dă de unii autori francezi pentru refusul de a 
boteza, copiii. eiţi din căsătorie !). 

III. Condamnarea la muncă silnică sau 
reclusiune . 

Art, 213. Desființarea căsătoriei se pâte cere şi dobândi când unul 
din soci va fi osândit la munca silnică sati la reclusiune. 

Când s'a făcut Codul Napoleon, munca, silnică şi reclu- 
iunea eraii pedepse ce se dădeai la o mulțime de. fapte, 
cari acum S'aii corecţionalisat, cum este spargerea, sustrac- 
țiunile de acte publice, unele furturi, ete. 

Comutarea pedepsei saii graţiarea nu împedică divorțul. 
Alt-fel decidem în cas de. amnistie şi mai ales de reabi- 
litate 2). 

IV. Vrăjmăşia unui sociă la viața celui-l'alt sau 
nedenunțarea celui ce o vrăjmăşesce, | când a sciut 

acestă vrăjmăşire - 

Art, 215. Despărţenia se pâte pronunţa: în contra sociului, care a 
vrăjmăşit viâţa celui-V'alt sociă, sati sciind că alţii o vrăjmăşese nu "%-a 
făcut arătarea îndată, 

18. Negreşit că faptul de a vrăjmăşi pe sociul să, 
trebue să. constitue un motiv de divorț. El e introdus de 
redactorul rumân din ceea-ce există în vechile nâstre le- 
giuiri. 

19. O observaţiune generală asupra tuturor ceasurilor 
de divorţ este aceea că nu se exclud unele pe altele şi că, 
dacă pentru un motiv, un sociii nu a reuşit în divorţ, pâte 
reîncepe o altă judecată pentru un alt motiv. 

20. Controversă dacă causa care dă loc la divorț pâte 
fi invocată atunci când ea este anteridra celebrărei căsăto- 
riei. Legile n6stre vechi admitea acâsta (Basarab gl. C. C. 
XVIII, Calimach $ 143; 5 şi 6 Caragea, art. 6). 

Cestiunea nu se pote presenta pentru casurile de 

9) Oarpentier, I, n. 43, 

.2) Carpentier, I, n. 52.
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adulter, de excese şi crugimi, ci numai pentru casurile de 
injurii grave, de condamnare penală și de vrăjmăşic. 

Un prim sistem nu -admite divorţul, când motivul 
exista la celebrarea, căsătoriei 1). Un sociii nu este în drept 
să câră celui-l'alt socotâla de cât de faptele petrecute în 
urma celebrării căsătoriei. | 

Credem sistemul cel-alt preferabil; presupuind bine- 
înţeles necunoscinţa acestei situaţiuni. , 

| O femee este înşelată și se căsătoresce cu un asasin, 
cu un escroc. Un bărbat crede că ia, în căsătorie pe'o femee 
anestă şi află în urmă că ea figura în listele de prostituate 
ale poliţiei. Unul din 'socă află că înainte de căsătorie cel- 
alt a vrăjmășit la vi6ță. Ar fi penibil ca în asemenea îm- 

„prejurări acel care a cădut victimă uneltirilor culpabili, 
despre cari el nu a avut cunoscinţă, să nu pâtă obţine nici 
o satisfacere. Să nu se dică mai ales la noi că, legiuitorul 
nu a voit să admită, pentru anularea căsătoriei de cât erdrea 
asupra, pers6nei fisice, ceca-ce ar arăta voinţa lui de a nu 
lasa, cestiunea la o simplă apreciere: de fapte. Argumentul 
nu este solid. Alt-ceva este a se ataca o căsătorie prin o 
cerere de anulare și alt-ceva a se cere desfacerea unei că- 
sătorii valabil contractată. Pote că admițându-se aceste fapte, 
ca motive de divorţ, se mai atenuâză Gre-cum resultatele 
grave la cari ar fi expus sociul inocent. 

» 

CAP. Il 

Despre despărţenia pentru causă determinată 

21. După ce în Capul I se arată causele despărțeniei, 
punându-se între aceste cause Şi consimțimântul mutual, în 
Capul II se tratâză despre despărţenie pentru causă deter- 
minată, însă nu numai în Capul II se vorbesce despre acâstă 
despărțenie, dar .și în Capul IV, unde se tratâză despre efec- 
tele despărţeniei,. în care legiuitorul revine asupra causelor 
de despărțenie pentru causă determinată. .- N 

  

1) Aubry et Bau, IV, p. 150. — Laurent, III, n. 152,
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Capul II este împărţit în 3 secțiuni. Secţiunea 1, intitu- 
lată: „Despre formalităţile despărțirei pentru causă determinată“ în- 
cepe cu art. 216 și merge până la art. 248 inclusiv; în acâstă, - 
secţiune se vorbesce despre procedura, ce. trebue 'să se ur- 
meze în procesul de divorț. 

Secţiunea II, care conţine art. 219 și 250, are rubrica: 
„Despre mesurile Drovisoriă, ce se pot lua în ama cererii de des- 
părțenie pentru causă determinată. 

„In fine Secțiunea III (Art. 251—%53) cu rubrica : „Des- 
pre castile de respingere a cererii de despărțenie pentru causă de- 
terminală 

Losiuitorul revine iarăşi la procesul de divorţ propriii 
dis și arată cum în unele casuri se pâte opune Ja cererea 
de divorţ Gre-cari excepțiuni, cari nu ar avea de obiect a 
combate cele înaintate de reclamant, dar a, invoca unele în- 
tîmplări provenite în urma, faptelor produse, cară fac ca ce- 
rerea de divorţ să fie depărtată. 

„SECŢIUNEA 1. 

Despre formalităţile despărțeniei pentru causă determinată 

„22. Redactorul a credut de cuviință să creeze o pro- 
cedură specială în procesul de divorț, pentru că natura pro- 
cesului, modul cum trebue să fie instruit, precauţiunile ce 
judecătorul trebue să ia, —spre a se încredința dacă vi6ţa 
socilor este imposibilă —, precum și. ostenelile ce trebue 
să-şi dea ca să facă. pe soci a se împăca, t6te acestea fac 
a se crea o procedură specială pentru divorţ. -Ori de câte 
ori redactorul în codul .civil pune o excepțiune la regula, 
comună de proc. civ., de atâtea ori ar fi trebuit să respec- 
tim regula, specială excepțională, de şi codul de procedură 
civilă este venit în urma codului civil. Ori de câte ori însă 
redactorul nu spune nimic întrun cas dat, de atâtea ori ne 

vom referi la regulele generali în materie de procedură 
civilă. 

;. Codul civil a dat; tribunalelor ordinare. căderea: de a 
judeca. procesele de divorţ și a desfiinţat ast-fel tribunalele 

6257 | 23
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bisericesci, decasteriele saii consistoriile, cari erai însărei- 
nate cu aceste procese. 

Art. 218. Ori-ce cerere de despârțenio va arăta cu amăruntul fap- 

tele; cererea se va da împreună cu dovedile, de vor f, președintelui tri- 
bunalului saă judecătorului ce-i va ţinea locul, de către sociul ce cere 
desfacerea căsătoriei în persână, afară numai dacă va fi împedicat de bâlă, 
în care cas, după cererea sa şi eliberarea unul certificat de bâlă a vre-unul 
medic, magistratul se va duce la domiciliul reclamantului ca să primească 
acolo cererea sa. ” 

Art. 219. Judecătorul, după ce va fi ascultat pe reclamant, şi! va 
face observaţiunile ce va socoti de trebuinţă, va parafa cererea şi dovedile 
alăturate, şi va încheia proces-verbal pentru primirea lor. 

Acest proces-verbal se va subserie de judecător şi de reclamant, 
afară numai dacă nu va sci a serie, pentru care se va face menţiune în 
procesul-verbal. |. 

Art. 220. Judecătorul va ordona prin procesul-verbal! ca părţile să 
se îufăţișeze înaintea sa la diua şi ora ce va determina. Spre acest sfirşiu 
se va trimite copie după ordonanța sa persânei în contra căreia se cere 
desfacerea căsătoriel. . . 

Art. 221. In qiua hotărită jndecătorul va da ambilor soci, de se vor 
înfățișa, saă reclamantului, dacă numa! singur se va înfățișa, consiliurile 
ce va găsi cu cale spre a săviîrşi împăciuirea. De nu va putea isbuti va 
încheia un proces-verbal şi va ordona a se comunica cererea şi dovedile 
ministerului public şi va referi despre tâte tribunalului. 

23. Cererea, de divorţ se face prin o petiţiune prin care 
sociul reclamant arată „eu amănaraatul faptele“ arătând în ace- 
lași timp şi dovedile. Practica nu respectă acâstă cerință a 
legii și admite că motivele pot fi presentate şi mai târziu 1). 
Credem că practica; acâsta este viți6să, pentru că se depăr- teză şi de la textul Şi de la scopul legei. 

| 24. Sociul reclamant se presintă în persână înaintea Magistratului. In cas de bâlă justificată Magistratul se pâte transporta, la locuinţa reclamantului. 
" Magistratul caută a face pe reclumant să revie asupra, 

cererii, însă, neisbutind, încheie un proces-verbal, pe care 1 subserie și reclamantul, în care se constată cele petrecute Şi în care se arată diua fixată de magistrat pentru înfăţi-. area înaintea sa a ambilor soci. 
ÎI 

1) Curtea do Apel Buc. Socţ. III, cu opiniune. separală (Dreptul n. 27 din 1884). Ă 
- |
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25. Copie după ordonanța magistratului, prin care a 
fixat; înfăţişarea socilor înaintea, sa, se trimite defendorului. 

In diua fixată, magistratul încercă a împăca pe soci, 
Dacă nu isbutesce încheie proces-verbal de cele petrecute, 
ordonă trimiterea dosarului la procuror și raportâză tribu- 
nalului. 

Art. 222. După trel dile tribunalul, după referatul preşedintelui sait 

judecătorului ce'i ţine locul şi după conclusiunile ministerului public, va 
acorda saă va suspenda permisiunea de a se face citațitini. părţilor; sus- 

pendarea nu pâte treca peste două-deci de dile. 

„Art. 223. Reclamantul va cere de Ja tribunal a se cita, după formele 

obicinuite, pîritul, ca să se înfăţişeze în persână în şedinţă secretă şi în 

termenul prescris de lege; se va trimite împreună cu citaţiunea părței pî- 

rite copie după cererea de despărţenie şi după actele dovediidre. * 

Art. 224. La expirarea termenului, dacă partea pîrită se va înfăţişa 
saii nu, reclamantul în persână, asistat de un sfătuitor, de ya găsi de tre- 

buinţă va expune sait va face a se expune motivele cererei sale, va înfă- 

țişa dovedile şi va spune numele martorilor ce va fi având. 

„Art. 226. Dacă pîritul se va înfăţişa în persână va putea propune 

observările sale atât asupra motivelor cerere! cât. şi asupra actelor ce.vor 

A produse de reclamant şi asupra martorilor numiţi de reclamant. Pirîtul 

va numi po martorii ce-şi propune a înfățișa şi asupra cărora reclamantul - 

va face şi el observaţiunile sale. 
Art. 227, La a lor înfăţişare se va întocmi proces-verbal, despre 

spusele şi observaţiunile părţilor, precum asemenea şi mărturisirile ce unul 

sai altul pâte face. | 
Se va da citire procesului verbal persânelor înfăţişate, cari se vor 

îndatora a-l subscrie, şi va face într'adins menţiune despre semnătura lor 

sati de declaraţiunea că n'a putut, sai nai voit să subscrie. 

Art, 228. Tribunalul va soroci părţile pentru audiența publică a cărei, 

di şi oră o va fixa; va ordona a se comunica lucrările ministerului publie 

şi va numi un raportor. ” 

26. După trei dile tribunalul, în urma conelusiunilor 

date de procuror, hotăresce, după cererea reclamantului, 

dacă trebue să citeze pe părți imediat, saii să suspende 

acâstă citare pe un termen, care nu pâte trece peste 20 

de dile. 
Cu citarea părților se trimite defendorului copia după 

cererea de despărţenie şi după dovedile depuse. 

27. La diua înfiţişttreă socij, dacă se presintă amândoi, 

sail reclamantul, dacă se presintă singur, fac observaţiunile
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lor; arată propunerile ce aii, ca şi dovedile de care voesce 
a se servi. Tribunalul cârcă din noii a împăca pe soci. Se 

încheie proces-verbal despre cele petrecute, proces ce se 

subscrie de părţi, în care se arată qiua pentru care tribu- 
nalul a ordonat înfăţişarea, părților în şedinţă publică și prin 
care se trimite lucrările procurorului şi se numesce un ju- 
decător-raportor. 

Art, 229. La diua şi ora hotărîtă, asupra raportului judecătorului ra- 

portor, după ce se va asculta ministerul public, tribunalul va hotărî mai 

întâi asupra neadmiterei cererei de despărțenie, do va fi fost propusă, 

Când motivele neadmiterei se vor găsi temeinice, cererea de despăr- 
țenie se va respinge; în casul: contrarii, sai de nu se va fi făcut propu- 

- nerea 'do neudmitere, cererea de despărţenie se va admite. 

Art. 230. Indată după admiterea cererei de despărţenie, asupra ra- 
portului, judecătorului raportor, aseultându-se şi ministerul public, tribu- 
nalul va hotări asupra fondului, dacă va găsi causa în stare de a fl jude- 
cată; la din contra, va admite pe -reclamant a dovedi faptele, pe cari își 
fondeză arătările şi pe pîrît a dovedi contrariul. | : 

Art. 231. Asupra fie-cărul act al priciney, părţile, după raportul ju- 
decitorului,. și mai înainte de a vorbi: ministerul public, pot propune 
contestaţiunile lor, mai întâiu asupra motivelor de admitere şi apol asupra 
fondului, dar în nici un cas asistentul reclamantului nu va fi admis, dacă 
reclamantul însuşi nu se va înfățișa în pers6nă. N : 

Art. 232. Indată ce se va pronunța hotărirea,: care va ordona a se 
faco cercetări, grefierul tribunalului va ceti partea procesului verbal care 
conţine numele martorilor propuşi, şi pe care părţile ati cerut a fi as- 
cultaţi. 

“Părţile vor fi vestite de către preşedinte că mai pot propune şi alţi 
martori; însă că după acâsta nu vor mat putea fi primite a mai face şi alte 
propuneri. : 

Art, 235. Ori-co hotărîre care ar admite vre-o dovadă testimonială va 
denumi pe martorii ce urmâză a fi ascultați, şi, va hotărî. qiua şi ora în cari 
părţile sunt datâre a-i aduce la tribunal, 

28, La diua înfăţișărei, numai dacă, partea defendâre 
ridică. cestiunea de inadmisibilitate a cererii 'de despărțenie, 
tribunalul se pronunţă mai înainte asupra cererei. Hotărirea 
tribunalului, prin care se declară cererea, admisibilă, este 
susceptibilă de apel. Părţile fac observaţiunile ce cred de 
cuviinţă, după, invitarea ce le-o face președintele, care le 
invită a arăta mijlâcele de cari voese să se serve, arătându-le 
că în urmă nu mai sunt primite a face alte propuneri.



- - 

DESPRE DESPĂRȚENIE 437 

29; Dacă tribunalul găsesce că cererea de despărţenie 
este admisibilă și că proba pe care se fundâză, este îndes- 
tulătâre, odată cu admiterea cererii, se pronunţă și asupră 
despărţenii, 

Dacă cererea nu este destul de probată, tribunalul, 
după ce admite cererea în principii, ordonă proba cu mar- 
tori, arătând matorii ce trebuese a fi ascultați, precum și 
diua în care părțile să fie datâre a aduce po martori la, 
tribunal.: 

dArt. 217. Dacă vre-una din faptele” imputate de sociul care care des- 
facerea căsătoriei va fl de natură a da loc urmărirei criminale din partea 
ministerului public, acţiunea despărțeniei se va suspenda până ce se va da 
hotărîrea curţii cu juraţi; atunci se va putea reîncepe judecata fără a fise, gale, 
permis a deduce din acea hotărire vre-o respingere sati excepţiune preju- dle i ri v diciabilă în contra sociului care a făcut cererea. 7 n Buc 

1 attustă rin iia du pf 

apaadelif. Ra? 7 
80. Orik-câtă importanţă dă legiuitorul despărțeniei Și bei 

oră-câtă protecţiune acordă instituţiunei familiei, tot nu at /iiif 
ere &, ze putut să deroge la principiul de siguranţă publică, că pe-un pe A 

nalul ţine în suspensiune civilul. Procesul de divorţ râmânefei Ha) 
aceia Due suspendat, până ce faptul criminal, ce ar resulta din acesti rs vei 

proces, se va urmări şi se va judeca. Articolul 217 vor rost? 
Me aaa tame besce numai de fapt criminal Şi de judecata, la, juraţi, pro-r; 4/7 eu 

babil pentru că la confecţionarea titlului, tâte „procesele pe = pe et 
nali se judecati de jurați. Şi păd idee prole ae, A crt d ui 

Art. 233. Părţile vor face propunerile lor îndată în contra acelor mar- 
tori ce vor voi a se depărta. Tribunalul va hotări asupra acestor propuneri, 
după ce va asculta pe ministerul public.: 

Art. 236. Depunerile martorilor sa vor primi la tribunal în şedinţă 
secretă de faţă cu ministerul public, cu părţile, sfătuitorii, saă amicii lor 
până la numărul de trei din fie-care parte. 

„Art, 237. Pârţile, prin sine sai prin organul sfătuitorilor, pot face 

martorilor observaţiunile şi interpelaţiunile ce vor găsi de cuviință, fără 

însă ca săi întrerupă în cursul depunerilor ce ati a face. | 

Art. 238. Fie-care depunere se va face în scris, precum asemenea 
tâte dizele şi observaţiunile ce se vor face asupra, acelor depuneri. 

Procesul-verbal al cercetărei se va citi atât martorilor cât şi părților; 

- şi unil şi alţii vor fi datori a-l subscrie. Se va face menţiune despre sub- 

scrierea lor, saii despre a lor declarare că nu pot sai nu voesce a subscrie, 

Art. 239. După săvîrşirea celor două cercetări sati a celei cerule de 
reclamant, dacă pîritul nu a adus martori, tribunalul va soroci părţile
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pentru şedinţă publică, a căreia di şi oră o va determina. Va ordona a se 

comuniea lucrările ministerului public şi va numi un raportor, . 

Ordonanţa de sorocire se ra notifica pîrîtuiui în termenul ce se va 

hotări prin acea ordonanţă. 

31. lu diua fixată, pentru. ascultarea, riiartorilor, părţile 

propun 'recusările ce cred a, face în persâna acestor martori. 

Martori se ascultă. Tribunalul, procurorul și părţile le 
pot face ori-ce întrebare. - 

Depunerile martorilor se trece în procesul-verbal al Șe- 
dinţei, care se subscrie. de părți şi de martori. E 

Tribunalul ordonă comunicarea lucrărilor ministerului 

publice, numesce un raportor și fix6ză termenul de înfăţi- 
șare, care se comunică părţilor. 

Art. 240. La diua hotărită psntru judecata definitivă se va da citire 
raportului de către judecătorul însărcinat cu el. Părţile vor putea mai la 
urmă face prin înşile t6te: observaţiunile ce vor socoti folositâre pricinei 
lor.. După acesta ministerul public va:lua conclusiunile sale. 

Hotărirea definitivă se va pronunța.în şedinţă publică. : 

"82, La diuă: înfățișărei părţile supun din noii observă- 
rile lor și tribunalul pronunţă hotărîrea în ședință publică. 

“Ar, 241. Cânad cererea de despărțenie se va a făcut pentru motiv de 
violență, asprime sai injurii grave, chiar după co i6te vor fi bine consta- 
tate, judecătorii ai facultatea de a nu admite îndată despărțenia. In acest 
cas mai înainte de a hotărî, vor autorisa pe femee a părăsi locuinţa băr- 
batulul s&ă, fâră a fi datâre ca să-l primâscă la dînsa, dacă ea nu va voi; şi 
vor condamna pe bărbat a-i plăti o pensiune de întreţiuere în propor- 
țiune cu mijl6cele sale, dacă femeea însăși nu va avea venituri îndestulătâre 
pentru susținerea trebuinţelor sale. ” 

Art. 242. După un an de cercare, dacă părţile nu vor reveni la îm- 
preună vieţuire, sociul reclamant, pâte face a se cita cel-alt sociii înaintea 
tribunalului în termenul prescris ce lege, pentru a asculta definitiva hotă: 
vire, care atunci va admite despărţenia. - 

33. Anul de încercare nu se pâte da de cât numai dacă 
corerea de despărțenie este bazată pe excese, cruimi sau” 
injurii grave. Tribunalul trebue mai întâi să constate că 
motivul este “dovedit şi apoi să acorde anul de încercare, 
luând măsuri ca, femeea, să fie autorisată a nu locui cu băr- 
batul, acordându-i, după împrejurări, şi o pensiune ali- 
mentară. -
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34. Prin hotărîrea care dă anul de încercare, ce pâle 
fi acordat chiar dacă nu este cerut, existența şi dovedirea 
motivului de divorţ sunt cu totul și definitiv stabilite, așa 
că la împlinirea anului, tribunalul nu mai pâte cerceta mo: 
tivele de divorţ, şi nu pâte face alt de cât să constate dacă 
socii s'aii împăcat și atunci se ia act și se închide judecata, 

sait nu S'aii împăcat şi în acest cas tribunalul este dator să 
pronunțe divorţul. 

Art. 243. Când despărţenia se va cere pentru cuvîntul că unul din 

soci se află condamnat la osînda muncel silnice sai a reclusiunei, singu- 

rele formalități de observat constă: a înfâțişa tribunalului de prima instanţă 

o copie legalisată după hotiiîrea prin care s'a condamnat, cu un certificat 

de la curtea cu juraţi, care să constate că acea hotărire nu mal pâte fi 

atacată prin nici o cale legală. 

35. Aci este aplicarea regulii că ceea-ce se hotăresce 
în penal trebue hotărit-şi în civil. Tribunalul în faţa unei 
hotărîră de condamnare este dator să pronunţe despărţenia, 

fără altă cercetare. Respingerea cererii nu este obligatorie, 
dacă pentru faptul imputat ar fi o achitare. Tribunalul pâte 
pronunţa, despărțenia, întru cât nu ar contraqice senlința, 
care achită. 

Art. 244, In cas de a se face apel în contra sentinţei de admisiune, 

sati a judecăţei definitive date de tribunalul de prima instanță în materie 

"de despărţenie, causa se va cerceta şi se va , judeca de urgenţă de către 

curtea apolativă. 

Art. 215. Apelul nu se va orisni de cât dacă va fi fost dat în cele 

două luni socotite din diua din care sa comunicat apelantului hotărîrea 

dată îu fiinţa ambelor părţi, sati în lipsă; termenul spre a face recurs în 

casaţiune în contra unei hotărâii definitive, va Îi de trei luni din diua co- 

municaţiunei hotărîrei. ă - 
Recursul în casaţiune va susponda executarea hotărârel. 

Anul geaebreda” e a zor î da (Asa le pata a “(de epceiz tisa Aba, pas vă “As le 5, cu 

- lui este supusă apelului, care tre- ca e unt 

bue -făcut în termen de două luni de la notificarea sentinței.s, / pl, 
36. Hotărîrea, tribunalu 

Inaintea, curții "procesul se judecă de urgenţă. Partea, care 
lipsesce la curte are drept de cposiţiune în termenul i vesulat 
de opt qile. 

37. Decisiunea curţii este susceptibilă de recurs în ca- 
saţiune. Termenul -de recurs este de trei luni, socotite din
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diua notificării decisiunei, dată chiar asupra oposiţiunii.: Dacă 
decisiunea s'a dat în lipsă şi dacă nu s'a făcut oposiţiune, 
dreptul de recurs este: pierdut (Arg. Art. 240 —248). Nu tot 
ast-fel va, fi, dacă oposiţiunea, fiind făcută, ea a fost respinsă 
ca nesusținută. Recursul ca şi termenul în care se face sunt 
suspensive de executare. 

Art. 246. In virtutea ori-căreia hotărâri dată în ultimă instanţă, sau 
care a dobândit putere de lucru judecat, şi care va fi autorisat despărțenia, 
sociul ce a dobândit-o va fi dator a înfățișa oficerului stărei civile, în ter- 
men de două luni, copie legalisată după acea hotărîre spre a se însurie în 
registrul stărei civile în care s'a înscris şi actul de căsătorie. 

„drt. 247. Aceste două luni se vor socoti în privinţa judecăţei de la 
prima instanţă după expirarea termenului de apel: în privinţa hotăririlor 
date de curtea de apel în lipsa pîritului, după expirarea termenului de 
oposițiune; şi în privinţa judecăţel contradictorie în cea din urmă instanță după expirarea termenului pentru recursul în câsațiune. : 

Art. 2148. Sociul reclamant, care va fi lăsat, să trâcă cele două luni 
determinate mai sus fără a împlini formalitatea prescrisă la art. 246, va perde beneficiul judecății ce câștigase, Și nu va mai putea reîncepe acţiu- nea sa pentru despărţenie, de cât numai pentru o altă.causă nouă, în care cas pote să so întomeieze înaintea judecății şi pe causele cele vechi. 

38. Hotărirea definitivă trebue presintată la oficerul Stării civili de sociul care a obținut-o, pentru a fi trecută în registrele sale. 
Odată termenul expirat, hotărîrea tribunalului este ne- avenită. | 
39. Legea rumână nu a admis, cum o făcea art. 961, codul Napoleon, ca despărțeniu să se pronunțe de oficerul stării civili. Legea din 18 Aprilie 1886 în Francia a admis sistemul nostru (Art. 250). 
40. Până aci am vădut procedura simplă, sunt însă unele dificultăți. | | 

„Prima cestiune de principii este aceea de a se sci, dacă în ceasurile neprevădute de procedura specială din tit- lul nostru, aplicăm regulele procedurei civili, Așa, o veri- ficare de scripte, jurământul martorilor, eto. Noi am con- chis deja că da (Carpentier, 1, n. 74). 
41. Art. 216 spune că cererea de divorţ nu pâte fi fă. cută de câtla tribunalul domiciliului părților. Credem că cu toți termenii riguroși, trebue să vedem aci o incompetință
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vatione personae şi prin urmare judecătorul nu o pote invoca 
de la sine. 

Legiuitorul a avut în vedere ceea-ce are loc mai în tot- 
d'a-una că femeea, are - același domiciliii ca Și bărbatul. Dar 
se pote întîmpla ca femeea să aibă un domiciliă deosebit, 
cum e în casul “când locuesce la patronul la'care lucreză ; 
atunci neapărat că, presupuind-o defend6re, cererea se în- 
drepteză la tribunalul domiciliului ei. 

42. Atât din articolele 218, 221, 295, cât şi din întregul 
sistem al legii, resultă că .socii trebuese să se presinte în 
persOnă înaintea judecății. Cu tote acestea s'a admis că, afară 
de petițiunea introductivă, cele-Valte cereri. îndreptate jus- 
tiției se pot face prin procurator (V. Christescu, art. 218, n. 1 
Și 2, în special pentru revisuire, Şi că în casaţiune socii se 
pot presinta și prin proeuratori (Idem, 'art. 295, n. Î). 

43, Regula că socii să se presinte în pers6nă, întâmpină 
greutăţi când unul âin ei este interdis. 

Pentru sociul. interdis reclamant se propune mai multe 
sisteme. 

I. Nici înterdisul, nici altul în numele lut nu pâte in- 
tenta acţiunea în divorţ D, 

II. Acţiunea, se intentă, de tutor, cu autorisarea consi- 
liului de familie 2, 

III. De tutor fără autorisarea consiliului 3). 
IV. Interdisul singur 4), 
Noi am credut și persistăm î în acâstă credință că, o ce- 

rere de divorț nu pâte fi făcută şi menținută de cât numai 
de sociul ofensat. Numai el pâte fi arbitrul gravităței ofensel: 
Și dacă trebue saii nu să e6ră despărțenia. Nimeni nu pste 
exercita acest drept pentru el, după cum nimeni nu se pâte 
căsători pentru el şi nu trebue să ia, consiliul de cât de la 
“el însuşi. Ne pare inadmisibil ca tutorul să csră despărțenia 
pentru interdis, precum şi inutil a avea autorisarea consi- 
liului de familie. 

- 

1 Carpentier, I, n. 70. 

2) Demolombe, IV, n. 498. 

3 Aubry, V, n. 492. — Baudry Lacantinerio, I, n. 618. — Huc II, n. 305. 
*) Laurent, IV, n. 216. — Arntz, I, n. 407. — Alexandrescu, p. 138.
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Ceea-ce este mai grav, se caută a se da aceleași solu: 
țiuni și în alte casuri. - 

Carpentier aplică sistemul săi şi când interdisul este 
defendor (n. 66) şi îl întinde şi pentru absent (n. 67). Sa 

41. Aceeaşi controversă pentru acel cărui s'a dat un 
consilii judiciar. Trebue el să fie asistat în judecată de acest 
consilii? 1) Ne întrebăm la ce ar servi asistenţa consiliului 
și ce se întîmplă dacă. acest consiliii refusă a-l asista? Ce 
relațiune pâte fi între aceea că cine-va, fiind risipitor, i se 
dă un consilii pentru a nu-și ruina, averea, şi întru aceea că 
cine-va, simțindu-se lovit în afecțiunea, sa, în demnitatea, sa, 
caută să se desparţă de. socia care, departe de a răspunde 
așteptărilor sale, duce din contră o vi6ță desfrînată? Și din 

“potrivă, ce ar însemna asistența unui consilii aceluia care 
se apără de unele imputări grave aduse contra celui pus 
sub consiliii de către sociul care cere divorțul. Se dice că 
art. 458 este general, cel pus sub consilii judiciar na pote 
pleda, fără asistenţa consiliului judiciar; dar se uită că nu se 
are în vedere de cât acele procese în cari sunt legate inte- 

- rese materiali, iar nu pentru acelea în cari interesul moral 
este singur în joc; întoemai cum şi art.. 452, privesce nu- 

„mai actele relative la averea interdisului, iar nu şi la acelea, 
în cari trebue să se considere persâna sa. Insuși Demo- 
lombe (Veqi. căsătoria) admite că interdisul se pote căsă- 
tori, cu mai mult cel pus sub consiliii Judiciar, pentru ce. 
el nu ar putea să-și c6ră, despărţenia? e 

Art. 225. In materie de despărţire de căsătorie părţile nu vor putea să 
se înfățişeze prin procuratori, cari să pledeze. 

„45. Art, 225 pune. principiul că părţile nu pot avea pro. 
curatori, cari să, pledeze, adică avocaţi. In practică regula 
nu se aplică și Curtea de casaţiune (Christeseu, art. 225, 2) 
a hotărît că pers6na, care asistă pe un sociii, este conside- 
rată ca un sfătuitor, așa cum spune art. 224 Şi 236. Singurul 

  

') Afrmativ Aubry et Ran, V, 1, p. 570. — Demolombe, VIII, pă. 723, — Carpentier, I, n. 69, : II 
Negativ, Laurent, V, n. 361. — EHue, II, n. 307,
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punct delicat este dacă un asemenea sfătuitor pâte fi primit 
în concilierile, ce se fac înaintea preşedintelui. 

46. Cu tâte că art. 228 spune că Preşedintele ordonă 
ca socii să se presinte în persână în şedinţă publică, totuși 
şedinţele se țin secret, afară numai de pronunțarea hotă- 
rîrei, care trebue făcută în public. 

41. In general, probeie în divorţ sunt aceleaşi ca şi în 
cele-lalte procese; aci însă probă cea mai frecuentă sunt 
martorii. 

Art. 235, la, fine, prevede că părţile să aducă elo sin- 
sure pe martori. De aci, unii ai voit să decidă că martori- 
lor să nu li se facă citațiuni şi prin urmare la nevenire ei 
nu pot fi amendaţi. Carpentier (|, n. 158) nu admite comi- 
siune rogatorie. - 

Art. 231. Rudele părţilor, afară de copii şi descendenţii, nu pot fi 
respinși ca martori sub cuvînt de rudenie, precum asemenea nici slugile: 
căsătoriţilor, sub cuvînt că sunt slugi; dară tribunalul va judeca şi va 
aprecia după împrejurări şi depunerile rudelor şi ale slugilor. 

48. Se explică excepțiunea de la, regulele ordinare -de 
recusare, pentru că este mai în tot-dauna a se dovedi scene 
din vi6ţă intimă. Prin copii și descendenţi se înțelege copiii. 
legitimi, legitimaţi, adoptivi, comuni sat numai unui diri 
soci (Carpentier, I, n. 154), şi pentru femee chiar. cei na- 
turali. 

49. In privința mărturisirii se admite că nu în tot-dauna 
ea pote fi o probă suficientă ; că nu pote fi primită de cât 
în ceasuri excepționali; că se pâte admite când ar fi sinceră 
și nu în conivenţă cu cel-lalt sociii (Art. 227)1). 

50. Pentru serisorile confidenţiali adresate unei a treia. 
pers6nă sunt iarăși trei sisteme. 

Intr'un prim sistem se decide că un sociii pâte invoea 
scrisorile adresate de cel-l'alt sociii unei a, treia persână, 
fară să se cerceteze de ce mijlce s'a uzat pentru a le că- 
păta. Se invâcă interesul cel mare de moralitate, de ondrea, 
sociului ofensat, de siguranța familiei, care este în joe ȘI. 

2) Arntz, , n. 420, Laurent, III, n. 206. Huc, II, n. 289. Carpentier, 
I, n. 17.



444 _ -- DREPTUL CIVIL 

pentru salvarea cărui nici 'un obstacol nu se pâte' opune. 
Ca, consecință se admite chiar că acel cărui a fost adresată 
scris6rea, pote fi obligat, fiind citat ca martor, să spue con- 
ținutul ei 1). _ | 

“O altă opiniune este aceea că asemenea scrisori pot fi 
presentate, dacă este în joc o cestiune de stat, cum ar fi 
cestiunea de. legitimitate a unui copil, conceput în timpul 
căsătoriei 2). i ă 

Din parte-ne suntem dispuşi a ne înscrie între parli- 
sanii celui de al treilea sistem, după care o serisâre misivă, 
adresată unui al treilea, şi care nu era destinată a fi comu- 
nicată, sociului, nu pâte fi în nici un cas invocată, (ie pen- 
tru a se susține că ea, constitue o injurie gravă, fie chiar 
pentru a se dovedi un adulter. Mai întâii o serisâre este 
tot-dauna proprietatea acelui care a conceput-o, acel cărui 
a fost adresată nu este de cât un depositar al ei. Dacă 
“acesta o pâte presenta, când ca constitue o injurie gravă, 
este pentru că i-a fost adresată tocmai ca să fie înjuriată. 
Acel care însă abusâză de încrederea ce i s'a dat, confiin- 
du-i-se o scrisdre, nu merită nici o considerațiune, precum 
nu merită a fi luat în s6mă şi protegiat nici sociul care prin 
„diferite mijlce, mai mult saii mai puţin reprobabili, se pre- 
val6ză în justiţie de un asemenea act5). 

51. La început jurisprudența “admitea oposiţiunea, în 
contra sentinței tribunalului. Adi opiniunea contrarie preva- 
l6ză (Christescu, Art. 240, n. I, Dreptul 76,96). Influenţa lui 
Laurent a fost uci decisivă pe motivul că procedura de di- 
vorț a fost luată după ordonanța din -1687, care nu admitea 
oposiţiune la prima, instanţă. Din parte-ne am credqut că, de 
Gre-ce nici un text nu ridică sociului judecat în lipsă drep- 
tul de oposițiune, am putea fârte bine aplica regula, comună 
(Vedi Christescu, Art. 244, n. 5). : 

52. Nepresentarea reclamantului la înfățișare, la tribu- 
nal, se consideră de unii ca o desistare.. Până la un timp 
acestă soluțiune se dădea în casul în care reclamantul nu 
se presinta la vre-una din condilierile date socilor, fis de 

  

1) Demolombe, IV, n. 894, Alexandrescu, I, P. II, pag. 142, 
2) Vedi citaţia. Carpentier, 1, n. 18. aa ! 
3) Aubry et Rau, 1V, p. 158. Laurent, 111, n. 201, 204,
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președinte, fie de tribunal. O decisiune recentă a Curţii de 
Apel din Bncuresci (Secţ. III, Dreptul n. 13;901 ; există şi o 
opiniune separată) 1), o întinde și pentru casul când .recla- 
mantul nu a răspuns nici la înfățișarea la care tribunalul 
trebuia să se pronunţe asupra admisibilităţii și ca conse- 
cință apelul în contra sentinţer prin. care s'a respins cere- 
rea, este inadmisibil. Ceea-ce a dat; nascere acestor solu- 
țiuni este considerațiunea, că, dacă s'ar aplica procedura or- 
dinară, după care cererea ar trebui să fie respinsă și să se 
dea apel, sar eluda, tâtă: procedura de la prima instanţă, 
procedură creată pentru a pune 6re-cari pedică divorţului. 

Soluțiunea acâsta nu ne satisface. Ea presintă incon- 
venieniul că se basâză pe o afirmare, care adesea pâte fi . 
în eontradicere cu adevărul; aceea adică, că prin nevenirea, 
sa, reclamantul â înţeles să se desiste. Ori, fOrte adesea con- 
trariul pote fi dovedit, mai cu s6mă în casul în care acest 
sociii ar fi bolnav. Este adevărat că. se face excepţiune pen- 
tru .casul de b6lă, sati cum dice Curtea, pentru casul când 
reclamantul ar fi alegat vre-un motiv legitim de împedicare, şi maă- 
în urmă: „că dar Art. 244 O. civ, nu prevede casul când recla- 
muntul nau se presintă lu înfăţişare fără nici un motiv&, dar acestă 
distineţiune este arbitrară, de Gre-ce art. 244 invocat nu o 
prevede. Și apoi sistemul acesta nu înlătură dificultăţile 
pentru casul când nu s'a presentat reclamantul la concilieni. 
Ce are să facă? Să se respingă cererea? Să se declare do- 
sarul închis? Și acâsta, de judecătorul singur saii de tribu- 
nal? și dacă tribunalul dă o hotărîre constitue ea un lucru 
judecat? Pentru fie care din aceste cestiuni se -creiază sis- 
teme dilerite. 

Din parte-ne, noi credem că combinând diferitele texte, 
soluţiunea, dată de Curtea din Bucuresci nu este conformă | 
cu legea şi preferim să se qică, împreună cu aceeaşi Curte 
(Buc. Secţ. III, Dreptul 62:94): că, „Tribunalul nu pâte dar 
conchide ca o presumpțiune furis et de jure a împăeiuirii păr- 
ților, din împrejurarea că dinsele nu compar înaintea sa (în . 
specie nu se presentase nici una din părți) la vre-una din 
înfățișările privitre la cercetarea cererii de despărțenie, ei 

:) In acelaş înţeles, aceeași Curto (Dreptul n. 86/92, 97;92), ambele 
cu opiniuni separate. -
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într'un atare cas urmâză, conform regulelor de drept co- 
mun, a suspenda causa, rămâind ca ulterior, cu ocasiunea, 
cererii de redeschidere, a cerceta dacă există motive cimi- 

„lite în favârea presumpţiunii de împăciuire sai motive jus- 
tificative, cari ai împedicat pe părți și în special pe recla- 
mant a se înfățișa, înaintea, tribunalului“. Curtea constată că 
reclamanta era bolnavă, însă considerantul citat precisâză 
punctul de drept. . : i 

| 53. Admițându-se apelul, ce este competentă Curtea să 
facă? Aci este adevărata dificultate, şi pâte tocmai acâstă 
dificultate a făcut să se decidă că este mai comod a se crede 
că ner&spunderea face desistarea. Decisiunea citată mai sus 
Şi opiniunile date separat spun că la Curte procedura să 
încâpă, de unde a lăsat-o tribunalul. Nu credem că Art. 214, 
care admite urgenţa la Curte, autorisă acâstă soluțiune. Cu 
Gre-care timiditate propunem un alt sistem. Luând ceea-ce 
dice un autor, — care admite (Carpentier, I, n. 192) că lipsa 
reclamantului echivaleză cu părisireu procedurei, care trebue ordonută 
din oficiii de judeciitor, că consilierea, presidenţială nu este o 
conciliare, ci o confidență (ldem, n. 103), că cercetând când în 
realitate se form6ză procedura (n. 112), — precisâză că nu 
citațiunea, de a se-presinta, defendorul înaintea preşedintelui 
începe procedura contențidsă (n. 118), lucru necontestat, pentru 
că numai cu acâstă citațiune se notifică defendorului copie 
după cererea de divorț și după actele cu care voesce a se 
servi, — credem că ne conduce a decide: dacă reclamantul 
nu se presintă la a doua conciliare a președintelui, — fie 
că sociul defendor este faţă, fie că ambii soci lipsesc, preşe- 
dintele este dator să constate lucrul prin un proces-verbal. 
Atunci, saii sociul reclamant Ya cere un noii termen de 
conciliare şi cu ocasiunea admisibilităţii cererii să arate dacă 
era sait nu justificată lipsa și să pue conclusiunile ce ar 
crede de cuviință. Dacă sociul reclamant nu cere o nouă 
înfăţişare, defendorul nu o pâte face tocmai ca și în casul 
când conciliarea s'a făcut, numai reclamantul putând cere 
citarea, părţilor, 
„Să presupunem pe soci în conciliare înaintea tribuna- 
lului. Nici unul din soci nu răspunde. Tribunalul nu pste. 
face alt de cât să suspende judecata, r&mâind ca una din
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părți, fie chiar sociul defendor să e6ră redeschiderea. Dacă 
defendorul singur r&spunde, noi credem că el nu ar putea 
conchide de cât la citarea socilor pentru ca tribunalul să 
se pronunțe asupra inadmisibilităţii. - 

Dacă socii sunt înaintea, tribunalului la înf: ățișarea, asupra 
admisibilităţii, numai atunci defendorul. pâte conchide la 
respingerea şi reclamantul, făcând apel, Curtea va putea 
evoca fondul. 

54. Când există cerere reconvențională, atât cât proce- 
sul este încă pendinte la tribunal, se admite conexarea, și 
se procede pentru cererea reconvenţională la procedura, di- 
vorțului şi în definitiv se dă o singură hotărîre Pentru 
amîndouă cererile. 

55. Asupra apelului în divorț « se ridică asemenea unele 
discuţiuni. Se înțelege că în apel nu se pot invoca motive, 
ce nu ati fost propuse la tribunal, afară numai dacă ele nu 
aii survenit, după ce s'a dat hotărîrea tribunalului (Chris- 
tescu, Art. 218, n. 8)..Dar se întrâbă: dacă pot fi invocate 
mijlOce noui? O decisiune a curții de apel din Bucuresci 
(Dreptul 53,97) a respins proba cu martori, pentru că nu a 
fost propusă la prima instanță. Cu tâte că Art. 233 spune 

- că părţile în urma ședinței de admisibilitate, nu mai pot 
invoca alte mijlâce, totuşi jurisprudenţa, se fixâză î în. sensul 
că la Curte se pot admite noui mijlâce. (Veqi în acest sens 
Carpentier, Î, n. 181. Comp. |, n. 182). 

“56. O cestiune asemenea discutată este: dacă sentinţa 
tribunalului, care dă anul de încercare, este susceptibilă 
de apel. 

I. Sistem. Nu este apel. Tribunalul nu s'a pronunțat, 
asupra despărțeniei; în proiectul primitiv (V. Fenet, LX) există 
apelul; în urmă nu a mai figurat d). 

, II. Există apel. Ar fi prea grav ca singur tribunalul să 
ție procesul un an în suspensiune. 

Situaţiunea, mai ales a sociului reclamant, este din cele 
mai penibili, pentru. a fi abandonat. aprecierii numai judecă- 
torului de prima instanţă. Chiar sociul defendor are interes 

  

» Alexandreseti V. I, p. II, pag. 119. Christescu, Art, 21, n. 2, Art 
244, n. 3.
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destul de mare moral pentru a nu sta în timp de un an sub 
povara culpabilităţei, ce i-a dat'o tribunalul !). 

Mai mult, noi credem, contrarii opiniunii aprâpe ge- 
nerale, că sociul declarat culpabil de tribunal este chiar 
dator să facă apel contra sentinței, care dă anul de încer- 
care, pentru că, de şi divorţul nu este pronunțat, însă art. 
211 spune curat că judecătorii aii facultatea de â nu admite 
despărțenia îndată, după ce tote vor fi bine constatate, şi art. 942 
spune curat că, după anul de încercare, dacă nu a urmat 
împăcăciune, admiterea, divorțului este obligatorie ceea ce 

„face să reiasă că rămâne hotărâtă culpabilitatea defendo- 
rului 2). | 

57. O altă cestiune, care atinge de-aprâpe pe cea de 
sus este dacă curtea pote da an de încercare. Cu tâte că au- 
tori însemnați se pronunță pentru negativă 3), credem că 
curtea are acâstă cădere. . 

58. La noi jurisprudenţa este aprâpe unanimă pentru a 
decide că nu se pâte renunța la apel; ŞI chiar apelul făcut, 
nu se pote desista de la el (V. Dreptul 53/97). Am avut tot- 
d'auna convingerea contrarie 1), 

59. S'a admis și revisuirea în materie de divorţ. (Comp. 
Christeseu, art.'244, n. 12. — Contra, Laurent, III, n. 249). 

60. In virtutea legii din 29 Octombrie 1877, conelu- 
siunile procurorului în şedinţă publică, nu se mai cer, afară, 
de casul când se discută asupra copiilor. | 

61. Asupra înscrierii de oficerul stării civili se presintă Ore-cari dificultăți. 
Mai întâii credem că o înseriere făcută mai înainte ca, hotărîrea să fie definitivă, nu are nici o valsre. 
62. Inscrierea trebue să se facă la oficerul locului unde s'a trecut căsătoria; însă nu putem admite rig6rea ca să se facă chiar în registrul unde est înscrisă căsătoria. (V. 

  

1) Carpentier, IL, n. 180. — Christeseu, art. 241, n. 9, art, 244, n. l. 2) Christescu, art. 242, n. 4. — Contra, idem, n. 3. — Comp. idem, n. 3, art. 246, n. 6, ! : : ” 
3) Carpentier, I, n. 181. — Veqi p. şi contra Chris., art.. 24, n. 3, art, 244, n.l. 

" 
%) Christ, art. 244, n. 8.—In sensul nostru Laurent, III, n. 918, — Art. 219 opresce a se da mulțumire pe hoiărirea care -admite divorţul. 

ti
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Christescu, art. 248, n. 1 şi 2). Carpentier, [, n. 191, opin6ză 

pentru oficerul domiciliului socilor. | 
63. S'a admis că înaintea oficerului stării civili nu se 

cere ca sociul să se presinte î în pers6nă. (V. pentru şi contra 
Christescu, art. 248, n. 3 și n. 4, că neglijenţa oficeruluă nu 
pâte vătăma pe sociii). 

64. In fine, dacă sociul care a obținut despărțenia mâre, 
înscrierea nu se pote cere de heredele stă. 

SECȚIUNEA II 

Despre măsurile provisoril ce se pot lua în urma cerere! de 
despărțenie pentru causă determinată 

65. Rubrica, secțiunei pare că voesce să trateze. despre 

tOte măsurile ce ar trebui să se ia în timpul cât durâză pro- 

cesul de divorț, pe când aci nu este vorba, după cum vom 

ved6, de cât numai de ţinerea, copiilor și de separaţiunea 
de locuinţă a socilor. 

A. Îngrijirea copiilor 

„art. 249. 'Ținerea provisorie a copiilor va rămânea bărbatului, în pro- 

cesul de despărțenie, afară numai dacă se va hotărt în alt-fel de. către tri- 

bunal, după cererea muniei, sati a familiei, sai a ministerului public, spre 

folosul copiilor. 

66. Relaţiunile între soc, în timpul divorţului, sunt mai 
tot-d'auna f6rte încordate, ceea-ce face necesarie interven- 
țiunea justiţiei pentru a se lua măsuri, „pe: cât dursză pro- 
cesul, în privinţa copiilor. 

Fiind-că tatăl are puterea părintâscă, el continuă a avea 

sub direcţiunea și îngrijirea sa pe copii, cu tâte acestea, 
când interesul copilului reclamă, tribunalul, după cererea 

mumei, saii familiei, sati chiar a procurorului, pâte ordona 
ca copii să fie încredințați mumei. Aşa, se pote întimpla, ca 

un copil să fie prea mic, în cât se aibă nevoe de o îngrijire 

alta de cât aceea care ar putâ să. i-o dea tatăl. Se pâte în- 

64257 : 29
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tîmpla ca tatăl să fie prea violent, în cât să fie temere cu 

nu cum-va în lipsa mumei, furia care ar fi exercitat'o asupra, 
ei, să se arunce pe copil. Sai, bărbatul are în casă vre-o 

întreținută și copiii ar pute să vadă exemple rele. Ecă ca- 

sură în cari justiţia pâte găsi de cuviinţă a lua, copiii de sub 
îngrijirea tatălui. 

B. Separaţiunea de locuinţă. a socilor 

Art. 250. Jtemeea în procesul de despărțenie va put6 părăsi domici- 
liul bărbatului, în timpul cât va ţine procesul, şi cere o pensiune de în- 
treţinere, în proporţiune.cu mijlâcele bărbatului. 

Tribunalul, dacă va încuviinţa acâstă cerere, va hotărt tot-de-odată şi 
suma de bani. ce bărbatul va fi dator a da femeii sale pentru întreţinere. 

67. Articolul 250 dă dreptul femeei ca în timpul divor- 
țului să părăsâscă domiciliul conjugal și să e6ră justiției a-i 
acorda o pensiune ajiimentară până la terminarea divor- 
ului. | 

Pensiunea va, varia negreșit după situaţiunoa socială a 
părților, după mijlâcele bărbatului, după venitul dotal, cum 
au fost saii nu încredinţaţi copiii femeei. 

68. Deja am întîlnit un articol în privinţa femeei care 
ar vrea să părăs6scă domiciliul conjugal în timpul cât ține 
divorțul, și anume art. 241, care prevede anul de încercare, 
an ce nu pâte fi dat de cât numai când ar fi injurie gravă, 
violență saii asprime și unde se dice că tribunalul va auto- 
risa mai înainte pe femee de a părăsi locuinţa bărbatului 
său, fără să fie obligată de a-l primi la dînsa, şi bărbatul va 
fi dator a-i da o pensiune.. . 

Art. 241 dice: Zribunalul va autorisa, pe când art. 250 
dice: Femeca va pul€ părăsi domiciliul bărbatului ; întrebarea este: 
femeea, va put6 să părăsâscă domiciliul bărbatului fără au- 
torisarea justiţiei? Cum se face că numai prin faptul că a 
cerut divorț femeea. să pâtă părăsi domiciliul conjugal, pe 
când în ceasul când procesul este judecat, când tribunalul 
constată de fapte adevărate injuriile grave, asprimile și vio- 
lenţele, să se .câră, tocmai atunci, autorisaţiunea tribunalului, 
ca să părăseseă domiciliul conjugal ?
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„Aci sunt două sisteme 5. In primul sistem se dice că 
trebue negreșit ca femeea să câră autorisațiunea bărbatului, 
pentru ca să părăis6scă domiciliul conjugal în timpul procesului 
de divorţ, și acei cari susțin acest sistem, dai un argument 
ă fovtiori tras din art. 241. Dacă în casul când procesul este 
judecat și când tribunalul constată că a existat violență, 
asprime saii injurie gravă, până acolo în cât acordă, divorţul 
femeei, şi cu t6te acestea pentru anul de încercare este tre- 
buinţă, pentru ca femeea, să pâtă părăsi domiciliul conjugul, 
de o anume autorisare a, tribunalului, cu atâta mai mult o 
asemenea autorisare este necesară în casul când femeea nu 
a făcut de cât să intenteze acţiune. Chiar art. 9250, aliniatul: 
2 adaogă: Tribunalul ducă va încuviinfa acesti cerere. Care cerere ? 
Negreşit cererea de a părăsi domiciliul conjugal. 

Acest sistem a prevalat întru cât-va în tribunal, însă 
după cât scim astă-di nu mai este el care predomină, și 
actualmente tribunalele hotăresc că femeea pâte părăsi do- 
mniciliul conjugal, îndată ce a intentat acţiune de divorţ, fără 
să aibă. trebuință de autorisarea bărbatului, pentru că mai 
întâiui art. 250 nu vorbesce de asemenea autorisare. Dacă 
art. 241 spune că în timpul cât are să fie anul de încercare, 
femeea trebue să fie autorisată de justiţie, acâsta este pen- 
tru că e vorba de crearea unei situaţiuni, care are să du- 
reze mai mult. In acest sistem, cuvintele din aliniatul 2: 
Tribunalul, dacă va încuviința ucestă cerere, se rapârtă la, pen- 
siunea, alimentară, iar nici de cum la părăsirea domiciliului 
conjugal. Preferinţa n6stră este pentru primul sistem, cu 
t6te că se dice chiar în al doilea sistem, că tribunalul v&- 
(nd că acâstă părăsire nu este justificată, într'un mod in- : 
direct ar put6 determina pe femee să reintre în domiciliul 
săi, refusându-i pensia alimentară. Cu alte cuvinte, atunci 
când se va face cerere pentru pensiune alimentară, tribu- 
nalul va ved6 dacă părăsirea domiciliului este fondată sati 
nu, Și prin urmare va decide dacă trebue să dea sati nu 
femeei pensiune alimentară. 

69. O altă cestiune mai delicată este a se sei dacă tri- 
  

1) Vedi Christescu, art. 250, n. 1 şi 2, art. 263, n. 1 şi 2.—Bul. Ca- 
saţie, p. 156. — Missir, Dreptul, n. 11/76. : -
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bunalul pâte sili pe bărbat ca să plece de la domiciliul 
conjugal ? | : 

Sunt autori franceză 1), cari qie că bărbatul pâte fi silit 
a părăsi domiciliul conjugal. Se cit6ză casul în care băr- 
batul locuesce într'un imobil parafernal al femeei, unde se 
găsesc suveniri ale familiei ei; sati bărbatul locuesce acolo 
unde femeea are o întreprindere comereială, industrială, agri- 
colă; oră că femeea se găsesce bolnavă într'o stare de de- 
bilitate, în care părăsirea i-ar putea fi fatală. Cu tâte acestea. 
cestiunea este dificilă de resolvat, fiind-că, atât cât ține că- 
sătoria, bărbatul este care determină domiciliul şi locuința 
socilor, este la domiciliul bărbatului, aşa în cât acâsta ar 
însemna să sil6scă pe bărbat să plece de la domiciliul său. 
De aceea în principiti trebue să se decidă că bărbatul nu 
pote fi silit să se depărteze de. la domiciliul conjugal 2) și 
că fârte rar să se useze de măsura, ce se propune. 

In ori-ce cas nu credem că s'ar putea acorda bărbatu- 
lui o pensiune. Dacă tribunalul vede că bărbatul are copii 
Și că nu are avere, iar femeca, de exemplu, are o avere 
paraternală însemnată, atunci pentru întreţinerea copiilor, 
ar putea să oblige pe femee să: dea ceva. Acestă pensiune 

„se dă pentru copii, dar ca să dea bărbatului pentru întreţi- 
nerea lui, nu credem că tribunalul o p6te face; cu tâte că 
vom vedea la efectele divorţului că sociul,. care câștigă di- 
vorțul, găsindu-se în stare de sărăcie, ar put6 cere tribuna- 
lului să oblige pe socie să-i dea. o pensiune. 

70. Art. 268 corespundător din Codul Napoleon, în pri- 
vința părăsirei domiciliului de către femee, prevede o m&- 
sură pe care pâte să o ia tribunalul. Tribunalul va arăta causa 
în care femeea va fi ţinulă să locuicscă şi ca fiza dacă este trebuință, 
pensiunea, alimentară la care bărbatul este obligat. Și art. 269 adaogă că, ork-când femeea este datâre să Justifice că locuia, 
acolo unde a hotărît tribunalul, autorisând. în cas contra- 
rii pe bărbat a nu mai da pensiune. | 

Este o disposiţiune morală, fiind-eă . o femee pâte să 

  

1) Carpentier, I, n. 218 împreună cu jurisprudenţa. — VedI încă Lau- rent, III, n. 258. | - 
?) Alexandrescu, 1, c., p. 194.
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intenteze acțiunea pentru motive imaginare, şi să fie răi 
povăţuită de acei la cari s'ar duce. Sai, pote că sar duce 
într'o locuință unde s'ar atinge demnitatea: familiei, şi atunci 
pentru ce să nu vadă tribunalul în fapt dacă este saii nu o 
locuință convenabilă, aceea unde se duce femeea? Chiar la 
noi adesea, tribunalul determină unde să locuiască femeea, 
cu tâte că nereproducerea, acestei măsuri în textul român, 
servă încă de argument acelor ce susțin că femeea pâte pă- 
răsi domiciliul conjugal; fără autorisarea, justiţiei. | 

71. In Codul Napoleon mai sunt încă 2 articole, 270 şi 
271, cară se ocupă de interesele femeei din punctul de ve- 
dere bănesc. | 

In Francia există ca regim legal regimul comunităţei, 
după care tot ce câștigă socii, prin economie şi prin munca 
lor, în timpul căsătoriei, intră în comunitate, și Ja desface- 

„rea căsătoriei acâstă avere câștigată, care se administrâză 
de către bărbat, se împarte de o potrivă între bărbat şi 
femee. E 

In timpul procesului de divorţ, bărbatul pâte să ia mă- 
suri pentru ascunderea averii sait să o risipâscă şi de aceea, 
se dă dreptul femeei de a cere să se pună peceţi pe averea 
mobilă şi de altă parte se adaogă: 

Art. 271. Ori-co obligaţiune contractată de bărbat în sarcina comu- 
nităţei, ori-ce înstrăinare făcută de dînsul a imobilelor de care depinde, 

în urma datei ordonanţei despre care este vorba în art. 238, va fi decla- 
rată nulă dacă s'ar proba că ea a fost făcută sa contractată în frauda drep- 

“turilor femeei, 

Legiuitorul rumân nu a reprodus acâstă disposiţiune, 
pentru că comunitatea legală nu există la noi. Este adevă- 
rat că există un fel de comunitate de achisiţiune prevădută 
de legiuitor, dar probabil că legiuitorul s'a gîndit că acâstă 
comunitate are loc atât de rar (vedi art. 1287 şi 1988), și 
de aceea nu a credut; că este necesitate de a se ordona ase- 
meni disposiţiuni..
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SECȚIUNEA UL 

Despre causele de respingere a cerere! de despărțenie pentru 
causă determinată 

72. Iarăşi o rubrică nu neexactă, dar care vrea să spue 
alt-ceva de cât spune articolele ce ea cuprinde. Causele de 
respingere pot să fie multe şi varii şi nu despre ele se 
trateză aci. Aci găsim o traducere din textul francez a cu- 
vintelor: Des fins de non-recevoir, acest, galicism care s'a in- 
trodus la noi de unii, traducându-se prin Fine de neprimire. 
Nu este vorba de casurile de respingere a divorțului, ci de 
un singur cas, un fel de excepțiune de fond ce s'ar putea 
opune sociului, care a cerut divorţul, pentru a fi respins. 

Ari. 251. Cererea de despărţenie se va stinge prin împăcarea socilor 
urmată după întîmplarea faptelor care ar fi putut sprijini acea cerere, sai 
după pornirea cererii de despărțenie. 

Art. 252. In ambele aceste casuri, cel ce cere despărţenie va fi res- 
pins; el va putea însă porni o nouă cerere de despărțenie pentru cause 
provenite după împăcare, şi în asemenea cas el se va putea servi întru 
sprijinirea cererii sale şi de causele cele vechi. ” 

Ari, 253. Dacă cel ce cere despărţenie tăgăduesee că ar fi urmat îm= 
păcare, cel-lalt sociti pâte dovedi că a urmat, atât prin înscris, cât şi prin 
martori după forma prescrisă prin precedentul capitol. : 

_.78. Cererea de despărțenie nu mai pote fi primită dacă 
de la împlinirea faptului, pe care ea este bazată, a urmat 
împăcăciune între soci. Este natural ca să nu se mat potă 
plînge sociul, care prin împăcăciune a dat ertare, cum se 
exprimă clar art. 1569 Codul German: „Dreptul la divorţ 
se stinge prin ertare“. Matei Basarab, glava COXV, z. 15: 
„De vreme ce va fi sciind bărbatul căă curvesce muierea 
cu alţii şii va fi și dis și s'a plins de multe ori; iară așa 
cu acâsta cu tâte ai trecut n'aii avut ce mai face, nică ai: 
vrut să o pârască la judicător, ci o ati ținut-o în casă: ca pe 
o femee'şi și S'ati culcat cu dînsa; atunci nu mai pâte nici 
în vi6ță, ne cum după mrte să o pârască la, Judicător, cum 
ati făcut precurvie, nică p6te să'i oprescă zestrele, nici alt 
nimic“. (Vedi după z. 16 și urm).
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Aceste fapte pot fi invocate, dacă se face o nouă ce- 
rere de despărțenie pentru noui motive. 

74. Acela care pretinde că a urmat împăcăciune este 
dator să o dovedâscă. Adesea va fi o cestiune delicată aceea 

de a se seci dacă a urmat împăcăciune între soci. | 
Necontestat că nu pâte fi împăcăciune de cât dacă co- 

vieţuirea a avut loc, pe când sociul inocent avea cunoscință 

de faptul, care face motivul de divorţ. 

: Apoi împăcăciunea trebue să resulte din o manifestare 
precisă a sociului inocent că nu mai ia în considerare cele 
petrecute. Aci este o cestiune de fapt pentru judecător. Așa 

: Laurent (III, n. 209) nu consideră ca atare o împăcăciune 
condițională, saii dacă unul din soci s'a dus Ja cel-lalt, fiind 
bolnav, ete. 

76. Cu tote că rubrica, secțiunei face să se crâdă că ar 
fi mai multe cause de respingere (art. 251 este inexact când 
dice că cererea de divorţ se stinge), totuşi nu se pâte opune 
unei cereri de despărţenie, bine justificată, altă întîmpinare 
de cât împăcăciunea. 

Așa, o trecere de timp de la fapt până la intentare, 
- Oră-cât de îndelungată ar fi nu pâte fi invocată, pe cât timp 
din alte împrejurări nu s'ar presupune împăcăciunea. 0o- 
dul German conţine în art, 1571 în acest punct următârea, 
disposiţiune: 

„In casurile articolelor 1565—1568, acţiunea în divorţ 
trebue să fie intentată în ș6se luni din momentul în care 
sociul a avut cunoscință de causa divorțului. Acţiunea este 
exclusă, când de la existența acestei cause de divorţ a tre- 
cut dece ani. 

„Acest termen nu curge cât timp este suspendată co-: 
munitatea între soci. Dacă sociul în drept a intentat acţiunea, 
este somat de cel-lalt că, sai să restabilescă comunitatea, 
domestică, sati să intente acțiunea, termenul curge de la 
primirea somaţiunei. 

„Intentăriă acţiunii este asimilată somaţiunea de a com- 
pare la diua fixată pentru tentativă de conciliațiune. Acestă 
somaţiune î își pierde efectul când sociul în drept a intenta 
acţiunea nu compare la conciliare sati când ati trecut, trei
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luni de la terminarea procedurei în coneiliațiune, “fără ca 
acțiunea să fie intentată!). | | _ 

77. Punctul mult mai delicat este acela al compensaţi- 
unei greșelelor între soci. a 

Necontestat, că fie-care sociii pâte face în parte cererea 
de despărțenie şi hotărîrea pâte să se pronunţe în contra, 
iarăși fie-cărui din ei. - 

Intr'un prim sistem, compensaţiunea este absolut res- 
pinsă 2), cu t6te că parte din autori par a se ocupa numai 
de casul când sunt cereri din ambele părţi 3). 

„„Se dice că comiterea unei greșeli din partea unui din 
soci nu pote fi o cartă albă pentru cel-l'alt sociii, de a co- 
mite la rîndul lui ori-ce fapt, cât de imoral și de odios. Fie- 
care socii este protegiat. prin dreptul ce area cere des- 
părțenia, | 

Demolombe (VI, n. 415) şi Demante (|, n. 7 bis 4) 
admit compensaţiunea, în condamnarea, infamantă, nu însă Și 
în cele-l'alte casuri. Așa, în acest sistem cel condamnat la 
munca silnică nu se consideră demn a cere divorţul pentru 
motiv că socia sa este condamnată la reclusiune; însă ar putea -invoca adulterul ca ofensă adusă prestigiului și onorei sale. | | 

In fine un.alt sistem nu admite compensațiunea în ca- surile peremptorii; o admite în acele lăsate la aprecierea judecătorului, mai ales dacă greșelile unuia ati avut de causă pe ale celui-l'alt:). După acest sistem, adulterul sati condam- narea unui sociii nu pâte să se compenseze cu nici unul din faptele comise de cel-alt sociti, Argumentul cel mai „tare este acela de text. Legea dice că adulterul, condam- narea la o pedâpsă infamantă sunt motive de divorţ. Aceste. motive sunt obligatorii pentru judecător, în aceea că el trebue să admită divorțul. Când este însă vorba de injurii grave, chiar de crudimi, sociul acusat de un asemenea fapt 

  

) Vear în Alexandrescu, p. 199, 200, diferitele sisteme ale prescrip- țiunei. - ! 
| 

2) Hue,Iln, 373.—Laurent, III. n, 213, 214.— Alexandrescu, p. 198, 199. 3) Aubry et Rau. 
1) Carpentier, I, n. 59—63,
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ar putea, invoca drept scuză injuriile, maltratările ce a primit 
de la cela-lalt și cari pâte aii provocat pe ale sale. 

In Basarab (OLSSX, CLXĂXII z. 2), adulterul unui 
din soci se compensâză cu adulterul, sodomia și ereticia 
celui-'alt. 

Pentru noi credința este că. nici o compensaţiune nu 
pâte să fie obligatorie pentru judecător ; însă că judecătorul 
are facultatea să o admită, ori-care ar fi motivul de divorţ. 
Negreșit că soluțiunea ce propunem nu este supusă unei 
critici seri6se, pentru casul când motivul ar fi injuriile grave 
sai relele tratamente; cu t6te că chiar aci judecătorul are 
dreptul de apreciere. O mică lipsă din partea unui sociii de 
la respectul cuvenit celui-lalt nu pâte autorisa pe acesta, a, 
comite crudimi la rîndul săi. Adulterul femeei pâte câte 
o dată să justifice un răi tratament al bărbatului, omoriîrea, 
chiar a ei este o scuză legală (V. C. Pen.). Se pâte însă 
de multe ori ca judecătorul să nu admită compensarea, de 
exemplu, când bărbatul a maltratat pe femee nu în un mod 
de aprindere, ci cu sînge rece Și Gre-cum pregătit şi cal- 

» culat. Negreşit că un adulter comis de un sociit nu pote î 
un pretext ca cel-Valt să fie liber a duce ori-ce viţă des- 
frînată, dar ne întrebăm: 6re bărbatul care trafică cu nevasta, 
sa, care profită din câștigurile sale, un bărbat care pără- 
sesce ani întregi pe femeea sa cu copii, fără a-i da cele ne- 
cesarii, să fie el autorisat a, veni înaintea. justiţiei și să invâce 
adulterul fomeei? Se dice că adulterul lovesce în simțul 
moral al societăţii, dar acest simț nu suferă 6re, când se 
constată că în anii tinereții, bărbatul i-a înlesnit femeeci totul 
pentru desfrînare, că el a profitat, a strîns avere din acest 
fapt ignobil și apoi târdiu, când femeea este îmbătrânită, 
acelaşi bărbat să vie şi să, vorbâscă î în numele demnități 
sale ultragiate? 

Codul german nu vorbesce nimie relativ la compen- 
sarea greșelilor. Pare însă că el nu a voit a o admite în 
nică întrun cas. In adevăr, iată ce găsim în Art, 1574 alin. 
2 şi 3: „Dacă defendorul'a intentaţ o acţiune reconvenţio- 
nală, Și dacă acâsta 'se găsesce asemenea fundată, ambii soci 
trebuese declarați culpabili. 

„Reclamantul trebue asemenea să fie: declarat culpabil,
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„chiar fără să se intente acţiune reconvenţională, când există 
fapte pentru cară defendorul putea să intente acțiune în di- 
vorț, saii pentru cari în. cas, când -dreptul săii de a cere 
divorțul este perdut prin:ertare sai. expirarea termenelor, 
putea însă să c€ră divorțul la epoca în care:s'a născut causa. 
de divorţ invocată de reclamant“. 

CAP. III 

Despre despărțenia prin consimțimântul mutual 

Art. 214. Consimţimântul mutual şi siăruitor al socilor, exprimat în 
chipul prescris de lege, în condiţiunile şi după cercările determinate de 
lege, va servi de dovadă îndestulă că vița în comun le este nesuferită şi 
că, în privinţa lor este o causă peremtorie de despărţenie. 

78. S'a discutat în principii dacă într'o legislațiune este 
bine să se admită divorţul prin consimţimânt mutual și s'a, 
dis că, căsătoria este unul din acele contracte care nu lasă 
părților contractate dreptul de a-l desface numai prin bună 
înţelegere. Dacă ar fi vorba de un contract de vîndare, de 
exemplu, saii de un alt contract ordinar, negreșit, că părțile 
ar putea conveni. între 'ele ca să resilieze un asemenea, con- 
îract, fiind în joe numai interese bănesci ale lor. Nu tot 

" ast-fel pâte să fie când este vorba de contractul de căsă- 
torie. Aci nu mai este un interes bănesc, ci un interes moral 
și, până la Gre-care punct, chiar un interes public, pentru-că 
este vorba de baza, de fundamentul, pe care se constitue o 
familie, şi din acest punct; de vedere am spus că, căsătoria 
nu pâte să fie un contrat nici cu termen, nici cu condițiuni. 
Așa fiind nu pote fi lăsat la libera apreciere a părţilor de 
a desface căsătoria, ori când ele ar voi. 

Cu t6te acestea legiuitorul bine a făcut de a admis di- 
vorţul prin consimţimânt mutual, negreșit înconjurat de o 
mulțime de garanţii: cerând unele condițiuni pentru soci şi 
unele formulităţi grele de îndeplinit, precum o mulțime de 
înfățișări ce trebue să aibă înaintea, tribunalului, în care să 
se arate că socii persistă în cererea lor de despărţenie. Le- . 
giuitorul şi-a dis că dacă este o voință persistentă dea
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se despărți, a menţine o asemenea căsătorie ar fi în reali- 
tate a pune pe soci în posiţiune de a se purta unul câtre 
altul în ast-fel de mod în cât să p6tă motiva un divorţ 
pentru causă determinată. Apoi prin divorţul prin consim- 
timântul mutual adesea se ajunge la resultatul de a se 
ascunde unele cause, cari ar motiva divorțul pentru causă, ' 
determinată. Presupunem un bărbat, care pâte să constate 

un adulter al sociei sale, însă are copii eşiți din acâstă că- 
sătorie. Dacă nu ar exista divorţul prin consimțimânt mutual, 
acest bărbat ar trebui să se ducă, înaintea tribunalului şi să 
câră a dovedi existenţa adulterului. Dar acâstă dovadă ar 
isbi nu numai în sociul culpabil, dar şi în copiii eşiţi din 
acâstă căsătorie. EI, mai cu minte, ne mai putând trăi cu 
socia sa, vine și, pentru a ascunde adevăratul motiv deter- 

“mină pe socie să mârgă înaintea tribunalului, să ceară 
împreună divorțul prin consimţimânt mutual. 

Cât pentru abusul la care ar putea da nascere acest 
divorţ prin consimţimânt mutual, că sar desfiinţa, uşor -că- 
sătoriile, el nu este fundat, fiind-că legiuitorul a, cerut unele 
condițiuni şi unele formalități greii de îndeplinit, așa în cât 
în practică nici la o sută de divorţuri “pentru causă deter- 
minată nu se presintă unul prin consimțimânt mutual. 

Este de notat modul cum se exprimă Art. 214: Consim- 
fimentul mutual şi stăruitor al socilor; vom vedea îndată la ce 
se referă aceste cuvinte. Se mai dice că acest consimțimânt 
mutual za servi de dovadă îndestulătore că sui mai pote du-a cdsii- 
toria şi acesta va fi o causă peremtorie de despărțenie. Se face dar 

-din acest consimțimânt un motiv de divorţ, și un motiv 
obligator pentru judecător, care nu ars nici o putere de 
apreciere, din momentul în care constată că condițiunile şi 

| formalităţile cerute de lege sunt îndeplinite, 

Condiţiunile 

A. Etatea 

Art. 254. Consimţimântul mutual al soților nu va fi primit dacă băr- 
batul are mai puţin de 25 ani, sai femeca mai puţin de 21 ani. 

79. Mai întâi legiuitorul în art. 254 pune o condiţiune
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de vârstă. Nu pote să aibă loc divorțul prin consimţimântul 
mutual dacă socii sunt prea tineri, pentru că ar putea atunci 
să se dică, că este un act făcut cu ușurință. Și aci legiui- 
torul face deosebire între vârsta bărbatului şi a.femeei, în 
general el: crede 'pe femee 'din punctul de vedere al căsă- 
toriei, ca, mai puţin capabilă de faptele acelea nesocotite pe 
cari le-ar face un bărbat, și de aceea cere ca bărbatul să nu 
aibă mai puţin de 25 ani și femeea mai puţin de 21 ani. 

In al doilea rînd pentru maximum de vârstă, legiuitorul 
pentru bărbat nu fix6ză nici o vârstă. Bărbatul pote să câră 
divorțul prin consimțimânt mutual la, ori-ce vârstă ar ajunge 
pe când finele Art. 256 spune că nu'mai pote fi primit di- 
vorțul prin consimţimânt mutual, dacă femeea a, împlinit 
vârsta de 45 ani. Ie 

Pentru ce acestă deosebire între bărbat și femee? pen- 
tru ce să se fixeze un maximum de vârsta, femeei, pe când 
bărbatul pâte să câră divorțul prin consimţimântul mutual 
la.ori-ce vârstă? P6te că legiuitorul s'a gîndit să protegă 
mai mult pe femee. Dacă s'ar lăsa divorţul prin consimțimânt 
mutual liber la ori-ce' vârstă pentru femee, sar putea în- 

„tîimpla ca un bărbat sătul, cum se dice, a mai trăi cu femeea, 
sa, să caute a o sili, după ce a trăit 'cu'dânsa ani îndelun- 
gaţi, după ce a avut pâte Și copii, ca să o6ră divorțul prin 
consimțimânt mutual și: să fie ast-fel aruncată pe uliţă. 

B. Un număr determinat de ani de căsătorie . 

| Art. 255. Consimţimântul mutual nu va fi primit de cât după trecere 
„de doui ani de la săvîrşirea. căsătoriei. | 

"Art. 256. Consimţimântul mutual nu se va primi după 20 ani de 
căsătorie, nici după ce femeea va fi împlinit vârsta de 45 ani. 

S0. In al doilea rînd legiuitorul fixâză un termen minim 
Și maxim pentru a se putea cere divorțul. Mai întâii el s'a 
gîndit că, dacă socii ati trăit prea puțin timp împreună, nu 
ai putut în așa scurt interval să se cunscă bine şi ar fi “p6te din' partea lor o prea mare grăbire de a merge să c6ră... 
un divorţ pe care în urmă să ajungă a-l regreta. S'a credut 

“că, dacă a trecut mai puţin de:2 ani, socii nu au avut timp
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să se cunâscă de ajuns. A putut să fie.o. supărare momen- 
"tană, a putut să fie un motiv de -acelea ușâre, care să nu 
potă fi luat în consideraţie și acestă grabă a lor de a: 
cere divorțul pote să fie în urmă păgubitâre. Se mai pâte 
întîmpla ca, în casă socii pe cât nu ai copii, să nu trăiască: 
împreună bine, dar îndată ce a venit un copil, legătura, . în- 

tre bărbat și femee pâte deveni mai strînsă. e 
De altă parte legiuitorul a fixat și un maximum de 

conviețuire, pentru-că şi-a dis că, dacă, socii ai trăit îra- 
preună un interval de timp prea îndelungat, între ei ar pu- 
tea nasce răcelă şi ar tinde prea ușor a, cere divorţul. - 

In 20 ani de căsătorie sunt deja copil mari, mai cu 
s6mă dacă ar fi tete sunt p6te căsătorite ele însăși, și ar fi 
un Scandal să se vadă că socii, după 20 ani de convieţuire, 
vin și cer divorţul prin consimțimânt mutual. 

De altă, parte, legiuitorul 'şi-a dis: nu este făcută căsă- 

toria numai în vederea satisfacerilor plăcerilor în timpul ti- 
nereţei, ci și în vederea asistenței ce trebue să-şi dea socii, 

mai cu s6mă la, bătrâneţe, atunci când fie-care dintr'înşii are 

trebuință de acâstă asistență. De aceea legea nu mai per- 
mite divorţul de bună voe, dacă căsătoria numără dou&-deci 
de ani de existență. 

Noi credem că minimum de vârstă de 21 și 25 ani a so- 
cilor și de doi ani de existență a căsătoriei, trebue constatat 

la epoca în care cererea de despărţenie este făcută ; iar pen- 
tru fixarea maximului de 45 ani vârsta femeei şi de două- 
deci ani de căsătorie trebue să fie constatat la epoca pro- 
nunţării hotărirei. 

C. Consimţimentul ascendenţilor 

Art, 257. In nici un cas consimţimântul mutual al socilor nu va fi 

îndestulător, dacă acel consimţimânt nu va fi autorisat de către tatăl sati 

muma, sati de către cel-alţi ascendenți. în vi€ţă fiind, potrivit regulelor pre- 

serise la articolele 131, 1832 şi 188 din titlul al V-lea pentru căsătorie. 

81. În al treilea rînd, legea cere încă condiţiunea că 
socii. să aibă consimțimântul părinţilor, sau în lipsă-le, al ace- 

lora ascendenți chemaţi a consimţi la, căsătorie. In privința.
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consimțimântului uscendenţilor la despărțenie, se urmâză 
aceeași regulă, care am vădut-o la consimţimântul pentru 
căsătorie. 

Să notăm aci că legiuitorul dice: de către tatăl sasi muma, 
de unde sar presupune că, dacă tatăl trăesce şi dacă el con- 
simte, socii nu ar mai avea trebuinţă de consimțimântul mu- 
mei. Acest fel de a interpreta legea, ar fi contrariii scopului 
ce s'a avut în vedere. Dacă ar fi să luăm textul ad Ziteram, 
ar trebui să admitem că trăind tatăl şi muma, consimțimântul 
acesta, ar fi suficient, chiar dacă tatăl nu ar da autorisarea, 
ceea-ce nimeni nu ar putea admite. Legiuitorul a voit să 
dică, dacă trăese părinţii, se cere autorisarea amândoror, 
dacă numai unul este în viâţă se cere autorisarea lui, tatăl 
sau muma, sai dacă ei sunt morți, autorisarea o daii cel-l- 
alți ascendenți. D-l Alexandrescu (V. 1, partea; Il, pag. 203) 
susține, contrarii lui. Laurent (II, n. 275), că în cas de di- 
verginţă voinţa tatălui predomină, ca şi la căsătorie. Citarea 
art. 131 de către textul rumân nu ni se pare cu totul 'eon- 
cluant a decide o cestiune așa de gravă. 

„- Seim că la căsătorie socii se pot dispensa de consim- 
țimântul ascendenţilor, dacă ati ajuns la o vârstă 6re-care, 
fiind datori numai să facă atunci ceea-ce se numesce acte 
vespectudse, după care ei pot să contracteze căsătoria. Nu pâte 
să “fie cestiune de asemenea, acte respectuse când este vorba 
de un divorț de bună voe, unde trebuesce negreșit şi in- 
dispensabil să existe consimţimântul ascendenţilor. 

Procedura 

Art. 258. Socil hotăriţi a se despărți, prin consimţimântul mutual, vor fi datori a face mai întâiă inventarii şi preţuire a întregei lor averi mişcăt6re și nemişcătâre şi a, regula drepturile lor respective, în privirea 
cărora sunt liberi de a, face învoslă, | 

Art. 259. EA vor fi asemenea datori a face între dînşii înscrisă toe- mâlă asupra următârelor puncte: î..Cui urmeză a fi încredinţaţi copii ce vor fi avut din căsătoria lor, atât pentru timpul cercărei cât și după pro- nunţarea despărțeniei. 2. Ce sumă va fi dator bărbatul a da femei sale, în intervalul acela de timp, dacă ea nu va avea venituri îndestule spre a în- tîmpina trebuinţele el. |
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82. In general, învoelile între soci în timpul căsătoriei - 
sunt bănuite de către legiuitor că conţinând o donaţiune de- 
ghizată. De aceea, vîngările între socă sunt interdise (Art. 
1307). Tot pentru acest motiv se admite de tâtă lumea că 
în timpul căsătoriei, socii nu pot să-şi reguleze daraverile 
lor. pentru viitor, fiind-că ar sehimba ast-fel contractul lor 
de căsătorie în timpul căsătoriei, ceea-ce legea opresce ab- 

solut. Aşa, 'de exemplu, dacă nu este separaţiune de patri- 
monii, bărbatul nu pâte să ia chitanță de la femeea sa cum 
că a restituit dota, de 6re-ce o asemenea, restituțiune din 
partea, bărbatului către femee este tot-de-auna bănuită de 

legiuitor, că conţine un dar deghizat, și. în ori-ce cas regimul 
dotal e înlăturat. 

La divorţul prin consimțimânt mutual, socii pot să re- 
guleze mai înainte, chiar de desfacerea, căsătoriei, posiţiunea, 
lor bănâscă, cum are să se urmeze după desfacerea căsăto- 
riei. O asemenea convenţiune este cu totul permisă. 

Contorm art. 255, socii trebuese să făcă inventariul şi 
prețuirea averei fie-căruia dintr'înşii. Vom vedea, când vom 
vorbi despre efectele divorțului, pentru ce legiuitorul cere 
un asemenea inventariii. 

Art. 259 adaogă că: . socii sunt datori să se învoiâscă 
între dinșii: 1. Cum are să reguleze situaţiunea copiilor atât 
în timpul divorțului, cât şi în urmă; şi al 2-lea, dacă fe- 
meea nu are averea sa proprie, veniturile sale cu cari să 

trăi€scă în timpul divorţului, ce sumă anume se îndatorâză 
bărbatul să dea femeei în acest interval. 

Iată formalitățile preliminari ale cererii de divorţ: In- 
ventar, prețuire de avere şi învoi6lă între socă asupra 80- 
piilor, învoială asupra posițiunei femeei în timpul divorţului. 

Art. 260. Socii se vor presenta împreună şi în persână înaintea pre- 

„sedintelul tribunalului civi! al districtului, unde îşi aă domiciliul, sati la 

judecătorul care ţine locul preşedintelui, şi își vor declara voinţa ior dea 

se despărţi, în presența a doi martori aduşi de ei.: 

83. Socii dar se presintă în persnă şi fie-care din ci 

trebue să fie asistat de doi martori, cari mai tot-dauna vor 
fi rude. Acești soci, înaintea tribunalului fac prima decla- 

: raţie că voese să se despartă prin consimţimânt mutual.
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Art. 261. Judecătorul va face atât ambilor soci întruniți cât şi fie- 
cărui din el în parte, în presența, celor doi martori, sfaturile şi îndemnă- 
rile ce el va găsi de cuviință, le va ceti Capitolul IV din acest titlu, care 
reguleză efectele despărțeniei, şi le va arăta tâte consecinţele fapiulul lor. 

Si. Divorțul prin. consimţimânt mutual are efecte mulţ mai grave de cât divorțul pentru causă determinată. De 
aceea cu mai mult cuvînt legea obligă pe președintele tri- bunalului să caute a împăca pe soi. 

Art. 262, Dacă socii şi după acesta vor stărui în hotărîrea de er luată, li se va da act de câtre judecător, după cererea lor de despărţenie prin consimţimânt mutual, şi vor fi datori de a presenta şi a depune în- dată în tribunal, pe lângă actele prescrise de art. 258 și 259, şi următârele: 1, Actul de nascere și acel de căsătorie ; Iu 
2. Actele de nascere şi de înceiare din vilță a copiilor născuţi din căsătoria lor; , | 3. Declaraţiunea autentică din partea Părinților lor sa a altor as- cenderţi în viţă fiind, care să rostescă că, pentru causele lor cunoscute, autoris6ză pe fiul sau pe fiica lor, pe nepotul de fiu sai pe nepâta de fiică, căsătorit sai căsătoriiă cu cutare, de a cere despărţenia prin consimţimânt mutual şi de a consimţi la el, 
Taţii, mamele, bunele. soților vor fi presumpţi ca în viâţă până se vor înfățișa acte constatătâre încetărei lor din vieță. 

„Să. Socii sunt datori să presinte în. același timp unele: acte, prin cari să constate că condițiunile cerute ca să aibă loc divorţul de bună voe, sunt îndeplinite. Așa, se cere ac- tul de nascere, pentru că el arată vîrsta socilor Şi Scim că nu pote să fie divorţ, dacă socii nu au împlinit vîrsta de 25 şi 21 ani, precum Și dacă femeea a, trecuţ vîrsta de Jă ani. Aci legiuitorul cere actul de nascere. Când a fost vorba de contractul de căsătorie am vădut că iarăși se cere actul de nascere sai o dovadă a 5 martori. Aci nu este suficient; un asemenea act, care să ție loc de act de nascere, legiui- torul cere curat actul de nascere Şi acel de căsătorie; actul de nascere ca să se vadă vîrsta socilor şi actul de căsătorie ca să se vadă dacă dinșii nu ati trait mai puţin de 2 ani, Sai mal mult de 20 app, e ae “* In al doilea. rînd, -socii trebue. să presinte actele de nascere și de încetare din viță a copiilor născuți din că- sătoria lor. Dacă au copii, trebue să aducă actele lor de
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nascere, iar dacă ai avut și ati murit, trebue să aducă ac- 
„tul de încetarea lor din viâță. Pentru ce? Pentru că copiik 

ati Gre-cari drepturi asupra averei socilor, când căsătoria 
este desfăcută prin consimţimânt mutual. 3 

In fine trebue presintată declaraţiuneu. autentici. din partea. 
părinţilor lor, sai altor ascendenți în vicță fiind, care să rostescă că 
pentru causele lor cunoscute autorisă pe fiul sat pe fiica lor, pe e- 

potul de fiii saii pe nepota de fiică, căsătorit saii căsătorită cu cutare, 
de a cere despărțenia, prin consimţimânt mutual, şi de a consimţi 

la el. 

Taţii, mamele, bunele socilor vor fi pr esumpţi ca în vicță, până 
se vor înfățișa acte constatătore însetărei lor din vicţă. 

Trebue să se aducă o declarațiune autentică şi specială. 
în care să spue: autorisez pe fiul, saii pe nepotul meii cu- 
tare, pentru motive mie cunoscute să câră despărțenia, și 
nu numai autorisez, dar acestă, despărțenio se face şi cu 
consimțimântul- met. 

“Legea maj dice că socii sunt presumaţi a avea în viţă. 
pe taţii, mumele şi pe bunii lor şi nu mal sunt ţinuţi să 
dovedescă încetarea din viâţă a ascendenţilor de al treilea, 
grad. Pentru tată, pentru mumă și. pentru buni, presump- 
ţiunea, este că ei trăese Şi dacă ei ai încetat din viță, socii 
sunt datori să aducă actele de încetare din viţă. - 

Art. 263. Tribunalul va încheia proces-verbal de tot ce se va fi 
rostit şi fâcut în virtutea articolelor precedință ; actele adusv de soci vor 
rămânea în tribunal. . 

In procesul verbal se va face menţiune despre. autorisaţiunea ce va 

trebui a se da de judecător femeei, pentru a se retrage din casa conjugală. 

86. Când vorbeam în art. 249 că femeea, pâte să pără- 
sescă domiciliul conjugal, spuneam că este un sistem care 
dice că autorisarea trebue să fie dată de tribunal.: Art 263 
servă de argumonj, pentru susținerea acestui sistem. 

Art. 263, Declaraţiunea de despărțenie a socilor va trehui a fl repe- 
tită la a patra, la a şâptea şi la a decea lună, observându-se aceleaşi for- 
malităţi ; la fie-care repetire socii vor fi datori a constata formal că tata şi 
mama saă alţi ascendenți, în viță find, persistă în cea dintâii a lor 
holărîre, 

64257 : o 80
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87. Nu este destul să fi fost socii autorisaţi la început 
şi să fi comsimţit ascendenții la, divorțul lor de bună voe;, 
se cere ca autorisarea şi consimțimântul să fie repetate la 
fie-care compariţiune. Ă | 

In privința acestor termene vedem că legea nu dice 
că socii să se presinte după sau în termen de patru, de 
ş6pte, ori de dece luni, ci dice în a patra, a șâptea şi a de- 
cea lună; pria urmare nu este un termen fixat, în diua cu- 
tare, ci socii se pot presenta, în tot cursul celei de a patra, 
a șeptea și a qecea lună, îndeplinind aceleaşi formalităţi și 
arătând din noii persistența ascendenţilor de a -consimţi la, 
divorţ. 

Art. 265. In ciner-spre-dece- dile, după expirarea unui an de la întâia 
declaraţiune, socii asistați fie-care de două persâne notabile din comună 
şi în vîrstă de 40 ani cel puţin, se vor presenta împreună şi în persnă, 
înaintea preşedintelui sai a judecătorului care îi ține locul, îi vor da copii 
adevvrite după cele patru procese-verbale, care coprind consimţimântul 
mutual d'împreună cu tâte actele anexate la ele, şi vor -cere de Ia jude- 
cător fie-care în parte, însă în presența unul a altuia şi a notabililor de mal 
sus;. admiterea despărţenii. - - ” 

88. După ce aii avut loc patru înfățișări înaintea jude- 
cătorului, vin socii în termen de 15 dile . după curgerea de 
un an de la prima cerere, înaintea tribunalului, aduc tâte 
dovedile de cari a fost trebuință, asistați fie-care din ei de 

„câte două persâne, cel puţin, în vârstă de 40 ani şi fac din ) 
. noii declarațiune că înțeleg să se despartă prin consimţim- țimântul mutual. 

Art. 266. După ce judecătorul şi asistenții vor A făcut observaţiunile lor socilor, dacă aceştia vor stărui în. hotărîrea lor, grefierul va încheia proces-verbal care se va subscrie atât de către părţi cât şi de către per- s6nele asistente, saii se va face menţiune dacă nu ai voit sai nu ati putut sub-scrie, Di 
Ari. 267. Judecătorul va referi tribunalului despre tste împrejurările, pe lângă care referat se vor comunica și conelusiunile Ministerului public, inscris. : i e - „Art. 268.. Dacă Ministerul publice găsesce în acte dovadă că ambii soci erati în etate, bărbatul de'95 ant şi femeea de 21 ani, când au făcut întâia lor declarare, ci la acestă epocă erai căsătoriți de doi ani și că că- sătoria nu o făcută de mai mult de 20 ani, că femeoa avea mai puţin de $5
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ani, că consimțimentul mutual a fost exprimat de patru orl în curgerea 

anului, după tâte formalitățile cerute de capitolul de faţă, şi mai ales cu 

autorisaţiunea tatălui şi a mumel socilor, sai cu autorisaţia celor-Lalţi as- 

cendenţi, va face conelusiunile sale în termenii următori: legea permite, iar 

Ja cas contrariii conclusiunile sale vor fi: legea opresce. 

89: Trebue să se spună în referat de către judecător 

tot ce s'a petrecut, să se enumere t6te actele presentate și 

menţiunea de conelusiunile serise ale ministerului public. 
Ministerul public în conelusiunile sale spune: Având 

în vedere că socii s'aii presentat la epocile fixate de lege; 

considerând că ei ai presentat consimţimântul părinţilor sati 
actul de încetarea din viaţă a acestor părinţi, etc., noi Pro- 
curorul conchidem: Legeu permite; pe când în casul contrarii 
va dice: Considerând. că socii, de exemplu, s'aii. întăţişat 
numai de trei ori; considerând că n'a presentat consimţi- 
mântul părinţilor, nici actul de încetarea lor din viață, ete., 
Legea opresce. 

Ast-fel trebuesc să fie conclusiunile ministerului publice 

şi în art. 268 legiuitorul enumără repede din noi tâte con- 
dițiunile cerute de lege pentru un divorţ prin consimţimântul 
mutual, precum şi t6te formalităţile ce trebuese observate 
la acest divorţ. 

Art. 269. Tribunalul asupra referatului nu va putea face alte verifi- 

-cări de cât cele arâtate la articolul precedent. Dacă tribunalul va crede că 

părţile ati satisfăcut condiţiunilor, şi ati îndeplinit formalitățile prescrise 

de lege, va admite divorţul. La cas contrarii, tribunalul va declara că des- 

părțenia nu se pâte admite, arătând motivele sale. 

90. Nu apreci€ză tribunalul, ci numai caută şi cerce- 
16ză “dacă formalităţile sunt îndeplinite, și dacă părţile ait 
satisfăcut condiţiunile cerute de lege, atunci admite divorțul. 
In cas contrarii, tribunalul va declara că despărțenia nu se 
pote admite, arătându-și motivele, adică, că lipsesc din con- : 
dițiuni şi din formalități. 

'91. Se pâte. ca tribunalul să se înșele, pote să fie o 

formalitate îndeplinită şi cu t6te acestea să dică, că nu s'a 
îndeplinit. De, aceea hotărârea tribunalului este susceptibilă 
de apel. Apelul nu pâte să se facă de cât de ambii soci, fie- 
care în parte, pentru că dacă unul din soci nu voesce să
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facă apel, prin acâsta arată că el nu mai stăruesce în con- 
simțimântul de despărţenie. Apelul trebue făcut în 20 de 
qile de la comunicarea sentinței tribunalului. 

Art, 270. Apelaţiuinea în contra hotărîrei tribunalului, prin care se 
va îl refusat despărțenia, nu va mat fi primită dacă ea nu va fi fost dată. 
de către ambele părţi prin act separat şi în termen de 20 dile de la data. 
la care li s'a comunicat hotărtrea tribunalului, 

Art, 271. Apelul se va comunica şi ministerului public de câtre întâia. 
instanţă, - 

, Art, 272. In cele dece dile de la comunicarea apelaţiunei, ministerul 
publice de lîngă tribunal va supune conelusiunile sale procurorului general. de la Curtea de apel. , 
” Art, 273. Procurorul Curţei de apel va fi dator a-şi da şi el conclu- siunile sale în scris, în urma cărora presidentul Curţii de apel, saă jude- cătorul ce'i va ține locul, va face raportul săi Curţei, până în cinel dile şi Curtea va hotărî definitiv asupra apelaţiunei cel mai târdiă până în qece: dile de la primirea referatului. 

* 92. Se comunică apelul ministerului public de la prima; instanţă, şi se cer coneclusiunile sale, pentru că el a avut dosarul şi-l cunâsce. Se pote că în ideia legiuitorului, apelul trebue să se facă înaintea chiar a tribunalului, de. 6re-ce acesta era procedura în vig6re la redactarea în Francia a. 
titlului nostru. 

Procurorul tribunalului trebue să comunice în termen de dece dile conclusiunile sale „procurorului Curţii, care şi el la rîndul lui, este dator să dea conclusiunile sale. 
După cinci dile de la depunerea conelusiunilor procu= rorului Curţii, unul din judecători face un referat şi după, dece dile de la primirea acestui referat, Curtea pronunță, decisiunea sa, 

- Este f6rte important să notăm că art. 20 vorbesce qe apelaţiunea în contra sentinței, care a respins divorțul, ceea-ce- „ne dovedesce că. intervenirea Curţii nu este indispensabilă, nu este una din formalităţile necesari! ale divorțului. Dacă ambii soci nu stăruese în divorţ, nu aii de cât a nu se pre- senta înaintea oficerului stării civili și a nu cere înscrierea, divorțului. Cu tâte acestea la noi jurisprudenţa (Christescu;. art, 270, n. 1.—V. contra, Alexandrescu, 1. e., p. 210—212) este. unanimă -a cere facerea, apelului, chiar. în casul în care tri-
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bunalul a încuviințat despărţenia. Ca legiuitorul să voiască. 
acesta, explicaţiunea, ar fi uş6ră. Se pote ca să se oâră ca 
divorțul prin consimțimântul mutual să fie supus unei noui 
formalități, aceea a declarării voinței socilor înaintea Curţii, 
precum şi aceea a constatării de către Curte că condiţiunile 
şi formele cerute de lege sunt îndeplinite. Opiniunea, acâsta, 
se fundâza, pe art. 275, pus de redactorul rumân, care ca şi 
art. 274, nu figuraii în codul Napoleon, şi după care' deci- 
siunea Curţii este susceptibilă de recurs şi recursul este 
admis chiar dacă Curtea a admis divorţul. Modificarea in- 
trodusă de redactorul rumân, în art. 276, textului francez 
(Art. 294), confirmă acâsta, de 6re-ce fix6ză începerea, ter- 
menului de două luni, pentru înscriere, de la expirarea, ter- 
anenului de recurs: 

Noi credem că legiuitorul rumâna mers aci din confusiune. 
în confusiune. Noi nu vedem că se impune facerea apelului, 
în ceasul în care tribunalul a admis divorţul şi art. 275 lasă 
recursul în contra decisiunei care a admis divorțul, facultativ 
fie-cărei părți. Pentru noi conclusiunea este: se pâte face 
apel și recurs chiar numai de unul din soci, contra sentinţei 
tribunalului și decisiunii care a admis divorţul. Un asemenea, 
apel ar însemna că 'sociul, care usâză de acâstă cale, mani- 
festă voința de a nu mai consimți la divorț. Apelul ca și 
recursul sunt inutili, de Gre-ce cum am dis, acel ce usâză 
de ele nu are de cât să nu mârgă la oficerul stării civili. 
Dacă se face apel sati recurs, trebue să se admită că nu se 
pote cere nici un motiv, de 6re-ce Curtea de apel, sati de 
casaţie, nu are de cât să constate că cel ce se presintă nu 
mai persistă în voinţa de a se despărți. Să notăm că, după 
o decisiune a Curţii de apel din Bucuresci (Dreptul n. 8/82, 
33) termenul de apel în contra sentinței, care a admis di- 
vorțul, este de două luni de la notificarea acestei sentinți. 

S'a argumentat că nu se derâgă la termenul ordinar 
de cât în art. 270, care prevede numai casul când tribunalul 
a respins divorțul. Dacă art. 270 se aplică în termenii lui, 
atunci ar trebui să decidem că nu se pâte face apel în contra 
sentinţei, care admite divorțul. 

In. resumat soluţiunile ar fi acestea: | 
Contra sentinţei tribunalului, care a respins divorţul,
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- se pâte face apel, însă apelul nu este valabil de cât dacă, 

este făcut de fie-care sociui în parte. (Admitem fără reservă 
critica adusă de D. Alexandrescu decisiunilor curții de apel 
Și casaţiune, cari aji admis apelul făcut numai de unul din 
soci. Textul art. 271 este violat. — Alex., 1. e., p. 210). 
„In contra decisiunii curței care respinge divorţul, re- 
cursul trebue făcut de ambele părţi, însă ei îl pâte face prin 
un Singur act, ceea-ce reiese din combinarea art. 270 cu 
art. 274. 

Contra sentinţei tribunalului sait contra decisiunei curții, 
care admite divorțul, se pote face apel saii recurs. Nefacerea 
apelului sai recursului nu influenţeză asupra, valabilităței 
divorţului pronunţat. 

Controversă, dacă apelul sai recursul contra sentinţei 
saii decisiunii, care a admis divorţul, trebue motivat, sait 
curtea, de apel, ori curtea de casaţiune nu ar av de cât să 
constate că partea apelantă sai recurentă nu mai stăruie în 
divorț. | 

Controversă asupra termenului de apel (Şi aceeaşi con- 
troversă ar put6 să existe şi pentru recurs), în contra sen- 
linței, care a admis divorțul. i 

In ori-ce cas, după cum vom ved6, termenele de apel 
și recurs în cas de admitere a divorțului sunt suspensive 
de executare. 

dri. 274. Dacă curtea de apel prin hotărirea sa nu va admite des- 
părţenia, recursul în casaţiune nu va fi primit, dacă nu va fi fost dat de 
către ambe părţile şi în termen de o lună de la notificarea hotărîrei 
părților, ” 

Ari. 275. In cas când curtea va fi primit divorțul fie-care din socl 
pote face separat recurs. ” 

93, Termenul de recurs este redus de la trei la o lună. 
Cu. ocasiunea, explicărei art. 270 și următârele, am arătat 
dificultăţile ce se presintă. Aci notăm numai că art. 974 și 275 nu figurâză în codul Napoleon. 

iri. 276. Indată, ce se va pronunţa hotărîrea definitivă care admite despărţenia, şi după expirarea termenului de recurs în casaţiune, părţile vor fi datâre a presenta împreună şi în persână, până în termen de două
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luni, copie legalisată după aceea hotărîre oficerului stărei civile, spre a o 

înscrie în registrul stărei civile, în care s'a înscris și actul de căsătorie. 
Neîndeplinirea acestei formalităţi va atrage după sine nulitatea hotărtrei. 

94. Sentința, sati decisiunea, care a admis divorţul, 
trebue înscrisă la oficerul stării civili în termen de dou& 
luni (este curios cum art. 276 începe prin cuvintele îndată ce 

se va pronunța hotărirea definitivă şi apoi acest îndată este amânat 

la două luni, după expirarea recursului în casaţiune). Acest, 
tormen curge, dice legea, de la expirarea recursului în ca- 
sațiune. 

Și aci întîmpinăm dificultăți, care nasc numai din causa | 
modificărilor de text ale redactorului rumân. 

Mai întâi ce se înțelege cu hotărîrea definitivă? 'Ho- 
tărîrea Curții? Atunci ar trebui să decidem că socii sunt 
nevoiţi să facă ambii apel, chiar când tribunalul a admis și 

când ei stăruesc în voința lor de a se despărţi. Am dis că 

acest apel nu este necesar, ci numai facultativ, de şi inutil. 
Conchidem dar că. sentința definitivă este şi sentinţa tribuna- 
lului, care a r&mas definitivă prin nefacere de apel. 

Din art. 276 resultă că termenul de apel suspendă exe- 
cutarea sentinței tribunalului. 

Dificultatea, mare însă provine din aceea că art. 276 

pune începerea termenului de două luni de la expirarea 

termenului de recurs. Dacă a existat apel, nu este aici o di- 
ficultate, termenul de recurs suspendă executarea decisiunii. 
Dacă însă nu s'a făcut apel contra sentinţei tribunalului, mai 

„trebue, după expirarea termenului de apel, să mai așteptăm 
şi expirarea termenului de recurs. Atunci ar trebui să ad- 
„mitem că s'ăr pute face recurs contra sentinţei tribunalului, 
misso medio, chiar de nu s'a făcut apel. Noi credem că în 
acest cas termenul de două luni începe de la expirarea ter- 
menului de apel (Alexandrescu, 1. c., p. 213). 

Să notăm că, cu deosebire de ceea-ce am vădut în art. 

210, aci se cere ca înaintea oficerului stării civili, pentru î în- 

scriere, să se presinte ambii soci în pers6nă. Reproducerea. 

din noii de D. Christescu, sub art. 276, a deeisiunilor citate: 
„sub art. 217, ar put să facă pe cine-va să crâdă că juris- 
prudența ne cere presintarea în persână a socilor înaintea
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oficerului stării civili. Acele decisiuni se rapârtă la presin- 
tarea sociului, care a câștigat divorțul pentru causă deter- 
minată.: 

CAP. IV 

Despre efectele despărţeniei 

. Efectele despărţeniei în general 

95. O cestiune, care merită a fi anume notată, este 
aceea de a se sci la ce epocă se consideră divorțul ca îm- 
plinit? In general judecătorul, care dă:o hotărîre, trebue să 
se pue în momentul în care acțiunea, a fost intentată şi din 
acel moment se consideră constituit, Și acordat dreptul ace- 
luia în fav6rea căruia se pronunță hotărîrea. Putem aplica 
aceiaşi teorie în materie de divorț? Putem. dice că hotărîrea 
pronunțată, rămasă definitivă şi trahsorisă la oficerul stărei 
civile, va av6 efect retroactiv din momentul în care cererea 
de divorţ a fost făcută? Zahariea susține acest sistem. După 
dânsul .tâte efectele, cari le vom vede, încep din momentul 
în care cererea de divorţ a fost făcută. 

Credem, şi în privinţa acâsta toți autorii sunt de acord, 
că divorțul nu are efect retroactiv din momentul în care ce- rerea, a fost făcută, ci numai că efectul ce produce de când se înserie la oficerul stării civili. Aci nu suntem într'un 
proces ordinar, nu este vorba de a constata nisce drep- turi ce s'ar pretinde de către una, din părţi contra, celei-lalte, ci este vorba de a, vedea dacă este sai nu posibil divorţul, este vorba de a se crea o nouă situațiune. Păcută fiind constatarea de mai sus, se declară căsătoria, desfăcută, cu condiţiune chiar ca acâstă. hotărîre să fie înscrisă. Așa fiind, . numai din momentul înscrierii divorțul are loc, şi acâsta cu atât mai mult, cu cât legiuitorul dă drept judecătorului să amâne pronunțarea în unele casuri Și să dea anul de în- cercare. Dacă ar fi fost exact că divorțul ar trebui să fie considerat ca pronunţat din momentul cererii, atunci de si- ur că acest an de încercare nu ar mai fi putut av6 loc.
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Cestiunea; din punctul “de vedere practic, este însem- 
nată. Dacă am admite că hotărîrea, pronunţată și transerişă 
Ja oficerul stărei civili are efect retroactiv din momentul în 
care cererea de divorț a fost făcută, cestiunea, de lepitimi- 

_tate a, copiilor concepuţi în timpul divorţului pâte să fie 
serios pusă în joc. De altă parte moştenitorii unui sociti, ar 
putea să câră a se înscrie la oficerul stării civili hotărîrea 
care a pronunțat divorțul, sai să continue procesul după 
m6rtea, reclamantului. Am vădut că, după ce unul din soci 
a murit, fie cel reclamant, fie cel defendor, hotărîrea nu 
mai pâle fi înscrisă, pentru că căsătoria se consideră des- 
făcută prin mortea sociului, iar nu prin divorţ. 

96. Intre efectele despărțenii, unele se aplică atât la 
divorțul pentru causă determinată, cât şi la, divorțul prin 
consimțimânt mutual, 

Art. 277 şi următorii sunt cunoscuți. Art. 277. dice: : 
„Socii cari se vor despărți nu vor mai putea să se că- 

sătorâscă împreună“. 
Seim că acâsta este o împedicare probibitivă, de 6re- 

ce, dacă oficerul stării civili, a celebrat căsătoria, nu mai 
pâte fi anulată. 

Codul Napoleon făcea o excepțiune pentru casul când 
divorțul a avut loc prin consimțimânt mutual şi permitea 
socilor ast-fel despărțiți să se căsătorâscă după trei ani. Le- 
gea, din 1866 desființeza. prohibiţiunea, permite socilor di- 
vorțaţi a se recăsători, însă numai cu condiţiune ca să re- 
adopte regimul matrimonial de la prima căsătorie (Art. 29, 
Comp. $ 123 Calimach). Aa 

Art. 278 a fost deja reprodus la desfacerea căsătoriei, 
în art. 210 şi anume: | ” 

Art. 278. Femeea despărțită nu va putea trece în altă 
căsătorie de cât după 10 luni de la despărțenia, ei. 

Și aci avem o împedicare simplă prohibitivă, iar nu 
dirimantă. Femeea, care sa căsătorit îuainte de cele 10 luni 
nu face o căsătorie nulă. 

97. Este necontestat că divorțul nu pâte rupe lepătu- 
rile de alianță sai afinitate create prin căsătorie. Fiind-că 
aceste legături nu'și. aii originea de cât în căsătorie, 's'ar 
putea dice că odată desfăcută căsătoria, şi alianţa să fie des-
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făcută. Ei bine, nu este ast-fel. Alianţa persistă tocmai din 

punctul de vedere al împedicărei la căsătorie. Justinian, 

când se ocupă. de împedicările ce ar put să existe între 

un sociti şi rudele celui-l'alt, observă: „Negreșit că aceste: 

împedicări vor avea, interes atunci când căsătoria va fi des- 

făcută, pentru că dacă ar fi căsătoria încă în picidre, ar fi 

un alt motiv care ar împedica-o, acela că unul din soci se 
găsesce deja legat în o căsătorie“. 

98. Legiuitorul nu sa gîndit; nici chiar să dică că în- 
cetâză datoria alimentară între soci, de 6re-ce ei.nu mai 
sunt soi. Asemenea încetâză datoria alimentară şi către 
socru sai s6eră şi vice-versa. Acâsta este opiniunea unanim 
admisă astă-di. . a 

99. Femeea își reia naționalitatea, ce avea înainte de 
a se căsători și pe care a perdut-o prin acâstă căsătorie 

(Art. 19).. . 
100. Femeea pierde dreptul de a mai purta numele 

bărbatului (Art. 7, Legea asupra Numelui. din 18 Martie 1895. 
Codul German, Art. 1597). e 

II. Efectele speciali ale divorțului prin consimţi- 
mentul mutual. 

„101. Cun6scem disposițiunea Art. 279, precum și moti- 
vul pentru care legea opresce căsătoria, între ucela contra 
cărui s'a pronunțat divorțul pentru motiv de adulter și com- . 
plicele stii. | „a , 

Singura dificultate este numai a determina din ce anume 
pote eşi complicitatea. Nici o dificultate, dacă este o hotă- 
rîre de condamnare, de 6re-ce hotărirea, în penal are efect Şi în civil. Iarăşi lucrul este ușor când există vre-un pro- ces-verbal în regulă constatător de un flagrant delict. Câna însă s'a pronunțat numai hotărîrea de divorţ, pentru motiv de adulter, complicele care nu a figurat în judecată, se pote el considera ca atare, oprindu-se hotărîrea dată? Autorii. 
(Huc, II, n. 401) admit că complicitatea pâte resulta din hotă- rîrea de divorţ, pentru că. ea este oposabilă, acelui contra, cărui s'a pronunţat. Ne îndoim că acâstă soluţiune ar fi bună.



DESPRE DESPĂRŢENIE 475 

Art. 208. Pentru ovl-ce motiv se va fi pronunțat despărțenia, afară 

de ceasul consimţimântulul mutual, sociul. în contra cărul s'a pronunţat 

despărțenia va pierde tâte avantagiurile stipulate în fav6rea sa de către 

cel-V'alt sociă, fie prin contractul de căsătorie, fie după săvîrşirea căsătoriei. 

Partea în favârea cărei s'a pronunțat despărţenia, va conserva tâte 

acele avantagiuri chiar şi dacă ele se vor fi stipulat cu clausă expresă de 

reciprocitate, fâră ca acea reciprocitate să aibă loc. 

102. Legiuitorul a credut de cuviinţă ca, acel care este 
causa unei desfaceri de căsătorii, să nu mai pâtă păstra 
nimic din fol6sele ce i-aii fost date, fie prin contractul de 
căsătorie, fie în timpul căsătoriei. - 

In legiuirile vechi găsim că sociul, din causa cărui s'a 

dat despărțenia, îndură Gre-cari perderi ; însă aceste pierderi 
nu sunt egali pentru femee şi pentru bărbat. Așa Basarab 
spune că femeea prea curvă va pierde nu numai darurile 

ce i-a făcut bărbatul, dar şi zestrea (Gl. CCXV, z. 1); pe 

când precurvia bărbatului dă dreptul femeei a-și lua zestrea, 
aşijderea' şi ce-i va fi dăruit bărbatul şi tote ce-i va fi făcut, haine 

şi scule (dem. z. 7. Comp. Lupu, Gl. $ 1). Codul Calimach 
exprimă aceeaşi ideie: $ 130. „Dacă desfacerea însocireă s'ait. 
pricinuit de către femee, va upri bărbatul tot ce are ea de 

la dînsul, şi câştigă veniturile zestrei ei, de are copii cu 
dînsa; 6ră ne-având o câştigă cu proprietate desăvîrşită“. 

$ 131. „Dacă desfacerea însorii s'aii pricinuit de către 
bărbat, va:lua femeea zestrea şi câte are el de la dînsa, și 
având copii cu el, câștigă venitul darului nunţesc, 6ră ne- 
având copii îl câștigă cu desăvîrşită proprietate“. In cas de 
adulter femeea pierde cu totul zestrea, fie că parte merge 

copiilor, parte bărbatului, parte mânăstirei unde ea este în- 
chisă, parte cutii milelor ($ 126, 127); pe când bărbatul adul- 

ter, sati care pe nedrept a pârât pe femee de adulter nu 
pierde t6tă averea de cât. numai dacă socii ati copil (Ş 132). 

Caragea prevede aceeaşi pedâpsă şi pentru bărbat şi pentru 
poe i în cas de adulter sait de cugetare asupra vieţei (art. 

„43, par. III, C. XVI.. . 

Scim că în dreptul roman, când a început obligaţiunea 
pentru bărbat a restituit dota, putea, acesta să reţie din zes- 
tre pentru diferite cause, între cari și propter mores. 

In dreptul modern pierderea ce suferă sociul vinovat 

.
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"și găsesce consideraţiunea numai pe ideia de ingratitudine 
către cel-l'alt sociti. Sociul, ce a câștigat divorţul, nu pro- 
fită cu nimic din averea celui culpabil, el reia numai ceea 
ce a Gat cu titlu gratuit. | 

In privința donaţiunilor între soci în timpul căsătoriei, 
există o mare: deosebire între regula, revocabilităței lor şi 
regula că sociul culpabil pierde darul. In casul întâiit sociul 
donator trebue să manifeste expres voinţa de a revoca darul; 
pe când în cel de al doilea, darul este de la'sine desființat. 
Revocarea donaţiunii în primul cas este facultativă pentru 
donator, și numai el este în drept să o câră; pe când în al 
doilea cas, revocarea fiind o consecinţă legală a divorțului, 
pierderea darului - pote fi invocată atât de moștenitorii do- 
natorului, cât şi de creditorii lui, chiar fiind în vicţă. 

Codul german se depărteză mult de regula fixată de Codul Napoleon. Mai întâii revocarea, se mărginesce la da- rurile făcute în timpul logodnei Și al căsătorii; apoi revo- carea, este facultativă pentru 'sociul donator care a; obţinut divorţul în favârea, sa, și în fine revocarea nu mai pote fi cerută după un an, de cât dacă hotărîrea de divorț a r&- mas definitivă sai după mortea,. fie a donatorului, fie a do- natarului (art. 1584). | 
103. Ce se înțelege cu avantaj? Cuvîntul se ia în înţe- lesul vulgar Și însemnâză ori-ce dar, ori-ce beneficii a primit sociul, fără să fi dat în schimb vre-un echivalent; cu alte cu- vinte disposițiunile numite cu titlu gratuit. Nică o dificultate când unul din soci dăruesce celui-'alt o sumă de bani sat un lucru, darul acesta este revocat de drept prin efectele divorțului. 
Nu p6te însă să fie cestiune de avantaj, când. sociul vinovat a, tras vre-un profit fără să fie car. Așa, să presu- punem că femeea a avut un venit zestral fârte mare și că bărbatul, de şi a, întreţinut convenabil pe femee şi casă, a făcut economii Şi a pus la o parte sume importante. Sau bărbatui încredința femesi unele sume pentru ca ea să chel- tui€scă pentru trebuințele de di şi pentru îmbrăcămintea, ci, și femeea, a, profitat puind 6re-cari sume la o: parie. Aceste profituri nu pot fi reclamate în virtutea, articolului nostru. 104. Se admite fără discuţiune că revocarea se întinde
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şi asupra, disposițiunilor testamentare, ce ar fi făcut sociul 
inocent în favârea celui culpabil (Laurent, III, n. 3014). Se 
observă numai că perderea legatului nu pâte să fie pretinsă 
de cât numai dacă testamentul era deja confecţionat la epoca 
pronunțării divorțului (Carpentier, l, n. 342, 350). 

105. Este în afară. de ori-ce discuţiune că revocarea nu 
produce efect de cât în diua în care a avut divorțul loc, iar 
nu în diua în care dînsul s'a, făcut. De aci consecinţa că nu 
se datoresce veniturile sait dobândile darului pierdut şi că 
drepturile, constituite de donatar înainte de divorţ, sunt 
respectate. 

Art. 284, Desfacerea căsătoriei prin despărțenie nu va lipsi pe copil 
născuţi din acea căsătorie, de nici unul din fol6sele cari le-ai avut asigu- 
rate de legi, sai de tocmelele căsătoriei încheiate între tată şi mamă, dar 
drepturile copiilor nu se vor deschide de cât în modul şi cu condiţiunile 
în care ele s'ar fi deschis dacă nu: urma despărţenia. 

106, Pierderea, suferită de sociul vinovat nu pâte atinge 
drepturile copiilor. Legea dice: drepturile asigurate prin legi; 
acâsta se rapârtă mai: întâiti la „obligaţiunile pe cari le-am 
vădut că părinţii le aii către copii; apoi se raportă şi la 
drepturile de moştenire. Se mai vorbesce încă de drepturile 
resultând din toemelele intervenite prin contractul de căsă- 
torie. S'a putut dar stipula, de exemplu, că o parte din 
averea unui sociii să trâcă în nudă proprietatea copiilor 

"_eşiţă din căsătorie. 
In fine legea dice că drepturile copiilor nu Dot f. exer- 

citate de cât în condiţiunile prevădute în toemâlă. Așa, dacă 
S'ar fi dat, fie în contractul de căsătorie, fie în urmă, o avere 
în usufruct unui din soci pentru viâță şi copiilor nuda. 
proprietate, de şi donatarul usufructuar pierde prin divorţ 
usufructul, acest drept nu se unesce cu nuda proprietate 
în favorea copiilor, ci revine donatorului, până ce donatarul 
va înceta din viţa. 

„ri. 281, Dacă socii nu-și dedeseră nici un avantagiă unul altuia 
saii dacă acele avantagiuri nu vor fi îndestulătâre spre a asigura subsis- 
tența sociului care'a dobândil despărțenia, tribunalul va putea ordona si 
lua măsuri pentru a se da acestuia o pensiune de întreținere din averea
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celul-alt sociă, care nu va putea trece peste oa treia parte din suma ve- 
niturilor; acestă pensiune se va putea revoca, când ea nu va mat fi ne- 
cesară. | a | 

107. Presupunem un bărbat, care s'a căsătorit şi a luat 
o femee fără nici o avere. In timpul căsătoriei a maltratat-o, 
aşa în cât femeea, ne-mai putând suferi injuriile și relele 
„lui tratări, a cerut divorţul. lacă acâstă femee aruncată pe 
uliţă, fără nică un mijloc de existență. Legea "i recunâsce 
dreptul la o pensiune alimentară. Judecătorul are să vadă, 
dacă mijlâcele de cari ea dispune sunt insuficiente și atunci 
pote obliga pe sociul culpabil să-i dea pensiune de întreţi- 
nere, care va dura atât cât va dura şi necesitatea femeei; 
quantumul este iarăşi lăsat la apreciere, însă legiuitorul fi- 
x6ză ca acestă pensiune să nu trâcă peste o treime din ve- 
nitul sociului culpabil. | 

Art. 281 se justifică uşor: pentru când este vorba de 
a se da vre-o pensiune femeei, dar când este a se da vre-o 
pensiune bărbatului, cestiunea devine mai delicată. Ori-cum 
sar dice, societatea, nâstră este ast-fel organisată că, un 
bărbat care ajunge a fi întreținut de femeea sa, nu merită 
mult interes. Cu t6te acestea Codul German admite că fo- 
meea să fie condamnată către bărbat la o pensiune alimen- 
tară (Art. 1579). Sociul care a obţinut o pensiune pierde 

„dreptul la ea, dacă se căsătoresce din noii (Art. 1581. Obli- 
gaţiunea alimentară trece la, moștenitorii celui condamnat a 
o da (Art. 1582). Dacă divorţul se dă pentru motiv de bâlă 
mintală, acela, contra cărui s'a pronunțat, are el însuși drept 
la pensiune de întreţinere (Art..1583). 

Să notăm cuvintele: „Pa putea ordona şi lua mesuri pen- 
iru a se'da acestă pensiune“, cară însemnâză că tribunalul nu 
numai că pâte obliga pe sociul vinovat la o pensiune, dar 
p6te lua unele măsuri, de exemplu, să ordone o inscripţiune 
ipotecară, pentru asigurarea, plăţei pensiunii pe care sociul 
vinovat este obligat să o dea. e 

ri. 252. Copiii se vor încredința sociului care a dobânait despăr- ţenia, afară numai când tribunalul după cererea familiei sai a ministeru- lui public, va regula spre binele copiilor ca cu toţii, sai în parte, să fie încredințaţi sociului în contra cărui s'a pronunţat despărțenia sau unel a treia persâne“, : - : :
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"108. In principiu sociul, care a dobândit divorţul este 
în drept să ţie copiii, însă tribunalul, — dice legea, — pâte 

să dea copiii celui-lalt sociii, după cererea familiei, sai a 
ministerului public. 

Care familie? Familia sociului inocent saii familia so- 
ciului culpabil? Legiuitorul lasă lucrul vag, nu precisâză. 

Negreşit că, şi o familie și alta sunt în drept a se interesa 
de sorta copiilor, şi găsese că aceste cuvinte se rapârtă la 
ambele familii. ' 

"Sai a ministerului public. Procurorul este apărătorul cc- 
Jor minori, el va avea grijea să vadă cui să se încredinţeze 
copiii. * 

Se pâte de multe oră întîmpla ca tribunalul să ia m&- 
sură timporare pentru încredințarea copiilor. Așa, de și di- 
vorţul se pronunță în contra femeei, însă copiii fiind mici, 
pote prea bine tribunalul să hotărâscă ca până la vîrstă de 
'9, 10, 11 ani de exemplu, copiii: să fie încredinţați mumei. 

Când copiii vor fi mari, ei vor avea, mai multă trebuință 
de îngrijirea tatălui; însă când sunt mici, având mai multă 

trebuinţă de îngrijirea mumei, pâte tribunalul, provisoriii 5 2 i 2 , 

până la o vîrstă Gre-care, să încredinţeze pe copii mumei, 

--ohiar când muma ar fi culpabilă (V. C. German, Art. 1635). 
109. Hotărîrea tribunalului, dată asupra cui să se încre- 

dințeze copiii, se pâte modifica. P6te adesea tribunalul, după 
despărțenie, să schimbe hotărîrea sa. Așa, de exemplu, se 

îneredințeză copiii .tatălui, a trecut cât-va timp şi muma 
constată că tatăl nu îngrijesce de ei, saii că-i maltratâză. 
LL se căsătoresce a doua, 6ră, și aduce, cum se dice, o mumă 
„vitregă în casă, care maltratâză copii. P6te atunci să inter- 

vină ministerul public, sati chiar muma copiilor, şi dovedind. 

că copiii nu mâi sunt îngrijiţi de părintele lor, din contră 
sunt maltrataţi, să c6ră ca tribunalul să revie asupra hotă- 
râreă celei dintii şi să încredințeze copii sai mumei, sait 
-cum dice legiuitorul unei a îreia, persne, în care caz amîn- 

doi soci sunt datori să întrețină pe copii, dar aii în. același 
timp şi dreptul să supravegheze buna lor îngrijire. 

Art, 293. Orl-cărei persâne se va încredința copii, tatăl şi mama lor 
vor avea fie-care dreptul de a priveghea asupra lor şi îndatorirea de a-i 
întreținea şi de a le da crescere, în proporţiune cu mijlâcele lor“.
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110. Cum am dis deja, obligaţiunea părinţilor divorțaţi 
de a îngriji și întreţine pe copii nu încetâză prin divorţ. 
Sociul contra cărui s'a pronunțat divorţul pierde folosinţa, . 
legală (Art. 340). | i 

111. Controversa, cea mai însemnată asupra modificării 
relațiunilor dintre părți şi. copii, resultând din divorţ, este 
asupra punctului de â se sci dacă acel contra cărui s'a, pro- 
nunțat divorțul pierde şi cele-lalte prerogative ale puterii 
părintesci. | 

“Cestiunea nu pâte să se discute în cât privesce drep- 
tul de a consimţi la căsătorie, a face oposițiune, saii a cere 
nulitatea căsătoriei; asemenea și pentru consimțimântul la. 
adopțiune. Fie-care părinte ' păstrâză situațiunea de mai 
înainte. [| i 

„_ Diseuţiunea se reduce numai pentru dreptul de admi- 
nistrarea bunurilor copilului minor, de a, decide asupra edu- 
cațiunii lui, precum și pentru dreptul de corecţiune. 

" Carpentier (, n. 389—392) presintă patru sisteme. Cu 
drept cuvînt el depărtâză de la ori-ce discuțiune opiniunea 
lui Massol (n. 333) care propune deschiderea tutelei. Nici 

“vre-un text de lege, nici sistemul urmat de legiuitor nu per- 
mite acâstă soluţiune. | 

Laurent (IV, n. 294) dă aceste atribuțiuni ambilor soci. 
EI se fundâză pe textul articolului 283, care dă dreptul fie- 
cărui socii a priveghia asupra copiilor. Oredem că legiui- 
torul. prin acest articol nu s'a gîndit să “modifice ceva, la 
regulele stabilite în diferitele titluri în cari se: ocupă de - “prerogativele puterii părintesci. 

Huc (II, no. 426, 430, 431) crede că prerogativele de 
cari vorbim rămân sai trec aceluia, cărui, conform ârt. 282, s'ait încredințat copii. Acest sistem ar avâ logica pentru 
dinsul, însă, dacă s'ar admite am ajunge câte o dată la re- . Sultatul că administrarea averii, dreptul de corecţiune, să fie date unei a treia persâne. Ori, este imposibil a presu- pune legiuitorului că -a avut vre-odată intențiunea ca, trăind Părinţii, administrarea, averii şi dreptul de „corecțiune, să. potă fi încredințate altuia. | „Rămâne în fine ultimul sistem, după care tatăl — chiar fiind divorţul dat contra lui —, păstreză drepturile ce-i da
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legea ca părinte. Ne aflăm în o materie excepțională şi nu 
putem da celui vinovat mai aspre pedepse, de cât cele pre- 
vădute de lege. Ori, nicăeri nu se spune că părintele vino- 
vat pierde dreptul de coreeţiune, de administrare şi edu- 
care. Inconvenientul de a se lăsa aceste drepturi tatălui, 
observă bine Carpentier (|. c.), nu este mare. Pâte că era 
bine să se fi regulat de lege cel puţin dreptul de corec- 
țiune., . 

119. In practică se într6bă dacă pâte să existe o ho- 
tărîre care să pronunţe un divorţ, fără să arate în 'contra 
cui el se pronunță? Fie dintr'o nebăgare de s6mă a jude- 
cătorului, fie din o greşală de redacțiune, fie pâte chiar din 
compensaţiunile acelea, pe cari le-am vădut, în cari un sociii 
de și: vinovat, însă ar avea în favârea sa mai multe scuze 
față cu cel-lalt care a cerut divorțul, tribunalul să pâtă să 
găs6scă de cuviință că, de şi căsătoria se declară imposibilă, 
însă sociul inocent nu este tocmai îndreptăţit să se plîingă 
de: cele ce s'aii comis de sociul cel-lalt, şi fără să justifice 

„conduita sociului culpabil, pronunță divorțul, fără să dică curn 
că îl pronunţă în contra lui. 

Aci controversa, este de a se seci dacă o asemenea ho- 
tărîre va fi valabilă. Ca hoțărire va, fi valabilă, este necon- 
testat, şi în practică nu va fi dificultate a se sci dăcă so- . 
ciul, care a obţinut divorţul, pâte să eră înserierea la ofice- 
rul stărei civile? Care va fi întinderea hotărîrii pronunțată ? 
Ă “Noi credem că dacă tribunalul, fie. din omisiune, fie 
din ori-ce împrejurare, nu a declarat că divorțul se pro- 
nunță în contra sociului defendor, nu se pote, în urmă, să 
se mai adaoge cova la hotărîre. Deci, fie că tribunalul va fi 
greşit, fie că va fi lucrat intenţionat, din ' momentul ce n'a 
declarat că divorțul se pronunță în contra, sociului defen- 
dor, acâsta nu mai pâte suferi pierderea, avantajelor, pier- 
derea, folosinţei legale şi cele-lalte. Recun6scem însă că 
modul nostru de a vedea pâte să nu fie conform sistemului 
codului; însă ni se pare că fără o declarare de culpabili- 
tate în hotărire, ea nu pâte fi stabilită, mai târdiiu, | 

64257: , | | 31
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III. Efectele speciale ale despărțeniei prin 
 consimţimântul' mutual: 

” i 

Art. 285. In cas de despărţenie prin consimțimânt mutual, jumătate 
din averea bărbatului şi jumătate partie din averea femeei va fi conside: 
rată ca deplină proprietate a copiilor născuţi din căsătorie, chiar din diua 

„celei diniâiă declarațiuni de despărţenie. Tatăl şi mama însă vor avea 
drept la venitul acelor părţi din avere, până la ajungerea copiilor în vîrstă . 
legiuită, cu îndatorire însă pentru ei de a întreţine şi a cresce pe copii, 
după mijlâcele şi după posiţiunea lor socială; tâte aceste vor urma fă:ă 
prejudiţiul celor-lalte folâse, ce ar fi fost asigurate dişilor. copii prin toc- 
molele căsătoriei urmate între tatăl şi muma lor. - 

113. Incă de la început spuneam că temerea acelora 
cari combat divorţul prin consimțimânt mutual, pe motiv 
că acest divorț ar ajunge un mijloc. prea uşor pentru părți 
de a desface un act atât de important ca-acel al căsătoriei, 
este nefondată, de Gre-ce practica ne-a dovedit. că divorțul 
prin consimţimântul mutual este aprâpe neusitat și că forte 
rar se recurge la acest mijloc, şi acâsta din. causa, condiţi- 
unilor şi formalităţilor pe cari le-am vădut, cât şi din causa, 
efectului acestui divorţ, când există copii din căsătorie. 

Cel mai important efect este că jumătate din averea 
socilor devine de drept proprietate a copiilor eșiți din 
ac6stă căsătorie. 

- Seim că, după art. 258, socii hotăriţi: a se despărţi prin 
consimţimânt. mutual, sunt; datori a face mai întâiii inventa- 
riul și prețuirea, întregei lor averi mișcăt6re şi nemișcă- 
târe. Acest inventariii este cerut tocmai în vedere că copiii 
sunt proprietari de drept pe jumătate din averea, părinţilor. 
Pentru ca să se cunâscă pe ce anume avere sunt copiii: pro- 
prietari, legiuitorul obligă pe părinți a face acest inventar. 

Notăm că legea dice că copiii sunt proprietari, chiar din qiua celei d'întfiti deelaraţiuni de despărțenie, prin ur- 
mare devin proprietari, nu în momentul în care despărţenia 
sa pronunțat, ci din momentul în care declaraţiunea, a. fost făcută înaintea tribunalului, adică cu efect retroactiv. Așa fiind, 
ori-ce însfrăinare făcută în timpul procedurei divorţului, nu pote să fie oposabilă copiilor, întru cât privesce drepturile lor la jumătate din avere.
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“De altminteri copiii sunt proprietari pe acâstă jumă- 
tate din avere, independent de facerea inventariului. De aci 
consecința că, dacă părinții nu ai făcut inventariul, sai dacă 
cel făcut nu este: exact, copiii sunt în drept să „mârgă la 
tribunal, să dovedâscă, ce avere a rămas și ce anume s'a 

omis din acâstă- avere. Ca proprietari, copiii ai dreptul de 

a urmări acâstă avere în mâna ori-cui s'ar găsi dinsa. Prin 
urmare dacă socii ar fi înstrăinat acâstă avere în timpul di- 
vorțului, sunt în drept a revendica, averea înstr&inată. . 

114. Venitul acestor averi, cari revin copiilor, va con- 
tinua, a rămân la, fie-care din părți până la venirea copiilor 
în vîrstă legiuită de -mujoritate.. Acest venit al părinţilor are 

„ asemănare cu folosinţa legală, însă nu se aplică aci tâte re: 
gulele folosinţei. legale. Mai întâi folosința legală asupra 

averii proprie a copiilor ţine până la. vîrsta de 20 ani, pe 

când aci se: dice că durâză până la ajungerea copiilor în 

vîrstă legiuită. Al doilea, atât cât trăesce. tatăl, folosința, le- 
gală a întregei averi a copiilor. "aparţine. Numai după înce- 
tarea din viâţă a, tatălui acâstă folosinţă legală trece la mumă. 
Aci deosebirea este, — şi se explică într'un mod. natural, — 
că, chiar trăind tatăl, muma, are dreptul de folosință legală 

pe jumstate din averea ei proprie, care devine -proprietate 

a copiilor, pentru că fie-care din soci păstrâză dreptul de 
“folosinţă legală pe jumătatea, averei sale. In fine, dacă muma 
se mărită a, doua 6ră, tatăl fiind incetat din viâţă și ea având. 
folosința legală, acâstă folosință: legală este pierdută. Nu. pu- 
tem aplica articolului 285 acâstă regulă, fiind-că nu este aci 
o avere a copilului provenită de aiurea, cum ar fi o moște- 
nire saii un dar făcut de o rudă saii amic copiilor minori, 
nu e un peculium al acestor copii, ci este pur şi simpluo 
avere ce provine de la mumă, și pentru care legea, fără 
deosebire, “i dă dreptul de usufruct până la venirea, copiilor 
în majoritate, cu îndatorire pentru acest părinte ca să în- 
trețină şi să er€scă pe copii. 

115. Copiii se consideră că devin: proprietari, nu prin 
- fav6rea părinţilor ci prin favârea legei. Prin urmare dreptul 

lor asupra averii părinţilor nu se pâte considera ca un dar, 
nu se pote considera ca dobândit cu titlul gratuit. De aci 

consecința că nu aplicăm nici una din regulele speciali ale .
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donaţiunilor. Așa, nu pâte fi vorba de revocare pentru causă 
de ingratitudine. Copiii ce unul din soci ar avea dintr'o altă 
căsătorie nu pot pretinde că acâstă jumătate avere cuvenită 
de drept celor eșiţi din căsătoria desfăcută cu consimțimântul 
mutual, să fie raportabilă la succesiunea părintelui comun. 
Acestă avere nu se pâte calcula nici pentru a determina 
cotitatea, disponibilă şi nu pâte fi cestiune de reducere pentru 
că s'ar ataca reserva. Pâte că toemai în vederea că părinții 
divorțați pot avea şi alți copii din altă căsătorie, legea a 
asigurat pe cei din căsătoria desfăcută de bună .voe cu a- 
câstă jumătate avere. | 

116. Dobândirea jumătăţii averii este cu titlu universal, 
Prin urmare copiii cari. primese jumătate avere a părinților, 
primesc asupră-le şi surcinile pe jumătate ale patrimoniului 
părinţilor divorţați prin consimţimântul mutual. 

- 117. Finele art. 285 dice: Zote. acestea vor urma fără pre- 
judiciul celor-Palte folăse ce ar fi fost asigurate dişilor copii prin toc- 
melile căsătoriei urmate între tatăl şi mama lor. Se pâte ca socii 
prin contractul lor de căsătorie să fi stipulat în fav6rea co- 
piilor, ce se vor nasce din căsătoria, contractată, 6re-cari 
drepturi. Aceste drepturi nu sunt în nimie atinse “prin do- 
bândirea jumătăţii averii; precum nici acestă jumătate nu 
este diminuată. Art. 285 este o fav6re mai mult pentru co- 
pii şi nu pâte veni în contra, lor. Insă folâsele stipulate prin 
contractul de căsătorie ai caractărul unor disposiţiuni cu titlul gratuit şi li se'aplică regulele speciali ale donaţiunilor.



  

TITLUL VII 

„DESPRE PATERNITATE ŞI DESPRE -FILIAŢIUNE 

1. Filiaţiunea este raportul ce există între un copil și 
părintele săi, privind de la copil către părinte. Dacă însă 
privim relaţiunile de la părinte către copil, răspunde la 
euvîntul filiațiune, cuvintele paternitate Şi maternitate: paterni- 
tale de la tată la fiu, maternitate de la mamă Ja fiii: 

2. Din acest punet de vedere rubrica titlului ar putea 
să se dică că e incomplectă, fiind-că vom vedea îndată că 
legiuitorul se ocupă şi de maternitate. Putea să lase numai 
cuvîntul filiațiune general, dar dacă a, întrebuințat și cuvîntul 
paternitate, negreșit trebuea să adauge și pe acela de ma- 
ternitate. In al doilea rînd avem 'de observat asupra, acestei 
rubrici,. că în acest titlu legiuitorul nu. se. ocupă să deter- 
mine t6te raporturile ce exist între fii Şi tată. Legiuitorul 
aci se ocupă numai să determine după cari reguli se 
fixeză filiațiunea. Cât privesce cestiunile cark sunt efectele 
acestei filiațiuni, cari sunt raporturile juridice între un fiu 
Şi părintele săi, nu se găsesce aci în acest titlu nimic şi 
materia e întru cât-va respândită în diferite părți ale 00- 
dului. 

Deja, în titlul căsătoriei, am vădut, cum părintele con- 
tractâză către. copiii săi prin însuși căsătoria, obligaţiunea de 
a cresce şi a întreţine pe copii, cum copiii sunt datori res- 
pect; şi supunere părinților lor,- obligaţiunea alimentară şi 
vom vedea 1nai târziii în materie de moștenire cari sunt 
drepturile copiilor la moștenirea, tatălui și vice-versa, cari
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sunt drepturile părintelui la moștenirea copiilor. Aşa dar nu 
ne vom ocupa aci de cât numai cu fixarea regulelor după 

„care trebue să fie determinată o filiațiune. | 
3. Filiațiunea, se împarte în: filiațiunea de sânge Și filiu- 

fiunea civilă sai adoptivă. Cea, dintâiu își ia nascere din legile 
“naturei, cea de a doua, din legile civili. Filiaţiunea de sânge 
se sub-împarte în: filațiunea legitimă Şi în filiațiunea nuturală, 
după cum există saii nu între părinții copilului, legătura 
căsătoriei legitime. In filiaţiunea, legitimă distingem filiațiunea 
legitimă proprii disă şi filiațiunea legitimată, în care copilul 
născut din relaţiuni ilicite în urmă prin căsătoria subse- 
quentă, s'a -legitimat. - o 

| Filiaţiunea naturală se împarte în: filiațiunea naturală 
simplă, în adulterină ȘI în încestudsă. Tiliaţiunea naturală simplă e 
aceea care se stabilesce, prin relaţiuni ilicite între două per- 
s6ne, între cari nu.ar fi nici o -împedicare la căsătorie. 
Filiaţiunea adulţerină e-aceea care resultă din nisce raporturi 
de adulter între părinți, de 6re-ce unul din „dînşii e legat 
prin căsătorie cu altă pers6nă, iar cea încestudsă e aceea care 
ia nascere din relațiunile. între două. persâne între: cari este 
împedicare de căsătorie pentru motivul de rudenie sati alianță 
în gradul prevădut de lege. Acâstă sub-divisiune a filiaţi- 
unei naturale în filiațiune naturală simplă de o parte, adul- 
terină și incestudsă,. de altă parte, nu are în legislațiunea 
nostră nici un interes, asemănându-se complect una cu alta 
și nederivând, de Joc în - reșultate cum. este în alte legis- jaţiunt Pe poiă împazlnele îedeaee , d. La Romani filiaţiunea naturală avea mai puţină impor- 
tanță de cât cea legală, care dădea nascere la agnaţiune. 
Se recunoscea,. pe lângă copii legitimi Și cei naturali vulgo | concepti Sa spurii, numiți ast-fel de la cuvîntul guasi sporadis 
ecepti, și consideraţi ca, fără tată, (Inst. Just. $ 12 C.I, T.X). 

Deşi textele întrebuințăză cuvintele de incest Și adulter, 
totuși. Romanii nu cunoseeaii de cât un fel de filiațiune na- turală;: filiațiunea naturală simplă. Reamintim însă în trâcăt că copii născuţi din concubinat se aflati 6re Și cum în o situaţiune 
mai bună de cât cei vulgo concepti, spurii, lucru. pe care l'am arătat cu ocasiunea menţionării concubinatului. In legile n6stre vechi găsim că se face distineţiune între copii naturală și copii
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legitimi. „Așa citim în Basarab; „Gl. COVIIL. Când face 

nescine copil cu muierea lui cea ce e blagoslovită prelege, 
acel copil se cheamă adevărat.!lar când ţine nescine muierea 
în casa lui neblagoslovită, şi se culcă cu dînsa de facia,!), 
de va face copil se cheamă hireş. Eră când se culcă cu 
muierea afară din casa lui, acel copil ce va, face se chiamă 
copil. lar când va nasce copil și nimeni nu scie. care la 
făcut, nici cela ce la semănat, acela se chiamă întunecat“. 

Calimach coprinde instituțiunea, legitimărei însă numai a 
copiilor naturali simpli. Copii naturali ai dreptul la ali- 

mente şi la o parte din moştenire, lucru pe care îl vom 

vedea când ne vom ocupa în special de succesiuni. 

Să citim acum paragrafele cari coprind aceste dispo- 
siţiuni. $ 215 dice: Copiii cei născuţi din neputernice însociri, iar 
nu şi din cele oprite prin Ş 88,:90—97 se socotesc ca nişte legiuiţi 

dacă se va. ridica împedicarea, adică dacă se vor împăca părinții cu il; mail 

suă dacă se va dovedi că unul măcar din părinți mai avut întru adever bila 

sciință de împedicătărea pricină a însocirei coprinsă, în $ 88, 90—97. 

$ 216: Copiii născuţi din nelegiaită împreunare ce s'a făcut în le- 

giuiţi prin cea în urmă săvirşită căsătorie a tatălui cu mana lov ci 

(care păte a; fost țiitdre, sai şi altă slobodă femee) se numâră şi ci şi 

pogoritoriă lor în rândul fiilor celor născuţi din legiuita însocire. Susa de ap 

Ş 217: Nelegiuita însocire nu pote -să pricinuiască copilului jicnire ? Iu 

N. coda cinstea politicescă şi la îuuintarea lui, deci mare trebuință, pentr U zale Ac 

un sfirşit ca acesta, să cer de la stăpânire vre-o deosebită privilegie 

spre a fi cunoscut de fiii legiuil. Ş 218: mai părinților este slobod 

a cere de la stăpânire acestă privilegie a întăgiuitei nasceri, dacă vor 

voi ei să se fucă ca un nelegiuit copil, împărkişitoriii pronomilor, vad 

stării şi averii lor, pe care avere pot slobod a o Ta la moştenitori. 

$ 219: Ac6stă privelegie, în cât privesce către cele-lalte meduliri adipiset. 

umili, mare nici o putere, adică un fii ca acesta nu pote să ceră 

driturile, mici moştenirea rudeniilor tatălui stii, nici a munci, ci în- 

suşi numai. a părinților săi. $ 220: Cei nelegiuiţi copil cu totul se 

depărieză de driturile familiei şi a vudeniei, precum şi de numele fa- 

miliei şi a rudeniei, precum şi de numele familiei tatălui de cvghenia, ” 

de marca nemului, cum şi de alte părintescă privelegii, ci dobândesc 

1) Concubinatul.
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numai numele familiei de pe mamă. Ş 221: Pite însă nelegiuitul fiă 
nah ape În cu dreptul, să ceră de la părinții sc! cheltuelile - pentru hrană, cres- clinande cerea şi căutarea bolelor sale, potrivit cu starea lor; aşa dur şi dri- 

turile părinților până la atâta numai se întind, asupra acestui fel de 
copil, în cât cere neaperat scopul crescerii lui. Ş 222: Cel nelegiuit DR, ps copil nu este desăvirşit supus puterii părinţilor sti ci se cârmuesce de ea sul Către epitrop ; însă epitropia acesta pole să se dea şi tatălui, de va pile fi vrednic de credinţă. Și art. 945—948 relative la moştenire: cf de epiErpi- Ne având pogoritori legiuiţi, ci numai părinți saii fraţi, se împarte COmâte- averea în Patru părţi, din care dout vor lua copiii /ecă firesci, una părinţii sai fraţii şi o pătrime se va “cheltui la obi: naitele pomeniri şi la alte lucruri folosităre sufletuhi şi publicului, j916: Ne având : nică părinți nici fraţi, se împarte averea în trei Pățți, din cari dout Părţi. vor lua copii cek firesci, iară o treime se va dheltui Drecum s'a arătat mai sus. $ 947: Dacă copilul cel firesc muind mai înainte de cât părinții săi cei firesci, va lăsa în urma sd, copii, vor intra aceştia în driturile mortului cu dritul representaţi , Ş 9.18: Copiii cei născuţi din alte împrejurări ncertate şi nelegiuite, se depărteză de sf Îi usa ROStenirea părinților lor ca nisce nevreduici de ea; însă pentru în 9, _:pbirea de omenire, moştenitorii cel legiuiți a acelor Părinţi sunt datori Boitaii să le da pe tot anul cheltuelile trebuincidse pentru hrană, părţii Văr- i (e Sea abia. biitesci până la al 18-lea au, îar părţii femeesci Până la al 16-lea Wat stim al virstei, după analogia legatumului de crescere, Epilropicesca .co- fe "a Gilemisie trebue să le rinduiască epitrop şi să hotărască pe fie-care an m Și „cătimea trebuincidselor cheltuely Pentru crescere, cercetând cu amârun- pe ea dul starea legiuiţilor "moştenitori ; asemenea să se urmeze şi când pă. rinții făcând testament mu vor fi vindut nimica pentru dinşii. Legea Caragea, (art. 1 Și 2, Partea 1, C. II) împarte copii în câţi se nasc din cununie după lege şi în cei din curvie, câţi din împreu- ___Hare fără lege se nasc. „Copii naturali se găsiau în legătură cu albe muma și rudele ei, faţă cu tatăl şi rudele lui nu era nici o e foeje aie legătură, căci nici e] mu este sciul lor, nici ci lui (art, 21, P. IV, me C. II). In legea Caragea se maj găsesce şi adopțiunea sati “0theesia cu care se ocupă un întreg capitol Şi anume Cap. V din P. IV. Insă nu se vede nici o urmă despre legitimare şi mai puţin încă despre: recunâscere. 
„În tot decursul dreptului vechii în Francia, era, deose- bire între copii naturali simpli, adulterini şi incestuoși cari „Nu aveati nici un drept către părinţii lor Şi copiii legitimi. 
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Cu dreptul: intermediar ideile se” schimba şi se recunâsce 
egalitatea, tutulor copiilor, prin urmare se asimilză copilul 
natural cu cel legitim (Legea din 214 August 1892). Codul 
Napoleon a urmat un sistem intermediar, împărțind copii 
în naturali simpli, cară pot fi legitimaţi şi recunoscuţi şi cari 
ast-fel ai dreptul la o parte din moştenirea ce Ii s'ar fi cu- 
venit, dacă ar fi fost legitimi, în încestuosi și adulterini cari nu 
pot fi nici recunoscuți, nici legitimaţi Şi cară nu ai drept de 
cât la, alimente. Legiuitorul rumân, după cum am spus. mai 
sus, nu recunâsce de cât un singur fel de copii naturali, 
putând fi legitimaţi şi adoptați și având drepturi faţă cu 
muma, şi rudele acesteia egale cu ale copiilor legitimă, însă 

“fără nică un drept faţă cutatăl.' 

5. Titlul este împărţit î în patru capete: Capul 1 (Art, 286 — 
291): Despre filiațiunea copiilor legitimi născuţi sai concepuţi în că- 
sătorie; Capul Il (art. 292—8303): Despre dovedirea filiaţiunei. co- 
păilor legitimi ; Capul III (art. 304—308): Despre copii naturali. 

CAP. 1 

Despre filiaţiunea copiilor legitimi născuți sau concepuţi 
în timpul căsătoriei - 

6. Era mai bine să se fi dis în rubrică.. - copiilor legi- 
timi sait acei cari sunt concepuţi în timpul căsătoriei. In Capul I se 
vorbesce şi de copiii concepuți înainte şi născuţi în timpul 
căsătoriei, precum și de copiii concepuţi după desfacerea 
căsătoriei. | 

7. In contestările ce se pot ridica asupra unei filiaţiuni 
se creiază mai multe acțiuni: acțiunea în nejecunâscerea (numită, 
în codul Napoleon I/action en desaveu) ; acțiunea în contestare de 
legitimitate, acțiunea în contestare de stat, Şi acțiunea în 'reclamaţiune 

de stat, 

„Vom ved6 în cursul explicărei titlului nostru care este 
obiectul fie-cărui din aceste acţiuni. | 

8. In determinarea unei filiațiuni trebue să cercetăm cine 
este tatăl, cine este muma, când copilul este conceput, când 
este născut, și în cele din urmă identitatea acestui copil. Din
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aceste elemente necesari, indispensabili pentru determinarea 
unei filiațiuni, unele 'se pot dovedi materialicesce. Aşa, iden- 
titatea, pentru: care pote să se aducă. dovadă că acesta este 

„copilul despre câre este vorba. Asemenea nascerea, care 
“este un. fapt material, care se pâte constata prin dovedi, 
cum ar fi martorii cari aii asistat Ja nascerea unui copil. 
Odată cu nascerea se constată şi muma copilului. Nu tot 
ast-fel este pentru tatăl copilului și pentru epoca concep- 
ţiunei. y 

| In privinţa tatălui este incertitudine şi. de aceea legiui- 
torul a trebuit să facă următârea distincţiune: dacă muma 
copilului este căsătorită, copilul se consideră conceput de 
la bărbatul acestei femei. Este ceva și natural Și conform 
cu morala, este un adevărat omagii 'adus castităței unei fe- 
mei legitime. Nimeni nu pâte, afară de casuri excepționali, 
să vie să spună cum că copilul conceput în timpul căsăto- 
riei este un copil natural, adică :nu este conceput de către | 
bărbatul mumei sale. Vom vedă că acţiunea în nerecunâscere 
are de scop tocmai să arate că copilul nu este al bărbatului | 

„femeei căsătorite. Legiuitorul nostru admite principiul ne- 
contestat şi înscris în tâte legile, formulat: Pater îs est que 
justae nuptiae- demonstrant, adică acela este tatăl copilului pe 
care muma îl are de bărbat. 

In privința unei femei necăsătorite, redactorul nostru, 
„— conform datinei legilor romane şi a legilor nâstre vechi —, 
consideră pe copil ca având un tată incert şi că este impo-. 
sibil a determina care anume este părintele lui, de:unde re- 
gula: căutarea paternităţei este înterdisă. | 

Rămâne cel din urmă element: concepțiunea. Ca, un copil să pota să invâce regula că tatăl săi este bărbatul mumei, trebue să dovedâscă că el a:fost. conceput în timpul că- 
sătoriei. | 

9. Aci întîmpinăm iarăși dificultăți. Merlin arată abu- surile la cari a dat loc practica veche franceză în privinţa 
duratei gestaţiunei, adică determinarea cât timp pâte 'să Ș6dă un copil în pântecele mamei sale. S'aii urmat scanda- lurile “cele mai mari. Așa, un Parlament-a admis pe un co- -pil ca legitim,. de și era născut. după 8 ani de dile de la mortea bărbatului mumer. S'a declarat legitim un copil, care
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s'a născut după ce muma sa dăduse nascere deja i unui copil 
după msrtea bărbatului ei. 

| Pentru a face. să înceteze aceste abusuri, redactorii 

codului Napoleon ati consultat 6menii de sciință, și cu tâte 
că sciința chiar. astă-di nu pâte precisa, nu pâte fixa un 
termen cât pte să şâdă un copil în pântecele mumei sale, 

totuși se scie că în termeni de mijloc, un copil se nasce 
cam la 9 luni după concepţiune, cu variaţiune de două sati. 
trei dile înainte saii două-trei dile în urmă. Numai puţin 
însă se văd copii năseându-se la 7 luni. 

Foureroy, medic cu autoritate la aceea epocă, arată 

într'un raport al săi că: gestaţiunea cea mai scurtă este de 
6 luni și ceva, saii 186 dile, iar cea mai lungă nu pâte să 
trecă peste 296 dile; cu alte cuvinte, un copil nică o-dată nu 

se pâte dice că a; fost conceput în mai:puţin de 186 dile, 

saii în mai mult de 296 dile. In urma acestui raport şi în 
interesul legitimărei, s'a determinat termenele de 6 luni Și 

de 10 luni, şi pentru că la acâstă epocă era în vig6re ca- 
lendarul republican, care numără lunile pe 30 dile, s'a de- 
terminat, tot în interesul legitimărei, că o gestaţiune .pâte 
varia de la 180 până la 300 de dile. Aşa dar concepțiunea 
unui copil cade între a trei-sutelea şi a o sută-opt-decilea 
qi, numărându-se îndărăt de la nascere. | 

10. In capul I se vorbesce de acțiunea în merecunăscere şi - 

de acțiunea în contestare de legimilate. Noi ne vom ocupa pe 
rînd de: 

Copilul conceput ; şi născut în timpul căsătoriei ; 

Copilul. năseut după, însă conceput în timpul căsătoriei ;. 

Copilul conceput înainte şi născut în timpul căsătorie 
Copilul conceput după desfucerea căsătoriei ; 
Acţiunea în nerecundscere; 

„ Acţiunea în contestare de legitimitate. 

Cât pentru acțiunile în contestare de stat și în recla- 
maţiune de stat, ele vor fi tratate în capul următor. 

P
P
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"1. Copilul născut şi conceput în timpul căsătoriei 

Art. 286. Bărbatul este tată! copilului conceput (zămizlit) în timpul 

căsătoriei. (Pater is est quem nuptiae demonstrant).
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Bărbatul însă va put să nu recunâscă de al săi pe copil, dacă do- 
vedesce că în cursul timpului coprins între a trel-sutelea di şi între aceea 
a una sută opt-deci ma! înaintea nascerei copilului, a fost în imposibilitate 
fisică de a cohabita cu socia sa, fie din causă de depărtare, fie din ori-ce 
alt accident. | | | 

Ari, 287. Bărbatului nu-i va fi ertat să nu recunâscă de al săi pe 
copil, sub cuvînt de neputinţă trupâscă; nu va put a nu-l recunâsce nici 
„chiar pentru causă do adulter (preacurvie), afară numai când nascerea i se 
va fi tăinuit, la care cas va fi admisa propune tâte faptele proprii a jus- 

-tifica că el nu e tatăl copilului. Nerecunâscerea nu va put f primită când 
a existat în fapt întrunirea între soci, 

11. Am arătat după cari reguli se determină concep- 
țiunea unui copil, precum Şi presumpțiunea, că copilul con- 
ceput în timpul căsătoriei are de tată pe bărbatul mumei sale. 

Regula, Pater is est oră cât de conformă naturei ar fi, nu 
este fundată de cât. pe o presumpţiune, care câte odată pâte să nu fie conformă cu faptele. Se permite bărbatului în unele casuri să vie înaintea justiţiei să arate că copilul con- ceput în timpul căsătoriei riu este a lui, 

Legiuitorul însă a restrîns casurile în cari permite băr- batului a combate regula Piter is est, etc. la două, unde nu pote fi îndoială, - : 

A. Imposibilitatea fisică de cohabitare 

12. Primul cas în. care bărbatul p6te pretinde că co- pilul nu este al lui, de și conceput în timpul căsătoriei, este când el dovedesce că în cele 180 de qile, în cari se determină de lege concepțiunea, a fost în imposibilitate fi- sică de cohabitare cu socia, sa. Așa, d. ex., socii ati fost în fapt departe unul de altul, ast-fel în cât a fost imposibilitate să se întâlnâscă. Dacă depărtarea era, mică, sai dacă în fapt se dovedesce că bărbatul s'a întâlnit cu socia sa, preten- țiunea lui trebuesce respinsă. a RE Legea adaogă că imposibilitatea, fisică p6te resulta și dintr'un accident. Se pote să se fi întîmplat vre-unul din acele accidente, de-exemplu o. b6lă,- care să. fi făcut pe băr- bat să nu fi putut av6 cohabitarea cu socia sa „12. Vedem ca legiuitorul nu se ocupă de cât de impo- sibilitatea fisică, resultând din fapte externe, pentru că are
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„grija, să adaoge că bărbatul nu pâte invoca, neputinţa, tru 
p&scă, pentru a nu recunâsce pe 6opil. 

În fața abusurilor la cari a.dat l6e practica veche fran- 
ceză prin anchetele şi. consiatările Consiliului, — care făcea, o 
mulţime de constatări în privinţa punctului de a se sci dacă 
copilul cutare este sai nu opera bărbatului mumei, consta- 
tări în cari morala, se simţia atinsă, — legiuitorul modern nu 
mai permite să se invoce de bărbat de cât imposibilitatea 
fisică resultând din fapte externe, cum este despărţirea. so- 
cilor, sati vre-un accident. 

13. In practică s'a admis că se pâte adioga la terme- 
nul de imposibilitate fisică şi timpul ce a urmat după des- 
facerea căsătoriei. Asemenea dacă imposibilitatea fisică exista, 
mai înainte de celebrarea căsătoriei, se pâte adăoga timpul. 
până la celebrare. Așa, de exemplu: Căsătoria s'a desfăcut 
la 1 Iunie, copilul s'a născut la 20 Noembrie, bărbatul ' jus: 
tifică că a fost în imposibilitate fisică de la 1 Martie până în 
diua desfacerei căsătoriei, nu și până la 30 Iunie. De şi de 
la 1 până la 30 lunie nu a- mai fost imposibilitate jisică de 

„cohabitare, totuşi bărbatul va reuși în acţiunea sa, pentru 
că nu se mai pâte pune concepțiunea copilului între 1 şi 30 
lunie, de 6re-ce în acest interval nu mai exista, căsătoria, 
Deci la termenul de la 1 Martie până la 1 Iunie, cât a durat 
imposibilitatea, fisică, se adaogă timpul de la 1 Iunie până 
la 80, cât căsătoria a fost desfăcută. Tot ast-fel şi în casul 
când imposibilitatea fisică exista, la, contractarea. căsătorici. 
Concepţiunea copilului nu se pole pune înainte de celebra: 
rea , căsătoriei. 

B. Imposibilitatea morală de cohabitare, 

14. Adulterul mumei nu este o probă că copilul năs- 
cut să nu fi fost opera bărbatului său, fiind-că adulterul nu 

. dovedesce alt-ceva de cât un fapt, din care nu pâte să re- 
sulte întrun mod neîndoi6s:că copilul nu este legitim. Cu 
tOte acestea adulterul femeei pâte intra ca element în con- 
stituirea imposibilităței morale de cohabitare, când pe lângă 
adulter se adaogă ascunderea nascerei copilului. 
_ Aşa dar pentru al doilea.cas, în care copilul pâte să
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fie nerecunoscut de legitim, de și conceput în timpul căsă- 
toriei, se cer trei condițiuni: adulterul femeci, ascunderea nas- 
cerci. copilului şi imposibilitatea morală de cohabitare a bărbatului 
cu socia sa..Lipsind una, din aceste condițiuni, bărbatul cade 
în pretenţiunea sa. Bărbatul este dator să dovedâscă fie-care 
din aceste trei împrejurări în mod separat, adică fie-care în 
parte, fără a putea pretinde că una resultă dintr'alta. Așa, 
din. faptul ascunderii nascerej copilului: nu pâte să pretindă 
bărbatul că resultă adulterul femeei, precum nu pâte din 
adulterul femeei să pretindă că a fost imposibilitate de co- 
habitare morală. | : 

De altă parte însă aceste trei elemente nu constitue 
fie-care câte o cestiune prejudiciară, adică nu este ținut băr- 
batul să facă un proces separat pentru a dovedi adulterul, 
altul pentru constatarea tăinuirei. Este destul că prin o sin- gură acţiune care este aceea în nerecunâscere, să, facă câte 
trele aceste dovedi; dar incă odată, trebuese câte trele fă- cute deosebit. 

Legiuitorul cere taina nascerei, prin urmare nu este su- ficientă taina sareinei. Ori cât de mult ar fi căutat femeea să ascunqă bărbatului săi sarcina, dacă în cele din urmă băr- batul a descoperit'o, şi ast-fel femeea nu a mai credut de cuviință să mai ascundă nascerea, condiţiunea, cerută de lege nu este îndeplinită: De altă parte femeea nu pâte să susţină că bărbatul a cunoscut nascerea, dacă se dovedesce că ea a căutat să o ascundă. Asemenea, cunoseința bărbatului că fe- meea, sa este însărcinată nu pâte fi tot-d'a-una o dovadă că nascerea nu "i-a fost ascuusă. Negreșit că în fapt este grei să, existe o taină de sarcină. Cu tâte acestea se pâte întîm- pla ca o femee .toemai pentru. ca să ascundă epoca con- cepţiunei, să fi spus că este însărcinată, însă să ascundă nascerea. | | 
16. Nu se cere ca epoca. adulterului. să coincidă cu . concepțiunea, pentru că a putut f6rte bine ca constatarea acestul adulter -să nu fi fost făcută de cât pentru o singură dată şi cu tâte acestea femeea să fi avut relaţiuni adulterine mai dese de cât acea dovedită ; prin urmare este suficient să se dovedâscă de către bărbat adulterul femeei.. 

17.. Imposibilitatea morală este, din. câte trele condi-
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țiuni cerute pentru nerecunâscerea copilului, cea mai grea 
de: dovedit. Ea rămâne însă tot în sarcina bărbatului și pote 

resulta din diferite împrejurări lăsate aprecierei judecă- 
torului. 

Judecătorul însă este dator să respingă pe bărbat, dacă 
se dovedesce că, la, epoca concepțiunei a avut loc un sin- 

gur moment cohabitare între bărbat, şi: femee..Nu se pste 
opune bărbatului. nici vre-o recunâscere că copilul este. al 

sBiL; nică că a făcut declarare de nascere la oficerul stării 

civili, saii că a luat parte la, facerea actului de nascere (Huc, 
III, n. 28, 29). 

18. Acestea sunt singurele casuri în cari Dărbatul pâte 
ataca legitimitatea copilului conceput în timpul căsătoriei. 

Codul Napoleon, ca, şi Codul nostru, nu mai prevedea nici 
un alt cas. 

In Francia a. venit -după Codul Napoleon legea nouă 
din 6 Decembrie 1850, care a permis acţiunea în nerecu- 
n6scere și în casul de separaţiune de corp.-Ac6stă disposi- 
ţiune a trecut în legea, din '1886 Asupra Divor ful. .O femee 

separată de corp pote să aibă un copil. Ea nu pâte pre- 

tinde că este al bărbatului. Legea cea nouă admite că .co- 
pilul conceput în timpul separaţiunei de corp pâte să fie 
nerecunoscut de bărbat. În acest cas femeei îi incumbă sar- 

cina să dovedâscă că dînsa ar mai fi avut relaţiuni încă cu: 
bărbatul săi în timpul concepțiunei și numai așa pâte să 

facă a se respinge acţiunea în nerecunâscere. Se pâte pre- 
sinta ceasul în care concepțiunea unui. copil să cadă în tim-. 

pul divorțului părinţilor. Fiind-că legiuitorul a credut de. 
cuviință să nu. întindă casurile de.nerecunbscere, ori cât ar 
fi în fapt dovedit că socii se găseail în ast-fel'de condiţiune, 
în cât coabitarea, între dînşii nu: a avut loc în. timpul di- 
vorțului, totuși copilul conceput în acest timp, mai cu s&mă 
că am respins de la început ideia lui Zahariae, asupra, retro- 
activităței efectelor divorțului, va fi considerat ca conceput 
în timpul căsătoriei şi. ca.atare ca, legitim, fără ca bărbatul 
să pâtă avea acţiunea în nerecunâscere, în afară de cele 
două casuri pe cari le-am vegui deja.
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II. Copilul conceput în timpul căsătoriei şi născut 
| după desfacerea ei 

19. Situaţiunea copilului născut după desfacere; dar 
conceput în timpul căsătoriei ' este aceeași ca a copilului 
conceput şi născut în timpul căsătoriei. El nasce legitim și 
nu i se pote contesta, acâstă calitate de cât prin o acţiune 
în nerecunâscere şi numai în cele două casuri pe cari le-am vădut mai sus. o cr 

Cu t6te acestea copilul născut după căsătorie, -chiar înainte de împlinirea, celor 300 dile, va fi. nelegitim, dacă după desfacerea căsătoriei muma, acestui copil dăduse nas- 
cere unui alt copil.-In acest cas copilul născut în urmă, de Și după lege se consideră conceput în timpul căsătoriei, va fi atacat nu prin acţiunea în nerecun6scere, ei prin acțiunea în contestare de legitimitate. o ! 

20. Se pâte: întîmpla ca un copil, urmând termenele gestaţiunei fixate de lege, să fie conceput în timpul a două căsătorii ale mumei, presupuind că muma s'a căsătorit a doua ră, fără să respecte lunile de viduitate. Iacă o căsă- torie desfăcută la 1 Iunie, femeea se căsătoresce a doua Gră la 1 August şi la 1 Martie nasce un copil, care, pentru- că nascerea a avut loc mai înainte de împlinirea a 300 qile de la desfacerea, primei căsătorii, se pâte considera, conce- put în acea căsătorie și, pentru-că acâstă nascere a avut loc după 130 de dile, copilul se pote considera conceput:în a doua căsătorie. Care va fi soluțiunea ? 
In faţa acestei cestiuni 'era inevitabil să se presinte „mai multe sisteme, din cari și aci, ca şi în mai tâte contro- versele, nici unul nu satisface, - 

Mai întâi respingem sistemele, cari lasă copilului.ale: gerea !),- saii, după care trebue să se decidă după cum reclamă interesul copilului?). Aceste două sisteme se apro- pie până a se confunda, fiină-că de Sigur copilul vă alege după cum îl Vor. povăţui interesele lui. Acest interes a] co- 

5) Aubry et Rau, $ 518 tex. şi n. 43, 44, 
*) Laurent, III, n. 888, — Arhtz, I, n, 527,
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| pilului pâte fi un element puternic de apreciere al judecă- 
| torului, care adesea se va călăuzi, pentru a decide, de in- 

teresul copilului; însă nu putem ridica soluţiunea până la 
un sistem, pentru-că nu se pâte admite ca cine-va să aibă 
alegerea, stării sale civili, precum nu se pote iarăşi ţine în 
suspendare o stare civilă, până ce copilul va fi în stare să 
alegă şi să-şi cunâscă interesul. 

Un alt sistem ) propune ca copilul să fie considerat 
conceput din a doua căsătorie. Acest sistem are în favârea 
sa împrejurarea, că mai în tot-d'a-una copilul, de s6rta că- 
rui ne interesăm, este opera bărbatului al doilea. Nu credem 
însă că este bine ca judecătorul să fie absolut legat de 
acâstă presumpțiune. Negreșit că: acâstă, presumpţiune de 
fapt este puternică: și trebue să se ţie sâmă deea; însă pot 
fi împrejurări cari să se opuie soluţiunei propuse, 

De aceea, credem că judecătorul va trebui să ţie s6mă 
şi de presumpţiunea pe care este fundat ultimul sistem, 
câte o-dată și de interesele copilului şi să hotărască după 
cum împrejurările îi vor arăta ?). 

  

III. Copilul conceput inainte de căsătorie dar născut 
în timpul căsătoriei 

Art. 2868. Bărbatul nu va putea tăgădui paternitatea copilului născut 
mai înainte de una sută-opt-zeci dile de la data căsătoriei în următrele; 
casuri ; 

1. Dacă a sciut mai înainte de câsătorio că femeea esta însărcinată ; 
2. Dacă a asistat când s'a făcut actul de' nascere Şi dacă acel act 

este subscris de el, sau conţine declaraţiunea sa că nu scie subserie, 

y 

21. Copilul conceput înainte de căsătorie, adică copilul 
care s'a născut mai înainte .de împlinirea celor 180 dile de 
la, celebrarea căsătoriei, ar trebui să fie declarat nelegitim. 
Cu tâte acestea, atât cât bărbatul mumei nu vine să afirme. 
ac6stă nelegitimare, după, lege nasce legitim, și legitimita- 

1) Demolombe, V, n. 63. ” i . 
2) Demante, v. II, n. 49, bis III. — Cuculi, Dreptul n. 23/79. — Ale- 

xandreseu, v. I, Par. II, pag. 957, 259. 

- 64237 
32  
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tea lui nu pâte fi atacată de cât prin acţiunea în nerecu- 
noscere. Ac6stă disposiţiune a legei este necontestat o [a- 
vore pentru copil, în interesul legitimităței şi este fundată 
pe considerațiunea mai mult sati mai puţin fundată, că 
muma copilului a avut relaţiuni cu bărbatul săi înainte de 
căsătorie și că acesta, este în realitate tatăl copilului. Nu a 
găsit de cuviință legiuitorul să lase în suspens situațiunea 
acestui copil în înfinit, ca să pâtă să vie ori-cine și să-l 
declare nelegitim; prin urmare copilul conceput înainte de 
căsătorie şi născut, după căsătorie nu pâte să fie considerat 
ca nelegitim, de cât numai dacă s'ar intenta o acţiune în 
nerecunscere.: 

22. Cu t6te că art. 288 este absolut în termenii săi, 
unii autori îi restrîng aplicarea în unele casuri. Așa, Aubry 
et Rau ($ 545 tex. şi n. 12, 18) susțin că daca la epoca con- 
cepțiunii copilului căsătoria între mumă și bărbatul ei era 
prohibită, afară de împedicările pentru cari legea admite 
dispensa, legitimitatea acestui copil se pâte ataca cu acțiu- 
nea în contestare de legitimitate, : fără să fie restrîns drep- 
tul la acţiunea în nerecunâscere. Demante asemenea hotă- - 
resce că acest copil nu pâte fi nică legitim, nici legitimat; 
însă nu merge cu aplicarea regulii până a considera pe 
acest copil ca adulterin sati incestuos (Vol. II, n. 37, bis II 
Şi bis III). Credem că aceste distinețiuni trebuese date la o 
parte. Legiuitorul a, voit ca tot ce s'a petrecut înainte de 
căsătorie să nu fie prea de aprope cercetat şi. că nascerea 
copilului, după căsătorie, acoperă totul, afară numai dacă 
bărbatul, Și numai el, ar declara că nu” convine acâstă -si- 
tuaţiune. | 

23. O altă controversă se ridică asupra punctului de a se sci dacă acest copil nasce legitim sai nasce numai le- 
gitimat. Cestiunea presintă un. interes practic fârte mare, 
pentru că dacă am considera pe: acest copil ca, legitimat, 
drepturile lui de copil legitim nu ar lua ființă de cât în momentul în care ar avea loe Şi nascerea, așa în cât dacă 
de la celebrarea căsătoriei Până în momentul în care se nasce acest copil, i-ar fi venit vre-un 6re-care drept de moș- tenire, el nu l-ar putea exercita, fiind-că. nu a intrat în fa! milie de cât în momentul nascerei prin iegitimare. Dacă,
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din contra, copilul ar fi legitim, el se consideră ca intrat în 

familie din momentul celebrărei căsătoriei şi prin urmare 
el se va folosi de. tâte drepturile deschise în intervalul de 
la celebrarea căsătoriei până la nascere. Noi credem că acest 
copil nasce legitim, iar nu legitimat 1). 

Să notăm însă că acest copil nu pâte să invâce în fa- 
v6rea, sa drepturile născute chiar din timpul concepţiunei, 

pe principiul: „Infuns conceptus, ete.“, ci numai pe acele cari 

i-ait venit din momentul celebrărei căsătoriei (Maread&e, 

Art. 314, D). Ar fi cu totul grav ca cine-va să se pretindă 
copil legitim, adică eșit din căsătorie, şi să pretindă a exer- 
cita nisce drepturi cart ai luat nascere la o epocă în care 
nu există căsătoria. | 

24. Soluţiunea dată de lege, după care un copil născut 
în timpul căsătoriei nasce legitim, chiar dacă este conceput 
înainte de căsătorie, nu putea să mârgă până a ridica băr- 
batului dreptul să atace acestă legitimitate. I se recunâsce 
acest; drept, însă, — cum am dis deja, — el nu'l pâte exer- 
cita de cât prin acţiunea în nerecunâscere. In exercitarea 
acestei acţiuni, bărbatul nu are de cât să facă o singură 
dovadă, f6rte uș6ră, şi anume că copilul este născut mai 
înainte de împlinirea, a 180 qile de la, celebrarea, căsătoriei. 
Odată ce a dovedit că copilul este născut mai înainte de 

180 dile, bărbatul, a dovedit că copilul nu este legitim și a 
reuşit în acţiunea în nerecunbscere. | 

25. La acâstă acţiune în nerecunâscere a bărbatului se 
p6te opune 6re-cari excepțiuni, având de resultat respinge- 
rea, cererii. 

a) Prima excepțiune ce se pâte opune băzbatului pen- 

tru ai se respinge cererea în nerecunâscere esto că el a 
avut, în momentul  celebrărei căsătoriej, cunoscință de sar- 
cina, femeei. Intr'un asemenea cas legiuitorul crede că, de 
Gre-ce bărbatul, având cunoscinţă, de sarcina, fomeei, a pri- 
mit să, se căsătorâscă cu dînsa, dînsul erede şi are convin- 
gerea că acestă sarcină este din opera sa și.prin urmare se 
căsătoresce în vedere pote că acest copil să nască legitim. 

- 1) Dacă ar nasce legitimat, legitimarea lui se pâte ataca pentru adul- 
ter (Valette, pag. 395. Arntz, I, n. 515, 516). 2
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“Să notăm că redactorul: nu spune precis că bărbatul este în drept să. intenteze acţiune în nerecunâscere a unui copil născut înainte de 180 dile de la celebrarea căsătoriei, 
ci că acâsta resultă întrun mod indirect din aliuiatul Li â contrario, că, dacă bărbatul nu se găsesce în cele două ca- Suri arătate, el nu pote să nu recunâscă, pe copil ca legitim. 26. Simpla, cunoscință a bărbatului că femeea, este în- săroinată are de efect.să i: se respingă acțiunea în nerecu- n6scere. Acâstă cunoscință pâte resulta din ori-ce împreju- rare şi nu se cere ca femeea să fi mărturisit sareina ei. Ceva mai mult, se admite că chiar dacă femeea ar fi căutat să ascundă sarcina, totuşi bărbatul, care u avut cunoscință de sarcină, tot va fi respins în acţiunea sa, în nerecunâscere. Cu t6te acestea Demante (v. IL, n. 41, bis IV) autorisă pe. bărbatul, care a cunoscut sarcina, să dovedâscă imposi- bilitatea, fisică de coabitare la, epoca concepțiunei. Valette (pag. 389). merge mai departe: bărbatul pote să invâce chiar că a, fost victima, unei fraude. Aceste restricțiuni nu contra- die motivul ce a dictat disposiţiunea legii, că bărbatul erede că copilul este al lui. Se pOte întîmpla că un bărbat să pri- mâscă a se căsători cu o femee însărcinată, chiar sciind Gă sarcina nu este opera lui, şi că cel ce se căsătoresc recu- - nose că copilul este natural, | 

27. De altă parte observăm că ceca-ce legea cere este să existe cunoseința din partea bărbatului a sarcinei. Ac6sta cunoscință nu pâte fi înlocuită cu nimic alt. De aceea fap- tul că bărbatul a avut ori câte relațiuni cu femeea, înainte de celebrarea, căsătoriei, — dacă el n'a avuţ cunoscință de sarcină, — nu se pâte ca acţiunea în nerecunâscere să i se respingă. De Şi bărbatul a avut relațiuni cu femeea ce se căsătoresce, cu tâte acestea el pâte nu S'ar fi căsătorit dacă „ar fi soiut că ea, este însărcinată, pentru că atunci pâte ar fi bănuit'o ca avâna relaţiuni și cu alţii. i Codul German declară pe copilul conceput înainte, dar născut în timpul căsătoriei, de legitim prin simplul fapt că. bărbatul a coabitat cu femeea (Art, 1591). Chiar în sistemul Codului nostru se admite că bărba-. tul pâte să fio respins în acţiunea, în nerecunbscere, când a răpit pe femee, dacă răpirea coincide cu concepţiunea.
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Dacă, în acest cas, răpitorul pâto fi declarat de tată al co- 
pilului, chiar când nu a urmat căsătoria, cu mai mult cu- 
vint el se pâte declara părintele copilului, când totul s'a 
terminat prin căsătorie. e 

28 b) A doua excepţiune care se pâte opune bărbatului 
în acțiunea în nerecunâscere, pentru casul când copilul este 
conceput înainte de căsătorie, — adică atunci când este năs- 
cut în timpul celor 180 dile. de la celebrare, — este aceea 
de la aliniatul 3 de sub art. 288, care dice: 

2. „Dacă a asistat, când s'a făcut actul de nascere şi 
dacă acel act este subscris de el, sati conţine declaraţiunea, 
că nu scie subscrie“, 

Legiuitorul presupune că, după nascerea, copilului, băr- 
batul s'a dus să asiste la facerea actului de nascere și din 
acestă împrejurare că bărbatul asistă la facerea actului de 
nascere, că'l subserie, fără să facă vre-o protestare, se de- 
duce că el are convingerea cum că copilul este al lui. 

Legea dice: „să usiste lu facerea actului“, prin urmare nu 
se cere absolut să facă declarațiune bărbatul. A putut ca 
declarațiunea să fie făcută de o altă persnă, este destul 
numai ca bărbatul să fi asistat la facerea actului, pentru ca 
el să fie respins în acţiunea de nerecunâscere. 

Nu se cere ca actul de nascere să arate numele băr- 
batului mumei, este destul ca bărbatul să. asiste la facerea 
actului de nascere, chiar dacă acest act nu ar arăta de cât . 
numele mumei. Presumpțiunea „Pater îs est, ete.“, se aplică 
ori-de câte ori se: constată că o femee legitimă a dat nas- 
cere unui copil; actul de nascere nu dă el legitimitatea co- 
pilului. | | 

IV. Copilul conceput după desfacerea căsătoriei 

Art. 289. Legitimitatea, copilului născut după trei sute ile de la des- 
facerea, căsătoriei va putea fi contestată, îi a: 

29. Este important a se nota modul de a se exprima al 
legiuitorului, care nu spune că copilul născut după 300 dile 
de la desfacereu căsătoriei nasce nelegitim, dar că legitimi- 
tatea va putea fi contestată. De aci resultă că dacă acest
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copil, născut chiar după acest termen de 300 dile, are în 
fav6rea sa posesiunea de copil legitim; el păstrâză acâstă 
calitate, pe cât persânele cari sunt în drept să conteste le- 
gitimitatea lui, nu vor usa de acest drept. 

"30. Una din controversele cele mai însemnate, care se 

ridică aci, este aceea de a se sci cum trebue să calculăm 
cele 180 şi 300 dile, despre cari se vorbesce în articolele 
de la 286 până la 289? (V. art. 286, 287, 288 şi 289). 

In materie de procedură termenele cu diua se calcu- 
l6ză pe dile libere, adică nu le socotesce nici diua a quo 
nică diua ad quem. 

Totă lumea este de acord să spuie că aci nu putem 
avea, dile libere. Avem însă un articol în Codul civil, care se 
ocupă de modul cum să se calculeze dilele în. materie de 
prescripțiuni şi anume art. 1887, care gice : „Termenul pre- 
scripțiunei se calculâză pe dile, şi nu pe ore. Prin urmare 
diua în cursul căreia prescripțiunea începe nu intră în acel 
calcul“. . | 

Dacă am avea, spre exemplu, prescripțiunea de 10 ani : 
și dacă preseripțiunea a început la 1 Ianuarie 1870, cei 10 
ani nu încep din diua de 1 Ianuarie 1870 ci trebue să fie 
lăsată întrâgă acâstă di, şi prescripțiunea nu se va împlini 
de cât la 2 Ianuarie 1880. Acâsta, resultă. din art, 1887. Apoi 
art. 1888 adaogă: „Diua se împarte în două-deci şi patru de 
ore. Ea, începe la miedul nopţei şi se finesce la miedul nop- 
ței următâre“. . 

Ast-fel se calculâză diua, când este vorba de determi- 
narea concepțiunei unui copil? 

Aci se găsesc în luptă mai multe opiniuni 1). 
Unii admit regula pusă de articolele citate, relative la 

preseripţiune; însă acâstă opiniune, — după care nu trebu- 
esc socotite nici dies u quo, nici dies ad quem este adi aprâpe 
părăsită. 

  

1) Vedi asupra acester controverse: Demante, II, n. 38, bis IT. Mar- cadâe, art. 312, 11. — Aubry et Rau, s. 545 toxt şi n. 4—7, 81—86G. — De- molombe, I, n. 18 şi urm, — Laurent, III, n. 390, 891; — Valette, p. 3814— 381. Arntz, I, n. 505. — Huc, III,.n. 6.— Planiol. — Alexandrescu, V. 1, Par. II, p. 238, 939
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Intr'un alt sistem opus se caleul6ză Şi. dies u quo şi dies 
ad que. 

Există și sistemul intermediar, care admite dies ud quo, 
nu , însă. Și dies ad gquem. 

De altă parte, cei ce admit aci regulele de la preserip- 
țiune, calcul€ză neapărat termenele de die ad diem iar nu de 
momento ad momentum, pentru t6te casurile; contrarii siste- 

_mului celor ce admit calcularea de memento ad momentan pen- 
tru amândouă termenele. 

Noi credem că dificultatea se snlătură, dacă ne rapor- 
tăm la texte. Art. 286 vorbesce „în cursul timpului cuprins între 
a trei-sutelea di şi între aceea a unu-sută opt-deci mai înaintea 1asce- 

rej -copilului“. Până aci nu se determină nimic. Dacă ne re- 

ferim însă la alte articole, putem 6re-cum precisa termenele. 

Să luăm pe cel de 30 dile. Art. 289 spune că legitimi- 

tatea copilului se pâte contesta dacă el s'a născut după trei- 

sute de dile de la desfacerea căsătoriei; ceia-ce ne conduce 

la soluţiunea că trebue să fie împlinite cele trei-sute de dile, 
adică născut fiind copilul în a trei-sutelea qi nasco încă le- 

gitim. Aceste dile se numără de la desfacerea căsătoriei. 
Find-că, căsătoria, se desface în cursul dilei este evident că. 
diua desfacerei nu se pâte calcula. Deci vom dice 300 dile 
împlinite, fără să se socotâscă nici dies a quo nici dies ad quem. 

Art. 286 nu contradice acâstă soluţiune. Gestaţiunea cea mai 
lungă cade în a trei-sutelea di înainte de nascere. Deci diua 
nascerei nu se calculâză şi cele 300 dile trebuesc împlinite. 
Notăm că prin schimbarea locului cuvântului „după“ în art. 

289 de redactorul rumân, soluțiunea este şi mai conformă cu 
legea. Alt-ceva este: „Zrois cents jours apres le mariage“ cum 
dice art. 315 C. Napoleon, și alt-ceva „după trei-sute de dile 
de la desfacerea căsătoriei“ din art. 289 al Codului nostru. 

Acum să luăm termenul cel scurt de 180 dile. După 
art. 286 gestaţiunea mai scurtă este atunci când ea cade în 
cele 180 de dile mai înaintea nascerii şi 288 dice: copilul 
născut mai înainte de 180 dile de la data căsătoriei. S'ar 
părea, că este contradicere tocmai pentru acest termen de: 
180 dile. Insă în: ambele casuri copilul născut în a 180-a di 
nasce legitim, prin urmare acâstă qi nu trebue: împlinită.
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Aceste soluţiuni aii în favârea lor și considerațiunea că sunt pun 
favorabile copilului. 

Codul German a prevădut cazul: 
Ari. 1597. Epoca concepțiunei este în peridda: de la 181-lea 

până la 302-lea qi înaintea dilei nascerii cuprindîndu-se şi dilele 
81-lea şi 302-lca. : | 

„Dacă sa stabilii că copilul a fost conceput într'o periddă care 
trece peste a 302-lea di înaintea celei în care sa născut, acesti pe- 
riddă este considerată epoca concepţiunci, în favorea legitimităţii co- 
pilului. 

V. Acţiunea în nerecunscere 

Art. 290. In deosebitele casuri, în cari bărbatul este autorisat a re- 
clama, el trebue să-și facă reclamațiunea în termen de o lună de so află 
acolo unde s'a născut copilul; îu termen de două luni de la întâreerea sa, 
dacă la epoca nascerel era, absent; în termen de două luni după ce a des- 
coperit frauda, dacă i se va fi ascuns nascerea copilului. 

| 31. Legiuitorul a credut de cuviinţă că starea în sus- 
pensiune a posiţiunei unui copil să nu pâte să dureze în 
infinit şi că ar fi grav ca unui bărbat în diferite împreju- 
rări prin cari ar trece, săi fie permis a veni mai târdiii 
câţi-va ani să declare că nu recunbsce pe copil ca al săi. 
Dacă bărbatul are vre-un motiv de a nu recunâsce copilul, 
acel motiv trebue să-l invâce curând după, nascerea copi- Jului, mai târditi pote că o face împins de alte motive ȘI: apoi atunci el nu mai pâte avea aceiași siguranță. Iacă de ce legiuitorul fix6ză termenul de o lună de la nascerea, co- pilului când bărbatul s'ar fi aflat în acea, localitate unde s'a născut copilul, şi de două luni de qile câna bărbatul nu se găsea la locul nascerii copilului, sai. când nascerea, “1-a, fost ascunsă, — termen care curge din momentul când s'a în- tors bărbatul, sati de când nascerea a fost descoperită. Cuvîntul absent nu trebue luat în înțelesul tecnic, adică cum că trebue bărbatul să fie sai presumat sai declarat absent. Aci legiuitorul presupune numai că bărbatul nu se Săsia la locul nascerii, în momentul acestei nasceri, Legea germană fix6ză un singur termen de un an, de când tatăl a „aflat nascerea.
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„282. Acţiunea în nerecunâscere este o acţiune lăsată cu 
totul la aprecierea, și la facultatea bărbatului. Numai el este 
stăpân pe acâstă acţiune, numai el pâte să judece dacă gă- 
sesce de cuviință să intenteze sai nu o asemenea acțiune. 
Nimeni altul, pe cât trăesce bărbatul, nu pote iatenta acţi- 
une în numele lui, oră cât de mare interes bănesc sati mo- 
ral ar av6. De aci consecința că creditorii nu pot intenta 
acțiune în nerecundscere în numele bărbatului. 

33. Dacă bărbatul este interdis, de cine pâte să fie acţi- . 
unea, intentat ?: | o 

Unii autori!) susțin că tutorul interdisuluy p6te intenta 
acțiunea în nerecunâscere, indiferent dacă trebue sait nu să 
aibă, autorisarea, consiliului de familie. Opiniunea contrarie 

„ne pare mai conformă cu spiritul legii 2). Ar fi grav ca in- 
terdisul, care se bucură de lungi şi frecuente intervale lu- 
cide, să fie condamnat a suferi ca un tutor, împins ca şi . 
consiliul de familie de vre-un interes material, să intenteze 
o acţiune în nerecunâscere, când el are o afecţiune pronun- 
țată pentru femeea sa. Dacă starea lui este atât de rea în 
cât nu se bucură de loc de cel mai mic us de rațiune, s'ar 
putea, dice că nascerea, “i este ascunsă şi termenul să nu 
încâpă de cât de la recăpătarea, minei sai de la ridicarea 
interdicțiunii. | | ! 

După art. 1595 C. german, în principii, acţiunea în 
contestare de legitimitate nu se pâte exercita prin repre- 
sentant. Cel cu capacitatea, 'restrînsă este în drept a o face 
singur, iar dacă bărbatul este incapabil de a contracta, re- 
presentantul săi legal pâte contesta legitimitatea, copilului, 
cu aprobarea tribunalului (art. 1595). | 

34. Bărbatul nu este dispensat de a intenta acţiunea, în 
„nerecunbscere prin împrejurarea că muma copilului l-a în- 
seris la oficerul stării civili sait ca copilul natural, saii ca 
având un alt tată. Dacă se dovedesce că copilul este con- 
ceput în timpul căsătoriei şi dacă în termenii scurți, fixaţi 

| 2 Demante, II, n. 45 bis.— Demolombe, VI, 116—118. — Arntz, ], 
n. 531. Ea . 

) Aubry et Rau, I, n. 534. — Laurent, III, n. 496. — Alexandrescu, 1. 
c, p. 214.
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de lege, nu s'a intentat de bărbat acţiunea în nerecunscere, 
acel copil rămâne definitiv legitim. 

Art. 291. Dacă bărbatul a murit mal înainte do a reclama, dar în 
timpul pe când era încă primit a o face, moştenitorii vor avea două lunl 
spre a contesta legitimitatea copilului, socotite din diua când acel copil ar 
f intrat în posiţiunea averii bărbatului, sau din epoca când ar fl atacat 
posesiunea moștenitorilor asupra acelei aveti. 

35. Mai întâiui este de obsârvat redaețiunea articolului 
cam inexactă, fiind-că se servă de termenii: va putea contesta 
legitimitatea copilului când este cestiunea tot de nerecunâscere. 
P6te că legiuitorul a făcut-o cu intențiune ca să arate că, 
unde era o acţiune în nerecunâscere pe cât trăia, bărbatul, 
acâstă acțiune se schimbă într'o acţiune de contestare de 
legitimitate, de îndată ce bărbatul -încetâză din vi6ţă. Acţi- 

„unea în uerecunâscere este o acțiune morală, lăsată la fa- 
cultatea bărbatului şi nu are alt scop de cât numai ca băr- 
batul să conteste că el este părintele copilului, pe când 
pentru moștenitorii săi acțiunea nu mai este morală ci curat 
bănâscă. 

Dacă bărbatul. mâre după, ce a intentat, acțiunea, în ne- 
recunâscere, moștenitorii lui o pot continua. Ri pot intenta 
chiar acțiunea în numele lor, în termen de două luni, dacă 
bărbatul a murit înainte de expirarea termenului în care ei 
puteai intenta acţiunea. 

De când încep să curgă aceste două luni? Legea, dice 
că aceste două luni încep să curgă din diua morţei bărba- 
tului, dacă copilul se găsesce în posesiunea, averei, iar dacă 
nu se găsesce în posesiunea averei, din diua în care acest 
copil a intrat în posesiunea, averei tatălui, De exemplu: A murit bărbatul în intervalul de o lună de dile de la nascerea . copilului, muma, a continuat să ţie averea bărbatului în nu- mele copilului; pentru ca să vie moștenitorii să atace pe. acest copil și: să-i ia averea, trebue să nu trâcă două luni "de dile de la mârtea bărbatului. Dar presupunem că murind - bărbatul, dintr'o împrejurare 6re-care, averea se găsesce în posesiunea sau a ascendenților sasi a fraţilor lui, sat a, altor copil născuți mai înainte, aşa că copilul născut în urmă nu are el posesiunea ; aii trecut 3—4 ani și în cele din urmă a
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cerut să fie şi a fost pus în posesiunea averii; acele două 
luni vor curge din momentul în care ela fost pus în po- 
sesiune, iar nu din momentul morţei bărbatului. 

Avem aci aplicarea .regulei ce ne vine din dreptul ro- 
man: Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad esci- 
piendum, şi art. 291 servă de argument acelor cari, ca și noi, 
cred că regula acâsta este încă în vig6re sub codul civil. 
Când moștenitorii sunt nevoiți să intenteze ei acţiunea în 
nerecunâscere, fiind reclattăți,” dreptul lor este timpor ar, adică 
se prescrie prin trecerea celor două luni; când însă sunt 
defendori, nerecunoscerea, ca mijloc de apărare, ca excep- 
țiune, se pote invoca ori când, excepțiunea este perpetuă. 

36. Un punct dificil de determinat este acela de a se: 
sci dacă trimișii în posesiune provisorie sai definitivă pot 
intenta o acţiune în nerecunâscere, cestiunea în practică se 
presintă fârte rar. Bărbatul este absent de mai mulți ani, 
moștenitorii presumptivi sunt puși. în posesiunea averii; 
socia absentului dă, nascere unui copil. Ca acest copil să 
câră el trimiterea în posesiune (trebue să dovedâscă că în 
timpul concepţiunei) absentul era în viaţă şi că posesiunea 
întregei averi, sai a unei părți, "i aparţine. "Ca trimișii să se 
opuie, trebue să o facă în numele lor, adică ca moştenitori 
și atunci trebuese să probeze că absentul este încetat din 
viaţă. 

37. Redactorul rumân nu a găsit de cuviință să spuie 
în contra cui se intent6ză acţiunea în nerecunâscere. Negreşit 
că acţiunea se va intenta contra copilului, însă acest copil 
fiind abia, născut trebue să aibă un representant, care să-l 
apere. Apărătorul lui cel natural, tatăl, este aci adversarul 
lui, pentru că el vine să pretindă că copilul nu este al săi. 
Codul Napoleon are un articol, pe care nu scim de ce le- 
giuitorul rumân nu l-a reprodus, art. 318, care ordonă ea 
tribunalul să numâscă copilului un tutor ad-hoc, care să-l re- 
presinte în acest, proces. 

Art. 318. Cod. fr. — „Ori-ce act extra-judiciar conţinând 
nerecunbscerea bărbatului sai a moştenitorilor, va fi ca 
ne-avenit, dacă el nu a fost urmat în curs deo lună de dile 
de o acţiune în „justiţie îndreptată contra tutorului ad- no 
dat copilului Şi în presenţa mumei sale“.
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De şi legiuitorul nostru n'a reprodus -acest articol, cu 
t6te acestea ati fost unele casuri de nerecunâscere, unde 
unele tribunale ai admis, spre mai multă siguranță a, copi- 
lului, să i se dea un tutor adhoc, credând că nu e suficient 
apărat de către mumă, care pâte “adesea să lucreze în con- 
tra copilului, având alte interese de cât ale copilului. Alte 
tribunale însă ati r&spins ideia ca copilul să aibă vre-un tu- 
tor (V. Cristescu, Art. 286, 2. — Alexandrescu, 1. c., pag. 256). 

38. Cari sunt efectele acţiunei în merecundscere? 
Aci găsim deosebire între casul în care acțiunea se in- 

tent6ză de bărbat, și acela în care figurâză în justiție moş- 
„tenitoriiă lui. - 

Dacă acțiunea este intentată de bărbat, lucrul este ju- 
decat erga omnes, copilul rămâne pentru toţi natural sat le- 
gitim, după cum bărbatul reuşesce saii nu în acțiune. Băr- 
batul este considerat ca un contradictor legitim al copilului. Dacă însă în justiţie ai figurat moștenitorii bărbatului, ju- decata produce efect numai față de acei care ai figurat în 
justiţie şi de representanții posteriori ai drepturilor lor. 

In al doilea rînd acţiunea bărbatului atinge direct sta- rea civilă a copilului, ne-fiind în Joe nici un interes de avere, moştenire sai -alt-ceva; pe când aceea a moștenito- rilor are de obiect direct un interes material, o avere și Starea civilă a copilului este atinsă, indirect. Din acâstă dec- sebire consecinţa este că creditorii moștenitorilor bărbatului 
au dreptul să intente acţiunea în nerecunscere, sati să in- tervie în instanță. 

39. Se mai discută încă o altă cestiune. | O-dată intentată acţiunea de către bărbat și intervenită hotărîrea în favârea lui, pâte el, după cea triumfat, renunţa la acestă hotărîre, și în urmă să vie săi declare că s'a înşe- lat şi că are tâtă convingerea că copilul este al săi ? 
In privinţa acâsta, sunt autori, cari se pronunță în fa- v6rea copilului. Pentru ce, die ei, bărbatul, care a fost stăpîn po acţiune şi care într'un moment a crequt că copilul nu este al lui, pentru ce acest bărbat să nu potă, în urmă, după ce a triumfat în acţiunea sa, să vină Și să recunâscă că s'a înşelat și că are convingerea că acest copil este al lur? Din punctul de vedere al Iav6rei pentru legitimitatea
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copilului, acest sistem pâte să fie admis. Credem însă cu 
Demolombe (V, n. 181) că ar fi prea grav a veni să se is-: 
bâscă în autoritatea lucrului judecat, şi. că după ce s'a ho- 
târât într'un sens, în urmă să fie permis bărbatului să acorde 
legitimitatea acelui cărui justiția “i-a refusat-o. Negreşit că, . 
situațiunea copilului pâte să fie grea, că părintele să-şi aibă 
consciința încărcată; însă sunt alte mijl6ce a atenua răul. 

VI. Acţiunea în contestare de legitimitate 

40. Art. 289 spune că legitimitatea, copilului născut după 
300 dile de la desfacerea căsătorier va putea fi contestată. Contra copilului născut după 300 dile de 1a desfacerea că- 
sătoriei, adică a copilului conceput afară din căsătorie, nu 
se mai exercită acţiunea în nerecunâscere, ci acțiunea în 
contestare de legitimitate. | 

Să nu se crâdă că între aceste acţiuni este numai deo- 
sebire de vorbe. Există diferențe radicali între acţiunea în 
nerecunscere şi acţiunea în contestare de legitimitate. 

Mai întâi, din punctul de vedere al obiectului. Acţiunea, în: 
nerecundscere nu are alt scop de cât să lovâscă în presump- țiunea, că tatăl copilului este bărbatul mumei sale, pe când 
acţiunea în contestare de legitimitate are de obiect, cum o 
spune chiar numele, să stabilâscă că legitimitatea cu care se îmbracă acest copil nu-i aparține și că prin urmare el 
este -nelegpitim. | 

41. Apoi am vădut deja că acțiunea în nerecunâscere 
este o acțiune morală, pe care bărbatul numai este în drept 
să o intenteze, asupra căreia el 'este stăpân, în cât nimeni 

“altul în numele lui nu pâte să o exercite. Dacă chiar ar fi 
un înteres bănese, creditorii bărbatului nu pot intenta ac- 
țiunea în nerecunscere ; tot așa și muma nu pâte intenta, 
acțiunea în contra copilului. — Acţiunea în contestare de le- 
gitimitate este o acţiune curat bănâscă, care nu cere a se: 
stabili vreun interes moral. Se pote ca un interes moral să 
fie în joc, așa se pâte ca un frate să conteste legitimitatea, 
pretinsului s&ii frate, însă în realitate acest interes moral! 
nu este suficient, dacă nu este în joc interesul pecuniar. De
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aci resultă că acţiunea în contestare de legitimitate pâte să 
se intenteze nu numai de moştenitorii bărbatului dar şi de 
creditorii sai ai bărbatului sau ai moștenitorilor. | 

42. In fine o ultimă deosebire există între acţiunea, în 
nerecunscere Și acţiunea în contestare de legitimitate, din 
punctul de vedere al termenuhii în care ele pot fi exercitate. Așa, 
acțiunea în nerecunâscere, după cum am vădut, nu pote să 
se intenteze de cât în termen de o lună sati două, după dis- 
tincțiunile arătate; pe când acţiunea, în contestare de legiti- 
mitate este supusă prescripțiunei de 30. de 'ani, ca ori-ce 
acțiune ordinară, şi ceva mai mult: atât cât trăesce copilul, 
acțiunea, în contestare de legitimitate este imprescriptibilă. 

| Asupra unei stări civili nu se admite transacțiuni şi 
acţiunile relative la acest stat civil sunt imprescriptibili, cel 
Puțin în cât privesce persâna de a cărei legitimitate este 
vorba. Se pâte prescri o avere posedată de copil, de exem- 
plu, o moștenire pe care acest copil a luat-o la mârtea pre- 
tinsului tată, şi nimeni, dobândită fiind preseripţiunea, nu 
mai pote intenta acţiune în contestare de legitimitate ca, să-i 
ia acâstă avere, însă dacă un alt interes se presintă, unde 
ar trebui să i se conteste legitimitatea, de exemplu, dacă s'a 
deschis o altă moștenire mai în urmă, pote să fie o contes- 
tare de legitimitate, chiar după 30 de ani. Pâte chiar, când 
ar fi vorba să interdică copilului de a mai -purta numele 
pretinsului tată să se exercite acţiunea în contestare de le- 
gitimitate după 30 de ani. | 

CAP. II 

Despre dovedirea filiațiunii copiilor legitimi 

"43. Mai întâiii rubrica este incomplectă, fiind-că nu se 
ocupă legiuitorul în Capul II numai de dovedirea, filiaţiunei 
copiilor legitimi, ci se ocupă încă și de ceea-ce se numesce 
acțiunea în reclamare de stat. Afară de acâsta nu trebue să credem că legiuitorul aci arată, cum pare a resulta din rubri- Că, cum să se facă proba complectă a filiaţiunii . legitime, ci
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numai“a două din elementele cari compun acâstă filiaţiune: 
nascerea şi maternitatea. 

Legiuitorul când se ocupă de probele speciali din acest 
Cap, presupune că este dovedit Și constant cum că părinţii 
copilului sunt căsătoriți, pentru- că alt-mintrelea scim că ni- 

-meni nu 'pâte reclama, titlul de copil legitim, dacă nu ar 
dovedi că este născut şi conceput, sai conceput numai, în 
timpul căsătoriei. 

Mai departe redactorul nu se ocupă de loc de identi- 
tatea copilului, pentru-că âcâstă identitate o presupune le- 
giuitorul constantă. — Așa fiind, care este faptul ce trebue 
să se dovedâscă, presupunând căsătoria existentă? Incă o- 
dată, faptul care are să se dovedâsoă este nascerea. Pen- 
tru-că din momentul în care se dovedesşce că un copil s'a 
născut dintr'o femee măritată, că concepţiunea a avut loc 
în timpul căsătoriei, din acel moment copilul acesta a do- 
vedit că este legitim și are-de părinte pe bărbatul mumei 
sale. De aceea, pentru-că totul se reduce la dovedirea aces- 
tei nasceri, dovedirea ei este dovedirea chiar a filiațiunei 
legitime. : 

Dovedile pe cari legiuitorul le admite pentru filiaţiunea 
legitimă sunt trei: Actul de nascere, posesiunea de stat Și în “unele 
casuri martorii. 

IL. Actul: de nascere 

Art. 292. Filiaţiunea copiilor legitimi se dovedesce prin actele de 
nascere trecute în registrele stării civile, 

44. Actul de nascere este proba principală a filiaţiunei le- 
gitime. Ca el să pâtă dovedi filiațiunea trebue să întrunâscă, 
t6te condiţiunile cerute de lege unui act de nascere. Aşa, 
trebue să fie înscris în registrele stărei' civile, trebue să fi 
fost redactat după o declaraţiune făcută de către persânele 
cari aii asistat la nascere, saii de către părintele copilului, 
trebue să fi fost redactat cel mai târdiii în cele 3 dile de la 
nascerea copilului, şi în fine trebue să cuprindă tâte men- 
“țiunile cele-l'alte cerute de lege. 

Să nu se confunde dovedirea filiaţiunei legitime prin
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actul de nascere cu cestiunea rectificărei unui act de ndscere. 
Când se pretinde că un act de nascere conţine o erdre 6re- 
care, scim că are loc rectificarea, dar acestă rectificare ne- 

greşit va face ca actul de nascere să existe şi să devie va- 
labil; pe când ceştiunea de dovedire a filiațiunei presupune 
existența ' unui act de nascere, fie că de la început actul a 
fost făcut în tote condiţiunile, fi că a urmat o rectificare. 
Ce trebue să arate actul de nascere? Nimic alt de cât că 
femeea cutare a dat nascere unui copil. Să presupunem că 
actul de nascere dice: s'a născut un copil din femeea Maria 
la ora cutare, diua cutare, și. femeea, nu era măritată, de și 
în realitute femeea Maria era măritată; ei bine actul acesta, 
de nascere dovedesce filiațiunea? Necontestat, da, pentru-că 
ceea ce are de scop actul de nascere este să constate numai 
nascerea, iar nu și -starea, civilă a mumei, care nu pâte să 
se stabilescă prin actul de nascere. De aceea, încă odată, 
legitimitatea, filiaţiunei nu resultă din actul de nascere de 
cât numai întru cât s'ar dovedi prin nascere că copilul este 
conceput în timpul căsătoriei. 

Au voit unii să conteste acest sistem. Ei au Qis: Cum - 
p6te copilul să invâce actul săi de nascere, când acest act 

„de nascere chiar spune că este nelegitim? Răspunsul este 
același. Actul de nascere nu pâte să determine dacă copilul 
este legitim saii nu, tot ce pâte să, spuie, să constate, este 
cum că copilul s'a născut din cutare mumă; negreșit că ire- 
bue să fie necontestat că acesta este copilul despre care se 
vorbesce, și iarăși necontestat că femeea. acâsta Maria este 
aceea despre care vorbesce. actul de nascere. 

II. Posesiunea de stat. 

Ari. 299 In lipsă de un asemenea titlu este îndestulătâre posesiunea constantă a statului de copil legitim. 

45. Al doilea mod de dovedire a filiaţiunei legitime este posesiunea de stat. 
Posesiune constantă, dice art. 293, adică aceea care să nu lase nici o îndoială, asupra, cestiunii dacă are sati nu acest copil posesiunea de stat de copil legitim. |
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Art, 294. Posesiunea de stat se statornicesce prin întrunirea de fapte 
îndestulătâre, ce arată legământul de fliaţiune şi de rudenie între un in- 
divid şi familia din care pretinde a face parte. . 

Cele mai de căpetenie din aceste fapte sunt: ca acel individ a purtat 
tot-d'a-una numele părintelui al cârui fii se pretinde a fi; că tatăl 'l-a tratat 
ca pe fiul săă şi a îngrijit în acestă calitate de crescerea, de întreţinerea 
şi de stabilirea sa; 

"Că a fost recunoscut în acâstă calitate în tot-a-una în societate ; 
"Că a fost recunoscut în acâstă calitate de către familie. 

46. Posesiunea, de stat resultă din o mulțime de împre- 
jurări 'de fapt, pe cari judecătorul are să le cumpănescă, 
pentru a hotărî dacă ele sunt îndestulătâre a o constitui. 

Principalele împrejurări cari vin în fav6rea copilului 
sunt trei, pe cari legiuitorul le-a luat de la Romani, adică: 
Nomen, tractatus şi fama. - . 

Nomen, că copilul a purtat numele tatălui; traclatus, că 
acest copil a fost tratat de părinţii sti ca copil al lor legitim, 
Şi în fine fama, că copilul a trecut în faţa lumei ca copil 
legitim. Câte trele acestea însă trebuese să resulte din fapte 
îndestulătâre, cari să le stabilâscă şi la cari se pot adăogu 
și altele. | | 

Art. 294, alin. 2, când vorbesce de Nomen şi de tractatus, 
cere ca, ele să existe numai în cât privesce pe tată. Acâsta 
este exact pentru nume, nu şi pentru că a fost tratat de co- 
pil legitim. Nu este destul să fi fost tratat de tată, trebue 
să fie și de mumă. De alt-mintrelea, pe cât trăesce tatăl şi 
muma, este imposibil ca un copil să fie tratat de copil le- 

gitim numai de unul din soci, fără să fie-tratat ast-fel şi de 
„celă-lalt. : 

"47. Să nu se confunde dovedirea filiaţiunei prin pose- 
siune de stat, cu dovedirea, identităţei persânel care se pre- 
tinde a fi fiul legitim. Posesiunea de stat resultă din tâte 
acele împrejurări, cari le-am vădut, şi mai tâte se vor do- 
vedi prin martori, corespondenţă, etc. Şi tot cu martori se 
dovedesce şi identitatea. Insă alt-ceva. este să dovedesci 
faptele că cine-va a purtat numele tatălui, a fost tratat și a 
trecut în ochii lumii de copil legitim și alt-ceva să  dove- 
desci că cel ce a avut pomen, tractatus sati fuma este chiar 
individul ce se presintă. 

64257 33
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48. Posesiunea de stat constitue dovada prin excelență 
a filiaţiunei legitime în acest înţeles că copilul are gnasi-po: 
sesiunea statului civil de 'copil legitim, şi este f6rte natural 
că acâstă posiune de stat să facă ca să nu mai potă fi nici 
o contestare asupra, filiațiunei. Legea însă spune că pose-- 
siunea de stat nu pâte să facă dovadă de cât numai în lipsă 

de:am titlu. Când se dice în lipsă de un titlu, să nu se crâdă că 

trebue să ne mărginim numai la casurile pe care le-am vădut 

în titlul despre actele stărei civili, enumerate de art. 33. 

Acel care voesce să dovedâscă filiațiunea prin pose- 
siunea, de stat nu. este ţinut să dovedâscă, conform art. 33, 
că. nu ai fost registre săi că nu ar fi existat act de stare 
civilă redactat, saii că aii fost furate și cele-l'alte, legea aci 

este mai largă şi când dice: în lipsă de titlu, însemnâză că 
pot să am titlu, însă mi-e grei să-l aduc, nu sciti unde se 
găsesce şi dacă nu pot să fac dovadă cu titlu, fac dovadă 
cu posesiunea de stat; aşa în cât nu este trebuință ca prea- 
labil să se dovedâscă neexistenţa ori a registrelor, ori a ac- 
telor stării civil, eto. ca să alergăm la posesiunea de stat 
(Aubry et Rau, $ 544, n. 5.— Laurent, III, n. 407). 

49. Cu t6te acestea titlul are importanță, pentru că dacă 
este contradicere între posisiunea de stat și actul de nascere, 
credământul trebue acordat actului de nascere. Pentru noi 
soluțiunea ce dăm nu se pâte contesta față de cuvintele în 
lipsa actului de nascere. Dacă acest act de nascere ar exista Şi 
S'ar presinta, posesiunea de stat nu ar putea, să'l desființeze, 
să'l contradică. 

Art. 295. Nimeni nu pâte reclama o stare civilă contrarie acelui ce'i 
dă titlul s5ă de nascere, şi posesiunea de stat, conformă acestui titlu, 

Și vice-versa, nimeni nu pâte contesta starea civilă a celui ce areo 
posesiune de stat, conform titlului săii de nascere, - 

50, Nu este indiferent că cel ce are posesiunea de stat, 
să aibă și actul de nascere, precum iarăși că cel ce are act 
de nascere să aibă și posesiunea, de stat. Aceste două feluri 
de dovedi întrunite, când nu se combat între ele, fac că ni- 
meni nu mai pâte contesta existenţa filiaţiunei legitime. 

Deja am avut ocasiunea, când am vorbit despre modul 
de dovedire al căsătoriei, să vedem în art. 178, că atunci
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când este posesiune de stat de soci căsătoriţi şi când se 
înfățişeză actul de celebrarea căsătoriei, nu se mai pâte con- 
testa existența acestei căsătorii. Ca şi în materie de căsăto- 
rie, posesiunea de stat unită cu actul stării civili, în materie 
de filiațiune legitimă, fac dovada, atât de tare, în cât nimic 
nu mai se pote ataca, în acâstă filiațiune; precum, de altă 

parte, nici copilul nu. mai pâte să reclame o altă filiaţiune. 
51. Şi acest articol pâte este prea general, fiind-că dacă 

ar fi să ne luăm după dînsul, ar trebui să dicem “că nică 

într'un cas, când un copil are actul de nascere şi posesiu- 
nea de stat conform acestui act de nascere, nu sar put 

âovedi: că el nu este copil legitim. Ac6sta ne-ar duce la con- 
secințe inadmisibile. Dacă am presupune un delict comis.cu 
ocasiunea unei nasceri, dacă am presupune, de exemplu, o 
substituire de copil. Presupunem diferite împrejurări : sau 

copilul născut era mort şi sa adus un altul ca să se sub- 
stitue, sai că s'a simulat o sarcină Şi o nascere și s'a adus 
un copil străin, dicându-se că, este născut din cutare femee. 
Acest, copil pâte ave în favârea sa şi act de nascere şi po- 
sesiune de. stat. Dacă ar fi să ne raportăm la art. 295, faptul 
acesta, criminal de substituire de copil, nu ar putâ fi nică 
dovedit, nică copilul contestat. Legiuitorul presupune că nas; 
cerea a avut, loc, că copilul dovedesce identitatea, .sa, că el 

anume este acela, despre care vorbesce actul de nascere și 
care are în fav6rea sa acestă posesiune de stat. 

Eată în ce înţeles, art. 295 trebue luat. Numai dacă 

nu ar exista vre-un delict, relativ la statul civil al copilului, 
actul de nascere şi posesiunea de stat fac compleetă proba 

filiaţiunei. 
52. Iarăşi să nu uităm că Aliaţiunea legitizaă, nu pâte 

- vesulta din actul de nascere şi din posesiunea de stat pe 
cât timp nu se face dovada căsătoriei. Am spus de la înce- 
put, când ne ocupam de dovedirea, filiațiunei legitime, pre- 

supunem căsătoria dovedită. Alt-mintrelea pre cine-va să . 
aibă în fav6rea sa şi un act de nascere şi posesiune de stat 
de copil legitim, şi cu tâte acestea, dacă căsătoria nu există, 
pentru că nu s'a celebrat sai pentru că s'a anulat, nu pâte 
să mal fie filiațiune legitimă.
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“UL Martorii. :: 

Art. 296. In lipsă de titluri şi de posesiune de stat statornică, orl 
dacă copilul a fost înscris, saă sub nume mincinâse,. sai ca născut din 
tată şi mumă necunoscuţi, dovada filiaţiunei se pâle face: prin martori, 

53. Nică aci cuvintele: „în lipsă de titlu“ nu ai înțelesul 
din art. 33, unde este vorba să se dovedâscă nascerile, că- 
sătoriile şi încetările din viață prin martori (V. Art. 33). Acei 
legiuitorul presupune că acel care vrea să dovedâscă filia- 
țiunea nu are titlul, că, nu are nici posesiunea de stat cu 
totul constantă, nu sunt elemente suficiente din cari să re- 
sulte filiațiunea sa legitimă. Acel care se găsesce în aseme- 
nea situațiuni nu este ţinut, să facă dovada neexistenţei tit- 
lului.. 

Art. 296, alin. 2. Cu tâte acestea dovada acâsta nu pâte fi primită de 
cât atunci când există un început de dovadă înscris, ori când presumţiu- 
nile saii indicele ce resultă din fapte constante sunt de o ast-fel de gravi- 
tate, în cât să se pâtă primi admiterea dovedei prin martori. . 

Art. 297. Inceputul de dovadă în scris vesultă din titluri de familie, 
registre şi hârtii casnice ale tatălui sati ale mamei, din acte publice sau - 
chiar private, emanate de la una din părţile ce figurtză în contestaţiune, 
saă cari ar avea vre-un interes în cestiune dacă, ar i în viâţă. 

54. Dacă ne referim la principiul general, coprins în 
articolul 1197 aliniatul 2, vedem că începutul de dovadă este 
“un act ce emană de la persâna cu care mă judec, sai de 
la autorul acestei persâne, din care ar resulta mai mult sati 
mai puțin aceea ce se pretinde a se dovedi. 

„Se numesce începui de dovadă, — dice aliniatul 2 de „sub art. 1197, — ori-ce scriptură a acelui în contra căruia, 
„s'a. format petiţiunea, saii a celui ce el represintă, şi care „Scriptură face a fi de credut faptul cuprins. 

Trebue, dar, — cum am dis, —- ca scriptura acâsta să emane de la persâna cu care mă judec sai de .la autorul s&i. In articolele 296 şi 297, avem două excepţiuni la regu- lele relative la admisibilitatea dovedei cu martori .și la în- ceputul de dovadă în scris. Sa : Prima excepțiune este că pote să se admită dovada cu
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martori pentru filiațiunea, legitimă, nu numai când este un 
început de dovadă în scris, dar — dice legiuitorul — şi când 
indiciile ce resultă din fapte constante sunt „de o ast-fel :de 
gravitate în cât se pâte primi dovedi cu martori. Sunt unale 
indicii de o ast-fel de natură în -cât nu mai e necesitate de 
o dovadă înserisă. Așa, de exemplu, a luat părintele pe co- 
pil, l-a dus la şcâlă, sai l-a dat .să înveţe o meserie 6re- 
care, l-a îngrijit, l-a ţinut în casă, ete. In asemenea casuri 
nu este trebuinţă să fie scris nimic, de 6re-ce indiciile sunt 
de o ast-fel de gravitate, în cât pâte să: se admită complec- 
tarea lor cu martori. Me 

55. A doua excepţiune pe care 'o găsim în art. 297 este 
că de unde art. 1197 cere ca dovada să emane negreșşit de 
la acel cu care mă judec, sai de la autorul lui, art. 297 
spune că începutul de dovadă în scris resultă din titluri de 
fumilie, fără deosebire. Nu este trebuinţă ca titlul să emane 
de la tată saii de la mumă, ci pâte să emane şi de' la un 
irate al mumei sait de la, un frate al tatălui, de la o soră a: 
mumei sati de la o soră a tatălui, etc. registre şi hârtii casnice 
ale tatălui sai mumei, acte publice sai private emanate nu numai 
de ]a persâna cu care mă judec, sait de la autorul săă, dar 
și de la o pers6nă care ar avea sait ar fi avut interes 'con- 
trariu în causă, de şi nu mă judec cu dînsa. Așa, de exem- 
plu, un frate al acestui copil a însemnat unde-va că fratele 
săi s'a născut în cutare qi. Prin urmare nu este trebuință 
să existe hârtii de la acel cu care mă judec, ci de la ori- 
care persână care ar fi avut interes să se opună la legiti- 
mitatea acestui copil. | | 

56. Art. 298 nu este de cât aplicarea .unui principii 
general în materie de dovadă cu martori, că la o anchetă, 
cum se dice, este admis tot-d'a-una dreptul părței celei-lalte 
de contra-anchetă, adică la o deposiţiune de martori pot să 
propun şi să opun alți martori, cu - care să dovedesc con- 
trariii de ceea-ce aii spus martorii părții adverse. - = 

Art. 298. Dovada contrarie se va pulea face prin t6te mijlâcele pro- 

prii de a statornici că reciamantul nu e copilul mamei ce pretinde că are, 

saă, chiar fiind maternitatea dovedită, că nu e copilul bărbatului mamei.
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57. In partea întâiii a art. deci nici o dificultate. Pot să 
dovedese cu martori 'că copilul nu cste născut din muma, 
saii'la epoca ce 'se pretinde. Dar unde articolul devine di- 
ficil este în partea a II-a, 'care dice că, chiar dacă ar (i do: 
vedit copilul prin martori că el este născut din cutare mumă 
la cutare epocă, şi prin. urmare, prin presumţiunea, că tatăl 
copilului este tatăl mumei, a ajuns să dovedâscă filiațiunea 
sa legitimă, totuși tatăl este în drept să dovedâscă că nu 
este copilul s&ii. Va să dică presumțiunea, Puter îs est cade 
cu desăvîrşire, de 6re-ce se pâte întîmpla ca un copil să fi 
dovedit că e născut dintr'o mumă căsătorită şi 'că e conce- 
put în. timpul căsătoriei și cu t6te acestea bărbatul mumei, 
fără să alerge la acţiunea în nerecunâscere, să pâtă dovedi 
că nu este copilul săi. 

„Sa propus o soluţiune 'care, la primul aspect, pare f6r!e 
naturală. .S'a dis 'că ceea-ce trebuesce să presupunem aci 

„este că: copilul a început procesul şi a dovedit filiaţiunea 
faţă numai cu: muma, și în urmă când a venit să dovedâscă 
şi faţă cu bărbatul mumei, acesta a putut să-i dică: nu sciii 
ce ai dovedit față. cu muma ta, dar eti aduce martori să do- . 
vedese că nu ești copilul legitim al mei. Acest sistem se 
consideră că nu p6te satisface cerința, legii. 

“Uu alt sistem, adi admis aprâpe unanim, susține că, 
fiind vorba de un copil.eare nu are în favârea sa nici. act 
de nascere, nici posesiune de stat de o ast-fel de natură în 
cât să facă certă dovada filiaţiunei legitime, Și fiind vorba 
numai de martori, se pâte, — opuindu-se! la. martori contra- 
martori, fără, ca bărbatul să fie silit să. alerge la acţiunea în 
nerecunbscere' spre a lovi în presumpțiunea Puter is est—, 
să aducă dovadă cu martori sait alte presumpţiuni ca. să sta: 
bilâscă că copilul, de și născut din socia, sa, însă nu este 
copil legitim. Sunt diferite fapte, cari se pot invoca. Așa, 
că ce a fost bolnav, sati că nu mai trăia cu socia 
sa, etc. 1). ! 

  

i 1) Fenet, X, p. 125. — Mareadâe, art. 325. — Demante, II, n. 52 bis II şi IIL.— Aubry et Rau, Ş dit text şi n. 31—36, $ 545, n. 71. — Laurent, II, n. 421, 431.— Valette, pag. 409—410, — Arntz, 1, n. 502: — Hue, III, n. 47. — Planiol,
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Acţiunea în reclamaţiune de stat“ 

58. Când copilul are în favârea sa legitimitatea, posi- 
țiunea lui se pâte ataca prin trei acțiuni: Acţiunea în nere- 

cundscere, care trebue să fie intentată. numai în unele ceasuri 

şi în scurt timp; Acțiunea în contestare de legimitate, pentru 

- casul când copilul s'a născut după 300 dile de la desfacerea 

căsătoriei, şi Acţiunea în contestare de stat, pentru casul când, 

indiferent de. epoca nascerei, un copil a luat un stat civil 

care se pretinde că nu este al lui. Pentru casul când un 

copil voesce să stabilâscă un stat civil, altul de cât acel pe 

care.îl are el, avem Acţiunea în reclamaţiune "de stat. Acestă, 

acţiune presupune că copilul nu are în favorea sa quasi- 

posesiunea 'statului pe care-l reclamă şi că, prin urmare, in- 

tentă un proces ca să facă dovadă că el este cutare copil, 

care trebue să se bucure de cutare stat civil. 

In materie de stat civil nu este admisă nică prescrip- 

țiunea, nici transacţiunea. Că nu se pâte transige asupra 

unui stat civil, lucrul se explică. A face cine-va o transac- 

ţiune, prin care să renunţe la statul săi civil, este a comite 

un fapt contrariii ordinei "sociale, un fapt imoral. Asemenea 

ca cine-va să prescrie starea sa civilă este inadmisibil. Pâte 

să prescrie cine-va o avere posedată sub titlul că e copilul 

cutărei pers6ne, dar calitatea de copil a acestei persone nu 

“se 'pâte dobândi prin preseripțiune. 

De altă parte se pâte fârte bina ca cine-va să reclame 

un stat civil, fără să aibă un interes material. că o familie 

cunoscută în societate, eii sunt descendent al acestei familii, 

merg şi reclam că sunt copilul cutărei pers6ne. Acţiunea 

mea pâte să, aibă de obiect numai ca să mi se recunoscă ca- 

litatea de copil legitim al acestei persâne. 

Art. P01. Acţiunea. pentru reelamarea stărel civile este neprescrip- 

tibilă în privirea copilului. 

59. Ceea-ce am spus relativ la interesul moral, pentru 

a intenta acțiunea în reclamaţiune de stat, la impresecriptibi- 

litatea acţiunei şi în fine la imposibilitatea transacţiunei 

asupra, stării civili, se aplică numai acelui despre al cărui
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stat se discută. Dacă trecem însă la moștenitorii acestuia, nu 
mai avem 0 acţiune morală, ci o acţiune bănâscă, care este 
Și prescriptibilă şi susceptibilă de transacțiune și care în 
fine nu pote să se intenteze de cât fiind în Joe un interes 
bănese. i | : 

In privinţa unor din moştenitori s'ar fi putut susține 
că, — după cum tatăl avâ interes să dovedâscă că este des- 
cendentul familiei cutăreia și prin urmare copilul cutărei 
pers6ne —, tot ast-fel şi copiii lui aii interes moral să dove- 
dâscă că tatăl lor era fiul unui descendinte din aceea familie 
Și că prin urmare ei fac parte din aceea familie. 

Nu este acesta voinţa, legiuitorului, care cu intenţiune 
a pus cuvintele: în privirea copilului. Consideraţiunea puter- nică pe care se fundâză sistemul legii este că dacă, — mo- Yalicesce vorbind —, pâte să-i fie cui-va favorabil, de a-ȘĂ dovedi saii de a reclama o stare civilă, de multe ori aceeași persnă pâte să găsâscă că nu este în favâre ca s'o facă. O familie care pâte numără membrii demni de puţin interes, saii care a căutat să mă depărteze din sînul ei, nu mă pâte sili să reclam a face parte. din ea. lcă pentru ce legiuitorul a voit să lase numai copilului facultatea; dacă crede de cu- viință, să-și reclame sai nu statul săi civil. Așa fiin, ori de câte ori acest -copil ar renunța de a reclama o stare ci- vilă, o asemenea renunțare formală, care faţă cu el nu ar fi valabilă, este obligatâre pentru moștenitorii săj. „60. Mai mult, legiuitorul presupune o renunțare tacită, “din împrejurarea că cel în drept a reclama, venind în ma- joritate, a lăsat să trecă 5 ani de qile de la acâstă vârstă fără să-și reclame statul săi civil, şi-în acest cas moșteni- torii acestuia încă nu mai pot să reclame. i ă 

Art. 302. Acţiunea pentru reclamarea stărei civile nu se va puls porni de către moştenitorii copilului, care nai reclamat de cât când acesta ar (| murit minor, sai în termen do 5 ani după împlinirea. etăţex majore. 

Gl. Acţiunea, în reclamaţiune de stat, transformându-se în acţiune materială, urmâză, că creditorii. acestor moşteni- tori pot exercita acțiunea în numele lor. ! _62. Art. 308 dispune că dacă acţiunea era deja, inten- tată de cel în drept, moștenitorii o pot continua. Acţiunea:
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însă se transformă dintr'o acţiune morală, într'o acţiune de 
interes material. 

Art. 303. Moștenitorii pot urmări acţiunea deschisă de către copii, 
afară numai dacă acesta se va fi lepădat formal sai ar fi lăsat să trâcă 3 
ani fără a o mal urmări însuși, socoiindu- -se de la cel din urmă act de 
procedură. - 

63. Aci avem mai întâi ceea-ce se numesce în Codul 
de procedură civilă „desistare“. Reclamantul pâte ori când 

să se desiste de la pretenţiunile sale, adică să renunţe la 
acţiunea sa (vedi art. 260 și 261 Cod. pr. civ.).: 

61. Dar articolul nostru adaogă: 

„Sai ar fi lăsat să trâcă 3 ani fără a 0 mai urmări în- 

Suși, socotindu-se de la cel din urmă act de procedură“. 

S'a intentat acțiunea, s'a fixat un termen, la înfățișare 
nu s'a presintat nimeni şi s'a lăsat să trâcă un timp de trei 

ani fără să se mai urmărescă acţiunea; se dice că moşteni- 
torii nu mai pot continua acţiunea. 

Cestiunea frte importantă, care se ridică aci, este dacă 
avem 0 prescripţiune sait o perempţiune ?' 

Interesul cestiunii se presintă din mai multe punete de 

vedere. Cel mai important este, dacă avem o prescripţiune, 
dreptul de a reclama din noi este. pierdut; pe când, dacă 

nu este de cât o perempţiune, chiar după împlinirea, ter- 

menului, procesul se pâte redeschide. 

Autorii sunt de acord a vedâ aci o perempțiune. Aşa 
fiind trebue să aplicăm regulele 'de la perempţiune, după 

care instanța nu este perdută, de cât dacă partea, adversă 
a, cerut formal perempțiunea. (Aubry et: Rau, $ 544, text și 
n. 3. Demolombe, V, n. 292. Contra Arntz, I, n. 566). | 

Noi credem că termenul de trei ani, fixat de Art. 308, 
trebue redus, conform art. 257, Cod. de proc. civ. la doui 

ani (Contra Alexandrescu, 1. c., p. 275). | 
65. S'a susținut adesea că în dreptul penal regulele de 

probe sunt; altele de cât acele din dreptul. civil. Ceea-ce a 
dat nascere acestei teorii greşite este că faptele cari consti- 
tuesc delictul penal şi cari trebuese dovedite sunt mai tot.- 
dauna de o ast-fel de natură în cât nu se pâte obţine o 

probă preconstituită, adică 'constatarea în scris a celor pe-
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trecute.. [că pentru ce mulți ai susținut că în materie pe- 
nală ori-ce fel de probă și în tâte cusurile este admisă. 
Acâsta nu este exact. Regulele în materie penală, relative 
la probe, sunt acelea ca; și în dreptul civil; însă mai adesea 
în penal faptele sunt de o-ast-fel de natură în cât proba cu 
martori este cea mai frecuentă, pentru că martorii Şi pre- 
sumpțiunile sunt mai tot-dauna principalele mijlce cu cari 
se pâte doveâi un fapt pedepsit de legea penală. Pentru a 
se demonstra erdrea sistemului de care vorbim, se dă ur- 
mătorul exemplu: Cine-va a lăsat un deposit unei persne, 
depositarul s'a arătat infidel, el a comis ceea-ce se numesce 
un abus de încredere.: Victima, acestui delict de abus de în- 
credere nu pâte să mârgă înaintea, iustanțelor penale şi să 
dovedeâscă cu martori sai presumpţiuni existenţa depositu- 
lui, din care -ar resulta abusul de încredere, pentru că acest 
deposit trebue să se dovedâscă după regulele de drept ci- 
vil. Cel ce a lăsat un deposit eui-va, a putut să obție dela 
acesta, un înscris, care să constate depositul, afară de casul 
când ar fi ceea-ce se numesce în drept un deposit necesar, 
în cas de incenditi, de inundație, ete. Incă odată, fiind vorba 
de un deposit regulat, nu pot, pretindându-mă victima unui 
abus de încredere din partea, depositarului, să merg. să do- 
vedese acest deposit prin martori chiar înaintea tribunale- 
lor. corecţionale. o | 

Se pâte ca idea, cum că în materie penală probele 
sunt mai ușor admise de cât în materie civilă, să fi influ- 
ențat întru cât-va pe: legiuitor, ca, să dioteze art. 299 şi 800. 

De altă parte scim că un delict penal comis pote da 
loe la două acţiuni: cea publică şi cea privată. 

„ Acţiunea publică este tot-dauna aceea care trebue să 
fie exercitată mai înainte, sait cel puţin concomitent cu ac- 
țiunea privată, Şi dacă victima unui delict ar. voi să exer- 
cite dînsa o acţiune .privată. la tribunalul civil, acâstă ac- 
țiune va fi suspendată până ce se va judeca lucrul în co- 
recțional. Cu alte cuvinte se dice că penalul ţine în suspensiune 
civilul. E 

_Se dice că penalul are influenţă asupra civilului în acest sens că, dacă se constată comiterea unui fapt înaintea in- 
stanțelor de represiune, nu p6te judecătorul civil să dică
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că faptul nu este petrecut, când va. av6 să judece asupra 
pagubelor causate prin acest fapt. 

Legiuitorul şi-a, făcut următorul. raţionament: Când ar 
fi un deliet de stare civilă, şi anume.un delict relativ la o 
nascere, se pote. fârte bine ca în urmărirea:acestui delict 

în penal, judecătorul să admită tot .felul de probe, şi în 
acâstă administrare de probe diferite,:să ajungă la resulta- 
tul nu numai-a constata delictul relativ la nascere, dar chiar 

existența unei filiaţiuni. Aşa, de exemplu, urmărindu-se su- 
presiunea sai substituțiunea. unui copil, se pote ca dintr” un 

asemenea fapt urmărit, să se dovedâscă că un copil s'a năs- 

cut la cutare epocă din cutare mumă, fapt care i-ar asigura 

situaţiunea de copil legitim. Fiind-că în -filiațiune este o ces- 
tiune f6rte delicată aceea a dovedirei ei, şi fiind-că dacă ar 
resulta: dintr'o procedură criminală vre-o asemenea, filia- 

ţiune, ar fi în realitate a se admite: proba; filiațiunei cu 6re- 

care uşurinţă; s'a credut de cuviinţă a se răsturna cu totul 

principiul; şi de unde în regulă penalul ţine în suspensiune 

civilul, legiuitorul a admis principiul contrarii și a, dis că 

în. materie de îliaţiune, penalul este tinut + în suspensiune de că- 

tre civil. 

Ecă în seurt cară sunt considerăţinile pe cari se tan- 

deză art. 299 şi 300. 

art. 299. 'Tribunalele civile vor îi singure competente a hotări asu- 

pra reclamaţiilor privitâre la starea civilă. | 

Ari. 300. Acţiunea criminală în contra unul delict pentru suprima- 

rea stării civile nu va putea începe do cât după ce s'a dat hotărirea defi- 

nitivă asupra cestiunel stărel civile. ” 

66. Constatăm de la început o inexactitate în modul de 

a, se exprima al legii. Aşa cum este redactat art. 299 ar re- 

sulta, că în ori-cs materie de stare civilă trebue să se aplice 

regulele articolelor 299 şi 300, că numai tribunalele civile 

sunt în drept a hotări asupra reclamaţiunilor privitâre la 

starea civilă, precum şi că penalul să fie în suspensiune ţi- 

nut de către civil. Acest lucru se contraqice de același le- 

giuitor. In adevăr, — când am vorbit despre dovedile că- : 

sătoriei, — am spus că 'p6te să resulte o dovadă de Căsă- 

torie dintr'o procedură criminală (Art. 180). Oare actele de.
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căsătorie nu Sunt și ele acte 'relative la starea civilă? Ne- 
greșit da, şi de aceea art. 299 și 300:sunt prea generali în 
termenii cari îi întrebuinţâză, când dice: „vor fi 'singure com- 
petinte a hotărî asupra reclamaţiuiilor .privităre la starea civile şi 
când adaogă: „nu se va începe .-acțiunea criminală de. cât prin 
suprimarea stărei civile“. ” e 
“ Ceea-ce a voit legiuitorul este numai atât, — Şi acesta 
resultă din cuvintele: „suprimarea stării civile“, — că delictele 
cară mai mult saii mai puţin tind a da cui-va o altă stare 
civilă de cât aceea care o are, şi anume relativ la posiţiu- 
nea lui de copil legitim, fie că tinde să'l suprime cu totul, 
dicând că nu a avut loc nici o nascere, fie că tinde a-l da 
o altă stare civile de cât aceea pe care în realitate o are, 
judecata lor în 'penal se va ține suspendată, până ce filia- 
țiunea va fi stabilită de tribunalele civile. Aşa dar numai 
atunci când este vorba de stare civilă, relativ la determi- 
narea filiațiunei cui-va, se aplică articolele '299 şi 800. 

Necontestat că aceste articole ca disposițiuni legale sunt 
de criticat. Si | 

Se comite un delict deo gravitate mare, un falș, o 
sustragere . de acte, o substituire de copil şi urmărirea Și 
pedepsirea, acestui delict 'se lăsa, la simpla apreciere sau la 
Simplul gust al unui particular, Ori cât. de mare ar fi scan- 
dalul pentru societate, nimeni să nu pOtă face nici o miş- 
care, pentru că, fiind o cestiune relativă, la starea civilă, 
numai partea care are să 'reclame acâstă stare civilă, numai 
ea are dreptul să se ducă cea, dintâiă înaintea tribunalelor 

“civile să reclame Şi după ce se va termina procesul și va rămânea hotărirea definitivă, numai atunci să vie și procu- rorul să urmărâscă. | 
„„.. "67. Legea voesce ca într'o cestiune, în care este legată dovedirea unei filiaţiuni, tribunalul civil să fie acela care să. statueze mai întâiii. . Acâstă regulă nu trebue exagerată 

în aplicarea ei. Un tribunal civil pote să se pronunţe fie în principal, atunci când este în litigii chiar determinarea fi- liaţiunei, fie incidental, atunci când cu ocasiunea unui pro- ces se ridică discuţiune “asupra statului civil al unei din Părți și în acest cas tribunalul civil, comercial, judecătoria
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de pace, care are să se pronunțe în principal, va fi. compe- 
tent să judece, chiar incidental, cestiunea filiaţiunei. . - 

68. Disposiţiunea Art. 299 și 800 fiind cu totul excep- 
țională, s'a căutat a nu se aplica de. cât riguros numai în 
casul pe care legiuitorul l-a avut în vedere. De aceea s'a; 
admis că de câte ori nu ar fi în joc o cestiune de stat ci: 
vil, tribunalele corecționale să pstă judecă faptul. Presupu- 
nem 0 suprimare de stat civil a unui copil care este. mort, 

„fără nică un moştenitor. În acest cas nu mai este în joe 
cestiunea de filiaţiune, și de aceea faptul suprimărei stărer 
civile pote să fie urmărit de către procuror şi judecat de 
instanţele penale. (Demolombe, V, n. 276. Laurent, III, n. 477). 

CAP. III 

- Despre copiii naturali 

69. Am spus deja că redactorul nostru a credut de 
cuviință să suprime distinețiunea, făcută, de Codul Napoleon 
între copiii naturală simpli și copiii incestuoşi şi adulterini, 
adică copiii născuţi dintr'un comerciii de incest sati de adulter. 
In interesul Societăţei, redactorul codului * Napoleon a pus 
pe o scară inferidră pe aceşti copii incestuoși şi adulterini. 
Ori cât sar dice că nu este drept să fie pedepsiţi aceşti 
copii pentru un fapt al părinţilor lor, totuşi nu este mai 
puţin adevărat că interesele familiei cer ca să nu fie puși 
aceşti copii pe aceeași scară cu copii naturali simpli. Ceva 
mai mult, chiar pe copii naturali simpli, codul Napoleon, 
tot în interesul familiei, a credut de cuviință să-i pună într'o 
posiţiune inferidră cu copii legitimi şi anume, în materie de 
moștenire a, nu li se da dreptul.de cât numai la o parte din 
ceea-ce li sar fi cuvenit, dacă ei ar fi fost legitimi. Codul 
Napoleon însă, pentru a face ca părinţii să repare 6re-cum 
greșala către copiii. naturali, a admis insiituţiunea recu- 
noscerei, după care se dă dreptul unui părinte, fie mumă, 

„fie tată, îndeplinind unele formalități, să, facă a se recunâsce 
un copil natural ca copil al săii. Redactorul nostru n'a voit 
să, admită nică instituţiunea, cel puţin pentru tată, Și ajunge 

N
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la următorul resultat: fiind-că muma este cunoscută, copilul 
natural faţă cu dînsa, este -pus pe un picior de egalitate cu 
copilul legitim şi nu numai faţă cu muma, dar faţă chiar cu 
familia ei. Faţă cu tatăl. însă.copilul natural nu are nici un 
drept şi de.aceea nu s'a admis. recunâscerea ne-având nici 
un obiect. Cât pentru repararea, ce ar trebui să se dea de 
tată unui copil natural; legiuitorul n'a: admis de cât legiti- 
marea. Acâstă legitimare însă cere existența unei căsătorii 
subsequentă nascerei copilului. Vom.-vedea în adopţiune că 
nimic nu se' opune în legea, n6stră, ca să se pâtă adopta şi: 
-un copil natural. 

"10. In Capul III: Despre copiii naturali după acestă ru- 
brică se vede figurând: Secfiunea 1: Despre legitimarea copiilor 
naturali. 

Când se vede într'un cap figurând secțiunea 1, neapărat 
ori-cine se aşteptă ca în cuprinderea acestui cap să dea cel 
puţin de secțiunea, II. Cu tâte acestea, în tot acest cap nu 
vom găsi nicăeri secțiunea JI. Acâsta dovedesce încă odată 
cu câtă ușurință redactorul codului civil a tradus codul 
Napoleon. . “ 

In adevăr în codul .Napoleon, Capul III: Despre Copii 
naturali este împărţit în două secţiuni: secțiunea “1: Despre 
legitimarea copiilor naturuli, ȘI apoi secțiunea II: Despre recu- 
noscerea copiilor naturali. Codul Napoleon tratâză în Secţiunea 
a l-a Despre recunoscerea copiilor naturali, instituțiune pe care 
redactorul nostru a credut de cuviință să n'o admită. De 
aceea redactorul rumân a șters întrâgă- secțiunea, II şi a 
lăsat, fără să observe acâstă suprimare, să figureze sub 
capul III prima secțiune, relativă la legitimarea copiilor na- 
turali. | 

71. Dar 6re admis-a sati nu legiuitorul rumân recu- 
n6scerea? Pentru noi este necontestat că nu. Atunci când re- 
daetorul rumân are înaintea sa în codul Napoleon o sec- 
ţiune întrâgă despre recunâscerea copiilor, compusă din 
nouă articole şi când se suprimă, Şi rubrica, secțiunei şi ar- 
ticolele 834—339, cari reguleză instituțiunea recunâscerii, 
face evidentă intențiunea sa că o asemenea recunâscere să 
nu fie admisă. | 

Cu t6te acestea aii voit unii să susție că s'a admis de
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legiuitorul rumân recunâscerea, şi aii invocat în susţinerea 
părerei lor art. 48, 304 și 337, în cari:se vorbesce de recu- 
nâscere. lacă,— dic adversarii noştri—, art. 48, care spune 
că un act de recunâscere trebue să fie trecut în registrul 

stării civili. Prin urmare legiuitorul admite o asemenea recu- 
nscere. Mai departe în art. 301 se dice că se vor putea legi- 
tima copiii, prin ce? Când aceştia. (tatăl şi muma) îi vor fi vecu- 
noscut chiar prin actul lor de căsătorie. Lică dar. că şi aci se 

vorbesce despre recunâscere. In fine art. 337 dă dreptul de 
corecțiune mumei asupra copiilor săi naturali. legalmente recu- 
noscuţi, Deci există o recunâscere în anume condițiuni. 

Redactorul rumân a reprodus articolele citate în mod 

inconscient, fără să-şi dea socotâlă dacă admite sait nu re- 
cun6scerea. Articolul 48 spune .că actul de recunâscere să 
fie trecut în registrul stării civile. Ac6stă cerinţă, a legii nu 

. determină forma recunâscerii ci menţion6ză actul de recunăscere, 
dar cum are să fie acest act, în ce formă, înaintea cui să se 

petrecă,.nu se dice nimic. „Art. 304 cere ca copii legitimaţi 
să, fie recunoscuţi în actul de căsătorie. Acâstă condiţiune 
era indispensabilă;. cum. a să legitimezi un copil. natural, 

dacă nu facă menţiune de existenţa lui în contractul de că- 
sătorie. Art. 301 comparat cu 331 Cod: Napoleon ne pâte 

veni în ajutor. În adevăr textul francez admite recunâscerea, 
ca condiţiune a legitimităţiă, să fi existat chiar înainte de 
căsătorie. Dacă ei (părinţii) i-ar -fi fost legalmente recunoscut 

înainte de căsătorie, saii dacă îi vor recundsce chiar în actul de că- 

sătoric. Textul rumânese nu spune de o recunbscere făcută 

- după lege înainte de celebrare, tocmai pentru că nu admite 
o asemenea recunâscere. 

Şi iarăși în fața art. 337, cum vom sci care copil faţă 
chiar cu muma, este considerat legalmente recunoscut, 

Redactorul rumân nu a admis recunbscerea pentru-că 
era, inutilă, de Gre-ce, faţă cu tatăl, copilul natural nu are 

“nici un drept iar faţă cu muma şi familia ei, chiar nerecu- 

noscut, el are tâte drepturile. Redactorul rumân nu a admis 

recunscerea și pentru -motivul că ea era necunoscută.de 
legile vechi rumânesci. (Vedi Degr6. — Christescu, art. 308, 

n. 8—10). 
72.'In Capul III se trateză mai întâiti : Despre legitimarea
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copiilor naturali (art. 304-— 306) și apoi Despre modul stabilirii 

Fliaţitnci naturală (art. 307-308) 

1. Despre legitimarea copiilor naturali 

„75. luegitimarea este actul prin care se daii copiilor 
naturali drepturile şi posiţiunea de copii legitimi. 

Legitimarea,: datoresce originea ei imperatorilor creş- 
tini din Orient. Constantin o introduce pentru copii eșiţi 

dintr'un concubinat, ai căror părinţi fac să înceteze acâstă 
stare prin căsătorie în regulă. Pentru-că adesea, căsătoria, 
între părinți nu era posibilă din causa diferinţei de posi: 
ţiuni sociali, Justinian introduce legitimarea prin rescriptul 

principelui. La anul 442, sub imperatorii Teodorie cel Tînăr 

Şi Valentinian se introduse deja legitimarea prin oblaţiune . 
la Curie. Romanii admiteaii legitimarea şi prin testament 
(Asupra legitimării la Romani v. Daniileanu, I, p. 245). 

"Codul Calimach admite legitimarea copiilor ai căror 
părinți sat împăcat cu biserica şi prin Decret Domnesc ($ 
215—216). 

In Caragea nu a găsim nici o disposiţiune, pentru-că le- 
gitimarea, era admisă de legile bisericesci. 

In dreptul vechii francez exista legitimarea prin căsă- 
torie subsecuentă și prin lettres patesites. 

- Codul German admite legitimarea prin căsătorie sub- 
secuentă și prin .declaraţiune de legitimitate. (Art. 1719—17%2, 
1726, 1727, 1730, 1736—1740). | 

Redactorul rumân, ca şi Codul Napoleon, nu a admis 
de cât legitimarea, prin căsătorie subsecuentă. 

Art. 304. Copiii născuţi sai “concepuţi afară din căsătorie, se vor 
legitima prin căsătorie, făcută după nascere între tatăl. şi mama. lor,. când 
aceştia îl vor fi recunoscut, chiar prin actul lor de căsătorie. 

74. Două deosebiri de redacţiune între articolul nostru 
şi articolul corespondent din Codul. francez, una forte im- 
portantă şi alta care nu se pricepe bine. 

Articolul francez dice: > Copiii aciscuţi afară din cdsătorie, 
alții de cât cei mdscuți dintrun comerț încestuos şi adulterin“,
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Copiii dar incestuoși și adulterini, în ..dreptul francez, 
nu pot fi legitimaţă. Ac6stă prohibiţiune. este creată în in- 
teresul familiei. S'a credut că este moral a se prohibi că-. 
sătoria între sociul culpabil de adulter şi complicele săi, 
nu putea legea, cum s'a făcut la noi, să admită posibilitatea 
ca un copil adulterin să fie şi legitimat, tocmai prin o că- 
sătorie prohibită. Ai pus că, căsătoria între sociul adulterin 

-Şi complice nu este permisă și cu tâte acestea admiţi că, 
dacă din întîmplare s'ar fi înşelat. oficerul stărei civile ca 
să celebreze căsătoria, nu numai că căsătoria, este valabilă, 
dar încă copilul adulterin. pâte fi și legitimat. 

Cât pentru copilul incestuos s'ar put6 întreba cine-va : 

cum se pâte presenta casul în care un copil incestuos să 

p6tă fi legitimat prin căsătorie, incestul fiind unirea între 
două rude, între cari în infinit există împedicare. la căsă- 

torie? Ei bine, se pâte întîmpla în casul în care era o ru- 
denie de acelea după care ar fi putut, să se căsătorâscă 
socii printr'o dispensă a Capului: Statului, cum este în drep- 
tul francez unchiul cu nepota şi” cum. 'e la ! noi verii primari 

și cumnaţii. 
75. Prima deosebire dar este că redactorul nostru lasă 

la o parte cuvintele: „afasă de cei incestuoşi sati adulterini“, 
dar redactorul rumân adaogă: „copiii născuţi “sai concepuţi“, 

adică prevede un copil conceput înainte de căsătorie, însă 
născut în timpul căsătoriei. Cu alte cuvinte suntem în casul 

articolului 288 după care, un copil, care sa născut mai 

înainte de 180 dile de la celebrarea căsătoriei, este legitim 
şi, dacă bărbatul nu intentâză o acţiune în nerecunâscere în 
timpul determinat, acest copil rămâne legitim pentru tot- 
Wa-una. Cum dar redactorul nostru pune aci cuvintele: 
„născut saii conceput“ 2 Voit-a 6re să spună că copilul conce- 
put înainte de căsătorie şi născut după căsătorie nasce le- 

" gitimat sati legitim? pentru-că seim că am controversat; 
cestiunea, dacă acest copil este născut legitimat sai legitim. 
Nu putea legiuitorul să aibă acâsta în vedere, pentru că 

spune curat: noând aceştia îi vor fi 7ecunoscut prin actul lor. de 

căsătorie“. ; 

EI bine, cum o să recunose un copil numai conceput, 
adică un copil care se găsesce încă în sînul mamei sale în 

64257 : 31
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momentul celebrărei căsătoriei 7 Dacă fac. o asemenea re- 

cunâscere de sigur că art. 288 nu se va put& aplica și nici 

nu mâl pot să recunosc copilul, căci recunoscând că un 

copil e conceput, prin acâsta se vede că bărbatul cunâsce 

starea de sarcină â femeei sâle, și scim că chiar dacă copi- 

Jul s'a născut înainte de 180 dil6. şi dacă bărbatul a sciut 
de sarcina femeei, acesta nu mai pâte să nu-l recunoscă. 

Eacă pentru ce credem că aceste cuvinte „copiii născuţi sait. 

concepuli“ se datorese unei distracţiuni a redactorului nos- 

tru, de 6re-ce, cum am dis, faţă cu art. 288, nu se pricepe 

absolut ce a voit legiuitorul să spună cu cuvîniul „sai con- 
cepul“. . 

76. Legiuitorul admite - posibilitatea legitimărei unui 
copil deja mort, când acest copil a lăsat la rîndul lui des- 

cendenţi. Presupunem că două persâne ai trăit împreună 
și -aii avut o fată, aii trecut ani îndelungaţi 17, 18, 20 de 

ani, acâstă fată s'a măritat și are din căsătoria sa un copil, 

presupunem că more fata; în acest cas, legea admite că, 

dacă părinţii acestei fete sar căsători, pot să recunâscă de 
copil al lor pe fată, şi atunci profită și nepotul de efectele 
legitimării, 

| art, 205. Legitiraarea se pâte. face chiar în folosul copiilor încetaţi 

din viţă, cari ai lăsat după dînşii descendenţi, și atunci a aceștia se bucură 

de efectele ei. . - 

77. In privinţa formei Jogitimăriă ea consistă în 'acâsta 

că în actul: de 'căsătorie se face menţiune despre existența 
copilului, și că .părinții îl recunose chiar prin actul - lor de 
căsătorie. 

78. Cât pentru efectele logitimării ele sunt trecute în. 
art. :500. Copiii legitimaţi sunt puși pe un picior. de per- 
fectă egalitate cu copiii legitimi, de cât “acest efect. începe 
numai din momentul legitimării. Dacă 's'ar fi născut drep- 
turile 'copiilor “acestora înainte de "legitimare și -a-nume, 
“dacă le-ar fi venit vre-o moştenire de :la vre-o rudă. alor 
'despre tată, ei nu se pot bucura de ac6stă moștenire, pen- 
tru că efectele legitimării nu încep de cât din „momentul 
legitimării..
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Art. 306. Copiii legitimaţi prin căsătoria urmată după nascerea lor - 

vor avea aceleași drepturi, ea. şi cum" ar a fost năsou « din aci tă că: 

sătorie. : ” 

  

II. Cum se stabilesce filiațiunea 'naturală : 

Art. 807. Cercetarea paternităței. este oprită. La cas de răpire, când 

epoca răpirei corespunde cu acea a zâmislirei copilului, răpitorul: va putea 

îi declarat, după cererea părților interesante, de părinte al copilului. , 

79. Romanii diceati că un copil natural este: vulgo con- 

ceptus Și că are: un părinte” incert. Cuvîntul încertus este cu- 

vîntul de care se servă Tnstitutelo. ca. ȘI textele cele- ]- alte. 

ral nu at drepturi “către tată, pentru-că nici ci “sunt cunoscuţi | 

lui, nică cl cunoscut lor. 

Interdicţiunea căutării paternităţii a exiștat în Francia, 
în toți timpii, chiar sub dreptul revoluţionar atât de' favo: 
rabil' copiilor ; naturală cari erai egali în drepturi cu copiil 

„legitimi. 
Acestă prohibiţiine a căutării paternităţii este fundată 

po incertitudinea asupra tatălui unui copil, incertitudine 

o o presumpţiurie, “fundată în' adevăr pe natura lucrurilor, 

că tatăl nu pâte | Să "fie "de: câţ barbatul miumei copilului. 

S'a credut că sar 'da log 1a multe: abușuri şi, 1a multe : 'spe: 

culaţiuni, dacă s'ar 'părmite : uriei “femei satu unui dopil să 

'câră a dovedi gă cutare pers6nă ar fi tatăl Jui. 

| s0. Se critică de către autorii moderni acâștă interdic- 

țiune absolută 'â 'căutărei paternităţel. i ! 
Neapărai este f6rte dificil ca să se: : determine str "un 

cas dat cine este părintele unui. copil natural Şi se pricepe 

ca legivitorul | să se tmă.- de abuzurile şi “scandalurile la 
“cari ar putea să dea nascere, “dacă sar permite ori-cărei 
femei, prin felurițe dovedi, numai din împrejurarea că ar fi 

avut vre-o relaţiune | 6re- -care cu o. pers6nă, să ajiingă, a 

stabili că acea pers6nă. ar fi tatăl copilului, 23 
„Cu tâte acestea, legiuitor, „ca Englezii de Exemplu, “în 

dreptul moder admit căutarea pateriităţei și; de. Şi. &opilul
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nu este pus pe un picior de egalitate în dreptul civil: Cău- 
tarea parternităței este admisă, cel puţin întru atât în câţ 
să aibă de efect a obliga pe presupusul tată a întreține pe 
acest copil, până la vârsta la care s'ar put susţine copilul. 

In Codul German se presumă ca tată al copilului na- 

tural acela care a coabitat cu muma, la epoca concepțiunii 
afară numai dacă un altul nu ar fi coabitat şi el cu muma la acea 
epocă. Se admite asemenea dovada imposibilității ca muma să 
fi conceput copilul din acea coabitaţiune (art. 1715). Tatăl natu: 
ral este obligat, să dea întreţinere copilului, până ce acesta, 
ajunge la 16 ani şi chiar după acâstă vîrstă, dacă vre-o im- 
pertecţiune fisică, saii mintălă pune pe copil în imposibilitate 
de a put să se hrănâscă singur (art. 1708). Mai mult, se per- 
mite mumii a cere, chiar mai înainte de nascerea copilului, ca 
presupusul ţată să consemneze încă de atunci suma nece- 
sară pentru întreţinerea copilului în timp de trei luni (art, 
1716). Și pentru ce 6re să.nu se admită odată căutarea 'pa- 
ternităței? Pentru ce să nu fie într'un cas dat obligat acela, 
care este dovedit, că a avut relaţiuni continue cu muma 
copilului, care pâte că a abusat chiar de acâstă .persână, 
pe care a înșelat-o, promiţându- pâte căsatoria, și în urmă, 
după ce a avut un copil sati doi, o lasă, o părăsesc6 cu 
totul fără să aibă cea mai mică existenţă? Intr'un asemenea 
cas, pentru ce acest bărbat să nu fie obligat a întreţine 
cel puţin pe copii până la o virstă Gre-care? | 

». 81. Acâstă consideraţiune a determinat câte odată ju- 
visprudenţa franceză a hotărî că, p6te o femee să facă o ce- 
rere de despăgubire, când ar doveai că eaa cădut victimă 
înşelăciunei unui bărbat. Aşa, se cit6ză cazul unei fete, care 
ducea tot-deauna pâine în casa unui primar. Acesta a abu- 
sat de diînsa, a avut copil cu ea, a întreţinut-o 20 de ani, ŞI. 
în urmă voia s'o părăsâscă. Curtea de Casaţie din Francia 
a hotărit ca să i se dea despăgubiri acelei femei pentru îm- 
prejurarea că se abuzase de dînsa. 

Legea admite numai o singură excepţiune la interdicerea 
căutărei paternităței, în cas de răpire. a mumei copilului, 
cu condiţiunea, ca răpirea, să coincidă cu epoca concepţiunei. 
Intr'un asemenea caz, judecătorii pot să declare pe răpitor de părinte al copilului. ia
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85. Cuvîntul răpire este luat în înțelesul de violenţă. O 
răpire nu pâte exista atunci când cine-va consimte să, plece. 
Deci nu în înţelesul, care se dădea în legile. vechi cuvîn- 
tului răpire, —când se declara nulă căsătoria —, trebue luat 
aci. Nu se pâte invoca nici înşelăciunea, nici captaţiunea: 
răpire nu pote fi de cât când: o violență s'a exercitat asu- 
pra femeei. 

84. Ce vom decide în casul de viol? 
Răpirea presupune neapărat că mama a fost ridicată, 

“de la ea şi dusă în altă parte, pe când violul se pâte co- 
mite şi în_casa fetei. După unii autori, pentru că ne găsim 
în materie excepţională şi pentru că legea nu vorbesce de 
cât de fapt, nu pâte fi admis şi violul 1). 

Intr'un alt sistem se dice: putem admite violul prin a« 
fortiori, violul fiind mai grav de cât o răpire 2). 

Sunt şi alte casuri în care să ridică controversa cum 
ar fi sequestrarea, când epoca sequestrărei coincide cu epoca ay 2 . (x a y “d concepțiunei. Se pâte saii nu să se admită în acest cas cău- 
terea paternităţei? Din ce în ce jurisprudenţa, tinde mai mult 
a mărgini căutarea paternităţei numai la, casul de răpire. 

- 85. La, noi aplicarea art. 507 este fârte rară şi acâsta 
provine de acolo că legiuitorul nu şi-a mai dat ostenâlă să 
hotărâscă care ar fi efectul constatării paternităţii naturali 
din punctul de vedere al dreptului ce ar avea, copil față cu 
tatăl lor. Nicăeri nu se-spune dacă copilul, care a reuşit să 
dovedâscă că tatăl lui este cutare persână, are sait nu.de 
exemplu dreptul de alimente. Alimentele nu se datoresc de 
«cât copilului legitim, iar copilul natural nu are nici un drept 

la ele. Tot ast-fel copilul natural nu pote nici a cere să fie 
educat sai întreţinut de către tată. 

Art. 308. Cercetarea maternilăţei este primită. „Copilul ce-sI ya 

reclama pe mamă-sa va fi dator a dovedi că el este acelaşi copil pe care , 

ea "l-a născut. Nu va fi primit a dovedi acâsta prin martori, de cât numai 
atunci când va fi un început de dovadă în scris. ” - 

86; Acest, articol reproduce întocmai o parte a art. 

1 Aubry et Rau, $ 569, text şi n. 106.— Valette, p. dit. 

*) Demante, II, 69 bis IV. — Demolombe, V, 491.
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541 din Codul Napoleon. Insă, art. francez mat conţine. un 

ăliiiiat: . 
“Un copil nu va fi nică odată, admis a căită fie pater- 

'nitatea, fie riiăternitateă. în cașurile art. 385, în care recu- 

nâscerea i nu este admisă“, | 
Cu alt6 cuvinte un copil adulteriri sai iieestuos nu 

p6te nici odată fi admis a stabili nică. paternitatea, nici chiar 

maternitatea. 

87. Prima cestiune care sg ridică asupra . act. 308 este 

aceca 4, s6 sci dacă se pote, dovedi prin actul de nascere 

. filiaţiunea naturală ? Pentru filiațiunea legitimă legea a fixat, 
ca principala probă, aceeă,. Care reiese di actul de nas- 

cere trecut în "registrul stărei civile. Când vine însă Ja co- 
piii naturali nu mai vorbesce nimic de acest act de nascere. 

De aci întrebarea : Când un copil . are un act. de nascere, 
care arată că este născut din cutare: femee, pote SĂ-ȘI do- 
vedâscă filiaţiunea, sa, cu acest act de nascere? La prima 

“vedere s'ar piitea argumentă brid a fortiori că dacă actul 
de nascer6 dovedesce o filiaţiune legitimă, cu mat mult cu- 

vînt o filiațiune naturală se pote dovedi prin acest act de 
nâscere. Afară de acâsta, dacă mergem la actele: stărei ci- 

vile, vedem că se "dice că ele aii de scop a dovedi nasce- 
„rile, căsătoriile şi încetările 'din .vi6ţă fară nici o deosebire 
de! nascere legitimă săi naturală (art. 33). Se mai aducs încă 
ca argument art. 345 C. Pen. V. Valette, p. 429, 423). 

Cu, tâte acestea vom urmă pe “autorii, cari opinâză că 

actul de nascere nu face dovada unei filiaţiuni naturale, 

Art. 308 arată modul” de dovedire al filiaţiunei naturale, fără, 

a spune că actul de nascere este un mijloc . de dovedire 
între dovada unei filiațiuni naturăli. Deci s'a făcut deose- 
bire între dovada unei Aliaţiuni legitime şi dovada unei fi- 
Jiaţiuni: naturali. i : 

Motivul pentru care nu s'a admis actul de nascere ea 
mijloc de dovedire a filiațiunii nâturali, -este' că s'a oredut, 
de legiuitor că actul de nascere în filiațiunea naturală va fi 

“măi tot-d'a-una neexaet şi “chiar Duţia sincer. Ohiar când 
muma nu va ascunde nascerea, tot adesea caută să puie 
acestă nascere sub! numele unei alțe femei. De.unde! într'o 
filiaţiune legitimă niascerea '6ste niulțumirea şi mândria pă-
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rinţilor, nascerea unui copil natural este mai tot-d'a-una con- 
siderată ca un fapt ruşinos; aşa că nimeni nu are-interes 
a-l: mărturisi în actul de nascere!). 

88. O altă controversă se ridică asupra cestiunei, tot 

atât de importantă, dacă posesiunea de stat; pote servi ca 
mijloc de probă a filiaţiunei naturali. Discuţiunea asupra 
acestei controverse.a luat proporţiuni, am putâ dice gigan- 

tice, prin modul cum ea a fost desvoltată de Demolombe 

(V, n. 477 şi urm.), Gare prin argumente seducătâre conchide 

la admisibilitatea: acestei probe. După acest ilustru juriscon- 
sult, art. 308 nu are să menționeze posesiunea de stat, pentru 

că la:ce ar mai servi dovedirea identităţii şi a nascerei co- 
pilului, când acest copil se bucură de posesiunea ce o arp de 

copil 'al cutărei femei. Ce am trebuinţă de vre-o altă probă 

eii copil natural, când mumă-mea mă tratâză ca, fiii al că şi 
spune la t6tă lumea că sunt copilul ei! Dacă posesiunea de 

stat servă de probă a filiațiunii legitime cu mai mult cu-: 

vînt ea trebue să fie admisă pentru filiațiunea naturală, de 

'Gre-ce, — cum am dis mai sus, —în genere. nascerea unui 

copil natural este considerată ca o pată pentru mumă, şi nu 

ușor ea primesce să o pârte (Veqi în acest sens citaţiunile 

din: Demolombe, |. c., n: 478). 

Acest sistem nu .a fost admis şi jurisprudenţa, « ca şi 

doctrina în Francia se pronunţă pentru sistemul contrar. 

După cum am. dis şi pentru actul de nascere al copilului 

natural, legea nu dice că posesiunea, de stat este un mijloc 

de probă a filiaţiuniă naturale, şi acâstă tăcere, față cu un 

text precis,.care admite acâstă probă pentru filiaţiunea le- 

pitimă; în lipsă de un asemenea titlu este. îndeslulătore posesiuncu 

constantă 'u actului de copil legitim (Art. 295), acâstă tăcere, qi- 

cem, este semnificativă. — V oința redactorului 'este aprâpe 

manifestă prin ceea-ce găsim în lucrările pregătitâre ale-co- 

dului „Napoleon, pe cară .ar A „prea lung a le cita complect, 
Îi 

  

---. î 1% Demolombe, I,: n. 296—297, V..n. 195, 3179. Gazap. n. 481. — Laurent, 

-1Viân. 0=—=12, — Arniz, |, n. 611.— Huc, IM1,.n. 75. —-Christescu, art. 803, n. 3. 

“Actul de nascere nu pote servi nici chiar ca început de. dovadă, cel puțin 

când nu este subscris de „mumă. i .
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mai ales că şi Demolombe invâcă, între alte argumente, tot 
acele lucrări pregătitâre. 

Argumentul cel mai tare, care consistă că mărturisirea 

constantă a mumei, prin aceea că tratză deal săi pe copil, 

merită a fi luat în considerare când ar fi a se face legea. 
S'ar putea cu tâte acestea răspunde până la un punct 6re- 

care, că se întîmplă adesea că o femee, drept un salar, să 
primâscă ca un copil să trâcă de al ei, fie ca natural fie ca 
legitim, şi muma sa, adevărată să aibă interes a o face; pe 
când acest lucru este cu neputinţă pentru un copil legitim 1), 

89. Rămâne dar constant că filiațiunea naturală nu se 
pote dovedi de cât cu martori. Observăm că art. 508 cerea, 
se dovedi cu martori identitatea copilului pe câre muma l-a 
născut, fără să precizeze dacă şi nascerea trebue dovedită 
tot cu martori. De aci iarăși controversa, a. se seci dacă prin 
martori se pote dovedi şi idențitatea și nascerea. 

Se admite că legiuitorul a'voit să confunde una cu alta, 
pentru că, dacă nascerea este necontestată prin martori s'ar 
dovedi numai identitatea, iar dacă nascerea ar fi încă de do- 
vedit, acâstă dovadă s'ar put face iarăși prin martori. De 
aci resultă: că prin aceiaşi martori pâte cine-va doveai şi că 
cutare femee a născut la epoca cutare şi că copilul născut 
este chiar acela care reclamă astă- -Ci. 

90. Legea supune admisibilitatea probei cu martori 
existenței unui început de dovadă înserisă. Alin. 3 al art. 
308 adaogă: Cu tăte acestea proba cu martori nu pote fi primită 
de cât numai atunci când va fi un început de dovadă în scris. | 

S'a cercat a se supune art. 305 regulei art. 35, că mar- 
torii nu sunt admişi de cât dacă nu a existat act de nascere 
şi că trebue să se dovedâseă neexistența acestui act. Acestă 
idee este greșită. Art. 33 nu are aplicarea, la filiaţiunea, na- 
turală. Nu se cere dovada că actul de. nascere n'a existat, 
fie că s'a redactat sub nume falş, ori. că registrele ati fost 
rupte, etc., pentru că în tot-d'a-una dovada nascerei, precum 

  

" 4) Marcads, art. 349, VI. —Aubry et Rau, $ 570, text şi n. 9: şi 10.— Laurent, IV, n. 15—18. — Arntz, |, n. 611. — Huc, 11], n. 85—$6. — Valetie, pag. 450—4159 admite că posesiunea de stat pâte servi de probă a identi- lăţii (vedi mal la vale Demanie, II, n. 69, bis I),
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și dovada identităței nu 'se face de cât prin martori, cu con- 
dițiune' să existe un început de dovadă. | | 

91. Asupra existenţei începutului de dovadă în scris, 
autorii s'aii întrebat: se cere dovada arătată în art. 1197, 
sau aceea pe care o cere art. 2972. | 

Art. 1197 este mai restrîns şi.nu admite ca început de 
dovadă în .seris, de cât numai înserisuri emanând de la cei 
cari fipurâză la judecată, saii de la o persână încetată din 
vi6ţă, însă care ar fi avut interes ca să se judece în proces; 
pe când art. 297 este mult mai larg şi admite începuturi de 
dovadă: titluri de familie, registre, hârtii casnice şi cele-lalte. 

Și aci cestiunea, este controversată. 
S'a propus a se aplica art. 297, ca, unul ce se referă la 

filiațiune (V. Christescu, art. 308, n. 6, citate ambele opiniuni). 
S'a dis însă, pentru ce titlurile de familie, registrele, hâr- 
tiile domestice să nu fie primite ea, început de -dovadă a 
unei filiaţiuni naturale? Argumentul â forliori pote f6rte bine 
servi aci. 

Opiniunea contrarie, admisă de majoritatea autorilor ni 
„se pare mai bună (V. Aubry et Rau, $ 570, text şi n. 17—20). 
Art. 1197 este general şi se aplică, ca tâte articolele de la 

„probe, la dovedirea, nu numai a obligaţiunilor ci-la, aceea a 
ori-cărei propuneri. Nu putem să ne depărtăm de la regula 
generală de cât numai în ceasurile şi în limitele în care legea 
face excepţiune. La regula art. 1197 avem excepţiunile din 
art. 35, pentru casul când nu există registre, art. 176 pentru 
căsătorie și art. 297 pentru filiațiune legitimă; când a venit 
însă legiuitorul la filiaţiunea naturală s'a mulţumit numai să 
c6ră început de dovadi, fără să arate vre-o excepțiune la re- 
gula generală. Cât pentru argumentul, fie a] pari, fie & fo- 
tiori, că aceleași consideraţiuni, — ba pâte mai mare consi- 
deraţiune, ar face să se admită la filiațiunea naturală ceea-ce 
se dictză pentru cea legitimă, —am arătat, discutând ces- 
tiunile dacă actul de nascere sati posesiunea de stat pot face 
o dovadă a filiațiunei naturali, că nu pâte fi asemănare între 
cele două filiațiuni și că consideraţiuni puternice aii deter- 
minat pe legiuitor să dicteze reguli speciali pentru fiiliaţiu- 
nea naturală. 

92. In fine scim că, după art. 296, dovada cu martori
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pentriă filiaţiunea, legitimă” se âdimite nu numai când este 

început de dovadă, ci şi când există prosumitoă sai, indicii ce. 

resilță din fapte constante, 

Bi bine, t6tă lumea este de acord Să spuie că 1 nu , putem 

aplica art. 297 când este -vorba de filiațiune naturală, și că. 
nu putem primi proba cu martori de cât atunci. când este 

început de dovadă în seris, în termenii art. 1197.



  
  

TITLUL VII 

DESPRE ADOPŢIUNE 

1. Adopţiunea este un act saii mai bine, un contract, 
prin care se nase raporturi de filiaţiune” Și paternitate, ci- 
vilă între două, persâne, între cari nu existaii asemenea ra- 
porturi. Adopţiunea, după cum textele lui Justinian ne-o 
spune, e admisă ca o. consolare a celor cărora natura, le- a 

refusat darul de a avea'copii, fie că s ati căsătorit fie că nu 

s'ati putut căsători, textele die adoptio naturae imitatur. 
2. Romanii pracţicaii forte mult adopţiunea, distingând-o 

în adopţiunea propriu disă pentru când adoptatul trecea, de 

sub o putere părintâscă sub alta şi adrogaţiunea, pentru când 

adoptatul din sui juris devenea alieni juris. Atât cât dreptul elasie 
a fost în vigâre, cât puterea agnaţiunei â fost tare, prin adop- 
ţiune sati adrogaţiune, legăturile de la copil către părintele săii 
“natural erai aprâpe desfiinţate, numai exista decât numai îm- 
pedicările. la căsătorie. Se_crea raporturi de agnaţiune între 

adoptator şi adoptat, de unde consecința că femeile nu pu- 
teaii să adopteze. Când agnaţiunea, însă "Și perde puterea, ei 
'şi când se reintră pe calea: naturală, a recunbscerei legătu- 

“rilor de sânge, de cognajiune, începe ă se permite şi femei- 
lor să adopteze. Romanii împingeaii idea că adopţiunea e o 

imitaţiune a naturei pînă a decide, că cei castraţi nu pot să | 
adopteze, pentru-că nu pot să aibă copii. In aceste idei“se 
găsesce adopţiunea până în cele din urmă în istoria - „drep- 

tului. roman de orient.
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In legile n6stre vechi, nu numai în legi dar şi în obi- 
ceiuri, adopţiunea a fost fârte mult întrebuințată. Așa con- 
dica Basarab Glava 195 dice: Fecioria de suflet o fac unii, căci 
use copii, sai dice mulţi nasc şi mor; şi rămân fără coconi şi de 
ciuda lor mişăii părinți iai coconi străini şi şii fac lor feciori sufle- 
escă cu sfintele molifie şi le sunt aceia ca şi feciorii cure i-ai născut 
trupesce şi întru rudenie şi întru moştenire şi întru spiţe. 

Drept aceia grăesce pravila, că. nu pot să iati fata moşului meii 
cea de sujlet: pentru-că e sora sufletescă tătâni-meii. 

Pre fata fiu-meii celui sufletesc nu o voii lua muiare. Nici fe- 
ciorul cel sufletese pre muierca tatălui sufletesc şi altele. 

Şi niminea nu va putea să dea pe fiica sa feciorului stii de suflet. 
Intraltă vreme făcea feciorii de suflet. fără molifte. Iară în 

diua de astidi cândva cineva să ia fecior de suflet, el ”] ia cu sfintele 
molifte şi cu sfintele slujbe 'şi “i sunt aceia cari iai feciorul întru 
tocmcla părinţilor, iară feciorul se face adevtrat fecior lor. carii Lai 
duat ca şi cum Par fi născut trupesce. Drept aceia de va avea nesține 
fecior trupese şi fecior sufletesc, nu pot să se împreune întru nuntă 
până la al optulea spită. , Se 

Rudenia acei feciorie de suflet se numeră şi se socotesce pânii 
du a opta spiță ca şi a. Sfintului Botez. Numai spre cele ce se sue 
şi spre cele ce -se pogără :. adecă spre părinți şi spre feciori, iară nu 
întrau cei de lături, cei de lături dicem pe fraţi, şi pre surori, carii 
Vai nici o rudenie, într'acea rudenie sufletescă a acei feciorie de su- 
Jlet, că un om ce va vrea să ia pre un fecior de suflet, de acia apoi 
„Jrute-scă sai nepotu-scii pot. de o iai muiare.. DE 

„Că şi cilugărițele şi muierile cele ce se țin curate şi iale “și 
Juc fecior de suflet, deci şi aces copii cari se vor face feciorii de su- 
Jlet,- să aibă de la dinsele pe dreptate şi ei parte, fără de nici o ju- 
decată. E Ia - Calimach și Caragea se întind de asemeni forte mult 
asupra, adopţiunei. NE 

Așa Calimach, $ 50 dice: Legătura prin care primesce cine- 
„ta vre-un copil, dându-i drituri ca anal legiuit al sc fii, se nu- 
„esce înfială, SI ae 

$ 235. Personele ce nu ai ales viața monahală se. pot. înfii. 
-$ 286, Persona care ai înfiit se dice tată înfiitor sai mamă ae iară. persona care sati luat în loc de fiii se dice înfiitul sai înfiita. 

«
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Ş 247. Intre înfiitori. şi înfiiţi, cum şi între - urmaşil.. acestora, 
se păzesc driturile întocmai ca între cei din nascere legiuiță părinți 

„şi fii. Drept acea, înfiitorul tată dobândesce puterea pimintescă asu- 
pră înfiitul ui. 

Ş 248. Legătura între înfiitori şi între înfiti în privire către 
moştenire nu are putere către: cele-alte mădulări a familiei înfiitorilor 
părinţi ş îar. din împotrivă înfiitul nu se lipsesce de driturile familiei 
născetorilor săi părinţi. 

$ 249. Driturile între înfiitori şi între înfiţi se pot dlcătui prin 
toemele şi întru alt chip, adică: pole să se facă drcşi care deosebird 
pentru crescerea, înzestrarea, chipul vieţii ş. e. l. fără însă a: se. stră- 
muta prin aceste acea în Ş 215 însemnată înfiinţată ispravă a în: 
fielei saă fără a vătăma dritul dre-şi-căreia a-treia persone. 

Caragea de asemeni recunâsce adopţiunea, servindu-se 
tot de cuvîntul feciori de suflet. Aşa art. I, Part. IV, C. V.: 
Facerea de fii de şuflet este dar spre mângderea celor ce mai copii. 

„Art. 7: Câţi fue fii de suflet versnici să-i. fucă prin anaforă 
către Domnie şi prin hotărire domnescă în scris : ca să cerceteze adică 
cugetul celor ce-i fuc fiii. ... Câţi fac fii nevârsnici, să-i fucă pri 
scirea şi adeverirea judecătorilor locurilor, înfăţişindu-se însuşi cu 
dinşiă şi cu rudele lor cele mai de uprope (art. 8).... “Câţi fac fii 
de suflet şi drept adeveraţi pre copii lor ce nu sunt din cununie, 

slobodi sunt şi cu diatu lor să % facă fii de suflet şi udevtraţi 
(art. 9)... ori-ce înclinare şi datorie ai fii cei firesci către părinţii 
lor, tot ucea înclinare şi datorie uit şi fii cei de suflet către sujletesciă 
lor părinţi şi aceştia către aceia (art. 11). 

Dreptul vechii francez nu recun6sce adopțiunea, care 
nu era intrată de loc în obiceiurile franceze. Ea nu a fost 
introdusă de cât odată cu revoluţiunea, pentru a se regula, 
situațiunea, persânelor marcante din. acea vreme, prin De- 
cretul din 18 Ianuarie 1792, Legea din 16 Primar an. Il şi 
Legea din 25 Germinal anul XI, cu dreptul de renunțare 
pentru adoptatul minor. 

„Codul Napoleon a admis-o cu multă greutate; cerând 
prealabil stabilirea unei tutele ofici6se. 

Codul german primesce adopţiunea. Lwaţi art. 1741. 

„Acel care nu are descendenţi legitimi pote prin contract cu 

un altul să adopte pe acesta ca copil. Acest contract trebue 
să fie omologat de tribunalul competent“.



542 „„. DREPTUL CIVIL, 

Art. 1743. „Existența unui copil adoptat nu este un ob- 

stacol la o altă adopțiune“. - 
Art. 1744. „Adoptatorul trebue să aibă 50 de ani împli- 

niți şi să fie cel puţin cu 18 ani mai în vîrstă de cât 
adoptatule. 

Art. 1768 şi următărele sunt importante pentru că se 
prevede că-un contract de adopţiune pâte să fie desființat 

în anume ceasuri, chiar și după mârtea adoptatului. Este o 
lacună în legiuirea n6stră; că nu se gășesce mijlocul de re- 

venire asupra adopţiunei. 

„8. Titlul pare împărţit în dous capete. Cap. I „Despre 
adopțiune“. Să nu căutăm capul 11 pentru că nu '1 vom găsi 
şi lucrul se explică. In legea franceză era un al doilea cap, 
care se ocupa de -tutela ofici6să, care a fost sters la noi, 

aşa că trebuea dacă nu admitea tutela oficidsă să nu mai vor- 

b&scă de capul |. Secţiunea Ţ cu, art.: 309—317 Despre adopți- 

anca şi efectele ci; Secţiunea II cu art. 318—-824 Formele adopți- 
unei. Noi vom face următ6rea, divisiune: 10 condiţiunile adopţiunei, 

90 formele adopțiunei, 30 efectele adopțiunei, . și în fine în al 

4 rând nulităţile adopțiunei, adică când 0 adopţiune pâte fi 
anulată sai nu. . . - 

 SBOȚIUNEA 1 

1. Condiţiunile adopţiuper: 

a» Art. 809. Nu pot adopta decât persânele de ambele - sexe si cari 

la epoca adopţiunei nu vor, avea nici .copil „nici descendenţi legitimi; pe 

lângă acâsta trebue să fie cel puţin opt-spre- -dece ant mai mare de, „cât 
acela ps care 'ŞI propun a adopla. 

aa Art, 310, Nimeni nu pâte fi adoptat 'de mai "multe persâns, afară 

numai de dsr consorţi. Un socii nu a pote adopta, fără 4 consimţimântul celui 
Valt sociă.. .: : . a 

Art, 311. Când părintele și mama - adopiatalut, sati, numar unul din ei 

este în. viață şi. dacă adoptatul n'a indeplinit două-deci. şi cinei de ani, el 
„este dator a aduce. consimțimântul dat la Adepțiune de părinţii, săi sati de 

acela din ei care trăesce. ” 

In cas când adoptatul n'are părinţi + se va cere consinţimântul bu- 
„torelui. Pa , E 
ai 

4 Prima condițiune pentru-ca,. o .adopţiune să aibă loc e
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ca adoptatorul să nu aibii copii sati descendență legitimi. Adopţiunea, 

după, cum ştim, a fost creată tocmai pentru ca să dea celor 

ce nu ai copii, Gre-cum. acea bucurie de care natura i-a 

lipsit. Din momentul în care este un copil, un descen- 

dent, adopţiunea nu mai are motiv și se explică pentru ce 

de la început legiuitorul pune ca condiţiune, fără care nu 

pote să aibă loc adopţiunea, ca adoptatorul să nu aibă copii 

sai descendenţi legitimi. Chiar dacă nu ar: mai exista copil, 

pot îi descendenţi. 
5. Câte-va cestiuni se ridică asupra acestei prime con- 

diţiunt. Mai întâiti scim că, ori de câte ori interesul unui 

copil o reclamă, el e considerat născut din momentul con- 

cepţiunei. De și în realitate copilul nu începe să aibă o in- 

dividualitate a sa de cât prin nascere, până la nascerea 

lui el facând parte ca, să dicem așa, din corpul mamei sale. 

Ar fi nedrept dacă - sar întîmpla ca acest copil să fie con- 

ceput şi înainte de a se nasce, cel ce Va. conceput, :pă- 

rintele săi, să mâră, el, copilul să fie depărtat de la moş- 

tepire, sub cuvînt că nu ar fi fost născut în momentul când a 

încetat din viaţă tatăl. Pentru a se evita. acâstă nedreptate, 

copilul se consideră ca născut ori de câte ori e vorba de 

interesele sale, cum :diceaiti Romanii: ,înfans conceptus pro natu 

habetur quoties de ejus comodiis agitur. De acea :credem împreună 

'cu majoritatea, autorilor -că :concepţiunea copilului . legitim e 

o împedicare la. adopţiune (Veqi Alexandrescu, C. l, P. a, 

pag. 330. Planiol, V. [, n. 2334), 

- "0, Copii saă descendenţi legitimi. dice legea. De unde în- . 

trebareau: :existenţa unui copil adoptat, este ca .0o împedicare 

la adopţiunea altui copil? Motivul de a se “îndoi şi ceeace 

face :ca cestiunea să fie controversată e că din-momentul în 

care 'scopul pentru care legiuitorul a întrodus adoptațiunea 

e îndeplinit, adică din momentul în care cel.căruia natura, 

i-a refuzat acâstă bucurie de:a avea un copil:a căutat prin 

adopţiune să repare -acâstă lipsă, din acel moment nu mai 

e nici un motiv:ca să se :mai adopteze un al doilea, și un 

al treilea copil, mai -ales că copilul adoptat, căpătând, după 

cum vom vedea, 'tâte :drepturile copilului legitim, interesul 

săii: reclamă să nu 'se :mai.facă alte adopțiuni. Cum vedem 

-arguimentul :este : destul : de. -tare .în favorea. acestui sistem.
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Opiniunea -contrarie e susţinută de asemeni cu argumente 
destul de seri6se. Mai întâiii e un argument de text: legea, 

spune că existenița zinui copil saii unui descendent legitim e 0 îm- 

pedicare -la adoptaţiune, nu vorbesce de existența unui co- 

pil adoptat. Regula fiind că ori cine pâte să adopteze Şi că 

restrîngerile ce se pun dreptului de adopțiune trebuesc să 
fie tot-dauna interpretate în termenii stricți, ajungem la, re- 

sultatul că legiuitorul, nevorbind de cât de existența unui 
copil legitim, neapărat nu putem să întindem restricțiunea 
la, existența unui copil adoptat. - 

In sistemul legei nostre acâstă a doua opiniune trebue 

să fie cu atât mai mult admisă, cu cât la noi recunâscerea 

nu există, saii chiar dacă am admite existența ei, ea nu 
produce nici un efect între tată și copil. Așa că adopţiunea 
rămâne singurul mijloe de reparaţiune a greșelilor tatălui 
și crează tot de odată o situaţiune fiului natural. Credem 
dar că cine-va pâte adopta mai multe persâne, fie una după 
alta, fie toţi de o dată, mai ales în casul în care bărbatul şi 
femeca cari i-ati născut continua, a vieţui împreună şi nu 
voese să se căsătorâscă. Am citat; art. 1743 codul germ. care 
hotăresce ast-fel. (Planiol, 1. c., n. 2333). 

7. Credem, din contră că existenţa unui copil natural 
împedică pe mamă să mai pâtă adopta, faţă de mamă co- 
pilul natural are tâte drepturile unui copil legitim. Apoi 
adopțiunea nu are aci a asigura posițiunea copilului natural, 
ea, fiind asigurată prin lege. 

8. A doua condițiune cerută de lege pentru a avă loc 
adopțiunea, este ca să existe o diferență de virstă de 18 ani între 
adoptator şi adoptat. Am. dis deja, că adopţiunea e o imitarea 
naturei și ar fi ceva, ridicol: dacă adoptatul ar fi mai mic ca 
adoptatorul saii de aceiași vîrstă, atuncă unde mai e imita- 
țiunea naturei? 

Două diferenţe de. text între art, nostru şi art. cores- 
pondent din codul francez, 343 şi anume: Art. francez cere 
mai întâi ca adoptatorul să aibă mai mult de 50 ani. Şi-a 
dis legiuitorul francez că până la acestă vîrstă e încă spe- 
rănță că adoptatorul să aibă copii. Redactorul nostru nu a 
admis acest mod de a ved6 al codului: Napoleon, pâte pen- 
tru că recunâscerea neexistând la noi S'ar fi închis şi sin-
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gurul mijloc prin care tatăl şi-ar pute repara greşala sa. Apoi 

a doua diferenţă consistă în numărul anilor de diferenţă, cari 
sunt 15 în codul Napoleon, 18 la noi. 

9. Mai există încă la Francezi, un fel de adopţiune nu- 
mită, remauneratorie şi acordată atunci. când adoptatul prin un 

act de devotament, sai de sublim sacrificii a scăpat viața 

adoptatorului. In asemenea cas 'nu se mai cere nici limită 

nică diferenţă de vîrstă, ci e destul ca adoptatul să fie mai 
mie ca adoptatorul. La, noi nu există decât un sigur fel de 
adopţiune. Codul german, cum am vădut, pune şi dînsul 
vîrstă de 50 ani pentru adoptator și-o diferenţă de 18 ani 

între adoptator şi adoptat, însă prevede şi dispense de vîrstă. 
(Art. 1744 şi 1745). 

10.4 treia condițiune cerută de lege e că cine-va nu pâte 

fi adoptat de mai multe persâne, fie prin acelaș act fie prin 
acte deosebite, afară de sociul adoptatorului. 

11. A patra condițiune. Dacă adoptatorul este căsătorit se 
cere consimțimântul celui-l'alt socii. 

19. A cincia condițiune e că dacă adoptatul e mai mic de 

25 ani trebue să aibă consimțimântul ambilor părinţi, dacă 
sunt în viață, sati numai pe acela al părintelui supra-vieţuitor, 
dacă vre unul din ei a murit. În lipsa ambilor părinți se cere 
consimțimântul tutorului. Cu tâte că prin faptul adopţiunei 
posițiunea adoptatului se ameliorâză și el câştigă drepturi 
faţă, de adoptator, totuși adopţiunea fiind în sine de Gre-care 
gravitate şi mai ales de o importanţă însemnată din punctul 
de vedere al familiei adoptatului, s'a credut de cuviință de 
legiuitor că acest contract să fie făcut cu consimţimântul 
părinților adoptatului. De aceea legea franceză a mers și 
mai departe, cerând consimțimântul părinților adoptatului 
şi după 25 de ani (art. 346). Mai e de.observat că în sistemul 
francez, un minor nu pâte fi adoptat, ci el trebue să stea 
sub tutela oficiosă a adoptatorului până la 25 ani, în interval 

- de cel puţin 6 ani, pentra ca să se pâtă convinge adopta- 
torul de calităţile sale şi numai atunci să-l adopteze. La noi 
acâsta nu există şi se pot adopta copii cât de mici, lucru 
forte obișnuit mai ales la ţară. 

„De observat este că după articolul rumân se cere con- 

64257 i pc 95
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simţimântul tutorului chiar dacă adoptatul împlinesce 21 de 
, fapt observat şi la căsătoria băiatului copil natural. 

SECȚIUNEA. II 

2. Despre formele adopţiunei 

Art, 318. Pers6na ce-şi,va propune de a adopta şi aceea ce va voi a 

fi adoptată se vor înfățișa la tribunalul domiciliului adaptatorului spre a 

face înscris declaraţiune că acâsta este cu consimţimântul amândoura, 

Art. 819. Tribunalul, după ce va lua sciințele trebuinci6se, se va 

trage în camera de consilii şi va verifica: : 

1. De sunt îndeplinite t6te condiţiunile cerute de legi; 

„2. Dacă persâna care voesce a adopta se bucură de o bună repu- 

taţiune. . 

Art. 320. După ca" procurarul 'şi va da coneclusiunile, tribunalul prin- 

tun proces-verbal nemotivat va hotărî în aceşti termeni: „se încuviinţză 

sai nu se încuviințăză, adopţiunea“. 

13. Se procede mai întâiu la facerea, actului .de adop- 
țiune, care se închee între adoptator şi adoptat sait între 
părintele saii tutorul săi dacă el este minor. 

Ambele părţi se presintă în pers6nă sai prin procu- 
ratori legali oră cu.procură autentică, înaintea tribunalului 
domiciliului adoptatorului, împreună cu actele necesarii, 
cară să. constate că parţile împlinesc condiţiunile cerute de 
lege pentru adopțţiune. 

- “Tribunalul ascultând conclusiunile ministerului public, 
cerceteză şi verifică în camera de consilii, dacă cerințele 
legei sunt îndeplinite şi apoi caută dacă adoptatorul se bu- 
cură de o bună reputaţiune. 

Tribunalul dă o' hotărâre, nemotivată prin care âncuviin- 
feză sai nu încuviinițeză adopțiunea, după cum găsesce că adop- 
tatorul se. „bucură saii nu de o bună reputațiune. 

Art. 321. In termen deo lună de lă-'data hotărtrei tribunalului, acâstă : 
hotărîre va fi supusă după cererea părțeă celei mai stăruitâre curţii de apel 
care va urma în acelaşi timp ca şi tribunalul de prima instanţă şi va pro- 
nunța prin un proces verbal nemotivat: - 

Hotărîrea e. confirmată sati hotărîrea e reformată. Prin urmare se în- 
cuviințâză sai nu adopţiunea. 

Art. 322, Ori-ce hotărire a curţei apelative, care va jncuviința o
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adopţiune se va ceti în şedinţă publică şi se.va afige la locurile unde: 
curtea va găsi de cuviinţă, 

14. Legiuitorul a credut de cuviinţă că adopţiunea fiind 
un act prea grav, să nu se lase numai tribunalului să o în- 
cuviinţeze și a, cerut ca hotărîrea tribunalului să fie verifi- 
cată şi aprobată de- curtea de apel. In termen de o lună de 
la data, hotărirei tribunalului orl-care din părți, adoptatul 
sau adoptatorul, va fi în drept să mârgă să e6ră curței con- 
firmarea, hotărîrei tribunalului. Curtea are să cerceteze. ca 
şi tribunalul t6te actele, să se informeze de buna reputa- 
ţiune a adoptatului și dacă 6 de acord cu tribunalul, atunci 
dice : Confirm hotărîrea, tribunalului și deci încuviinţez 
adopțiunea, iar dacă nu voesce Curtea să confirme hotări- 
rea tribunalului dice: Infirm hotărîrea tribunalului, deci nu 
încuviințez adopţiunea. Așa cum e redactat articolul s'ar 
părea că Curtea de Apel e chemată să verifice şi să confirme 
în cas când tribunalul a admis adopţiunea. Dacă refusă sati 
încuviinț6ză adoptatul e că tribunalul a admis adopţiunea. 
EI bine, nu e aşa. Se pâte face apel şi în casul în care tri- 
bunalul nu a încuviințat adopţiunea, de şi încă odată ter. 
menul' legei pare a fi ca să câră confirmarea şi a tribuna 
lului şi a Curţii de apel. Ar fi fost prea grav să se lase. o 
adopţiune numai la aprecierea judecătorului de prima in- 
stanță și se pâte forte bine ca o parte sai amîndouă să 
facă apel înaintea Curţei contra sentinței care a respins 
adopţiunea. 

De notat încă un mod inexact de a se exprima, al re- 
dactorului : „Curţei de apel care va urma în acelaş timp“. 
Ce va să dică în acelaş timp? E o greşâlă, a voit să dică, 
în acelaș chip. 

„ Hotărîrea Curţei de apel trebue să fie. afișată şi curtea, 
prin hotărîrea sa chiar hotăresce unde se afișâză. In- ge- 
neral se dice de Curte: Acâstă hotărîre se va afişa î în sala 
publică a palatului justiţiei. Nu e destul: atât, nu s'a termi- 
nat cu procedura adopţiunei. 

Art. 323. In. cele trei luni după darea hotărtrei adopțiunea se va în- 
scrie, după 'cererea uneia saii alteia din părţi în registrele "actelor civili 
ale: locului unde își va avea domiciliul. adoptatorul. -
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Acâstă înscriere se, va face după o copiă legalisată a hotărîrei Curţei 

apelative şi adopţiunea va rămânea fără efect, de n'a fost. înregistrată în 

arătatul termen, 

15. Adopţiunea, crează o filiațiune şi se explică pentru 
ce legiuitorul a. cerut ca să fie trecută în actele stărei ci- 
vile. Dar a mers până acolo încât a făcut din acâsta o for- 
malitate indispensabilă a validităței adopţiunei și a fixat un 
termen, — nevoind să lase în infinit, când vor voi părţile 

să: înscrie la oficiul stărei civile, — termenul e de trei luni 
maximum, care începe din qiua î în care curtea, s'a pronunțat. 

Dacă în acest termen nu sa înscris adopţiunea la oficiul 

stărei civile al domiciliului adoptatorului, atuncă adoptațiu- 
nea cade. 

: -Ar6..824. Dacă adoptatorul ar muri, dupăice s'a depus la tribunal 

actul care constată voinţa sa de a adopta şi mai înainte de a se da hotă- 

rîrea de către tribunal, se va urma cu procedura înainte şi adopţiunea so 

va găsi cu cale. 

Moștenitorii adopiatorului, vor putea de vor crede că adopţiunea nu 
pote fi primită, a da procurorului ori-ce memorii și observaţiuni atingă- 
târe de acâstă adopţiune. 

16. Procedura adopţitinei pote continua şi i după ce adop- 
tatorul a murit în urma, depunerei la tribunal a actului de 
adopțiune; în acest cas moştenitorii adoptatorului pot. face 
în scris la tribunal ori-ce întîmpinări de natură a împedica 
adopțiunea. 

17. Este de observat că după legea judecătorielor de 
pace, locuitorii de la sate şi cei din oraşele nereşedințe, de- 
pun actul de adopţiune la judecătorie (art. 67 al. I şi II). 

18. Redactorul rumân nu a admis adopţiunea prin tes- 
tament, aşa cum se urma la Romani și ceea ce prevede 
art. 9 legiuirea Caragea (Par. IV, Cap. V). In dreptul nostru 
adopţiunea- rămâne pur şi simplu un contract (V. O. germ. 
art. 1741, 1748). Codul Napoleon. Permite adopțiunea prin 
testament (art. „366). . 

3. Efectele adopţiunei 

. 9. Inairite de a citi articolele, sunt 3 principii pe cari 
nu iza să 1e uitănă. Mai întâiti adopţiunea, numai -produce
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acel efect grav pe care îl producea în dreptul 'roman;,. ca le- 
gătura de sânge dintre adoptat şi familia lui să fie desfiin- 
ţată. Din contră legiuirile continuă să existe și nici .una din 
îndatoririle civilă, cum pensiunea alimentară, întreţinerea, ete.” 
nu încetâză de aşi mai avea, cursul. Impedicările la căsăto- 
rie şi dreptul de moştenire de asemenea, se menţin pentru 
adoptat. Dacă la Romani adopţiunea avea asemenea, efecte 
era pentru că ea creea'agnaţiunea, acea rudenie civilă cu 
care era pe atât de considerată pe cât de despreţuită cog- 

națiunea care formâză astă-di baza, familiei n6stre. . .. 
20. Al doilea principii e că adopţiunea nu produce. 

efecte de cât față cu -adoptatul,.. între adoptator şi adoptat, 
iar-.nici de- -cum “faţă cu rudele-adoptatorului, precum și mai 
puţin între adoptator şi rudele adoptatului. La acâstă regulă 
nu avem de cât: excepțiunea, privitâre la, împedicările la că- 

sătorie, pe cari le am vădut în titlul căsătoriei. (Art. 318 

comp. cu art. 146—148). . 
21. In fine al treilea principiti ! e că, după sistemul legei 

adopţiunea, produce efecte favorabile numai - adoptatului : 
Nicăeri şi nici odată adoptatorul nu pote să profite de o adop- 
țiune. Pe când în regulă generală 'în . materie de moșteniri 

e până. la, Gre-care punct reciprocitate, în materie: de adop- 

țiune lucrul nu e tot aşa. Adopiatul.. moştenesce pe, adop- 
tator, nu pe familia adoptatorului, moştenesce în acelaș timp 
şi familia sa de sânge, dar nici odată, fără excepţiune adop- 
tatorul nu moștenesce pe adoptat, acâsta pentru că e o regulă 
generală că nu pâte adoptatorul. să profite de la adoptat, 
adopţiunea fiind creată în interesul adoptatului. O singură 

excepțiune putem înregistra, acea că adoptatorul pâte pre- 
tinde alimente de .la adoptat. Acâstă. excepţiune. este pro- 
babil efectul reciprocităței ce există în obligaţiunea alimen- 
tară. Nu putem aşeda:î în excepțiuni reîni6reerea, suocesorală 

din, art.. 316 şi 47. ; 
„Că aplicarea, a acestei reguli putem cita, respingerea 

adoptatoralui mai mic de 20 deani (Ohristesou, art. 315 n. 2). 

“ „Art, 412. Adopţiinea va, da cell adoptat numele (de familie) adop- 

tatorului, pe care ?i va adăogi la “adevăratul. “său nume, putând însă pune 

numele de familie al adoptatorului şi înainte de adevăratul sâi nume dei 

familie, dacă ast-fel va urma tocmeala.
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» 22. Stabilite aceste principii, putem înregistra efectele 
adopţiunei: a 

a):Adoptatul va purta numele adoptatorului și nu va 
"putea adaoga numele stii de familie, de cât dacă acest drept 

„Sa reservat prin actul de adopțiune (Vedi legea numelui 
art. 4. . | 

Art. 314. Indatorirea . naturală ce va continua a exista între cel 
adoptat şi tatăl şi muma sa-de aşi da unul altuia alimente, în casurile 
botărite de lege, va avea aceiaşi urmare între adoptator şi cel adoptat unul 
către altul. : - 

"193. b) Se crează obligaţiunea alimentară care e reci- 
procă: adoptatul e dator: alimente -adoptatorului și vice 
versa. Acesta, însă nu ridică dreptul părintelui de sînge de 
a cere alimente de la copilul dat în adopţiune precum şi 
dreptul copilului adoptat, când adoptatorul nu are mijl6ce 
să ceară alimente de la părintele săi natural. - : - 

24. c) Adopţiunea crează împedicările la căsătorie pe 
cari le-am vădut și | | a 
„25. d) In fine adoptatul are drept ln succesiunea, adop- 

tatorului; pe când acesta :nu are de cât dreptul de reîn- 
târcere. Acest drept despre care 'se ocupă art. 315—317.îl 
vom vedea în titlul succesiunilor. : 

4. Nulităţile 

„26. Am vădut că legea cere Gre-cari condițiuni şi for- 
malităţi pentru ca adopţiunea să existe. O cestiune fârte 
delicată și de o importanță necontestată e acea de a se sci 
care. anume div aceste condițiuni sai formalități sunt sub 
pedâpsă de nulitate. De 6re-ce ne lipsesc texte cari să de- 
termine casurile de nulitate, credem că cel mai bun mijloc 
e ca să examinăm fie-care din condiţiunile Și formalităţile 
prescrise de lege și să vedem, cari sunt acelea fără care 
adopțiunea nu pâte exista. Procedând ast-fel, credem că putein da următârele soluţiuni: .
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In cât se atinge de condițiuni 

| 27. Existenţa unui copil legitim face adopţiunea absolut 

28. Mai departe, asupra diferenţei de vîrstă cestiunea e 

controversată, mai ales în. Francia, unde există şi adopţiunea 
remuneratorie. Sunt autori cari admit că acesta, diferenţă pâte 
fi mai mică de 15 ani în Francia, 18-la noi. Dacă e grei a 
admite că dacă diferența de vîrstă e mai. mică de 18 ani, 
adopţiunea să fie nulă, nu putem merge fără a admite vali- 
ditatea unei adopţiuni, când adoptatul e mai. mare ca adop- 
tatorul. (Contra Alexandrescu, |. €., pag. 38, care declară 
nulă oră-ce adopţiune în cari nu sunt îndeplinite condițiunile 

cerute de lege). 
29. Dacă cine-va s'a adoptat de mai. mult de o pers6nă, 

afară de doi. soci, adopţiunea e nulă. Dacă se adoptă cine-va 

de mai multe pers6ne în acelaş act atunci amândouă adop- 

ţiuni sunt nule, dacă însă adopţiunile ai fost făcute una 

după alta, atunci nu se anul6ză de cât a doua adopțiuine. O 

a, doua adopţiune nu pote să producă efect ca, să anuleze o 

adopțiune de mai înainte. 
30. Credem că jurisprudenţa fixată “ast-fel că lipsa de 

consimţimânt a părinţilor, când adoptatul e mai mic de 25 

ani, crează numai o nulitate relativă în fav6rea,. numai a 

minorului, interpretă exact voința legei. Să nu se confunde 

acest cas cu acela în care minorul adoptat, care prin el 

însuși nu pâte consimţi nu .a fost represintat, şi în care cas 

adopțiunea este inexistentă. 
__ 81. Asemeni aș admite cu multă greutate nulitatea, unei 

adopţiuni făcută dă unul din socă fără consimțimântul celui- 

Palt; cu reserva, însă pentru acâsta de a se opune caadop- 

țiunea să-i aducă: vre-un prejudiţiă, de exemplu când ar 

discuta dreptul de moștenire. 

In privinţa lipsei de forme 

“32. Credem că adopţiunea e nulă, dacă consimțimântul 

părților nu s'a constatat de Tribunal sai de Judecătoria, de 

Pace; dacă sentința tribunalului nu a fost apelati la termen
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şi dacă nu a fost trecută în registrul actelor stării civili în 
trei luni de dile. - . N N 

33. Nu credem nulă adopțiunea făcută înaintea unui 
Tribunal sai judecător incompetent, adică s'a încuviinţat 
nu de tribunalul. domiciliului adoptatorului; sai dacă sen- 
tința, este motivată; sati dacă nu s'a făcut publicitatea; cerută 
de art. 822. . 

34. Pentru a termina acâstă materie presintăm critica 
legei în sistemul admis că adopţiunea e un contract per- 
petui, asupra cărei să nu se pâtă reveni. Nu înțelegem de 
ce acest contract să nu se pâte desface prin consimțimântul 
părților, când căsătoria, care e un contract mai grav, și 
care prin natura ei ar trebui să fie perpetuă, se pâte des- 
face nu numai pe motive determinate, dar Și prin consimţi- 
îm6ntul părtilor. Noul cod german admite încetarea, adopţi- 
unei de bună voe (art. 1768) la care Romanii ajungeaii prin 
emancipaţiunea saii adoptarea adoptatului. (Vedi Calimach 
$ 250). . 

" Dar mai mult: Legea ar trebui să fixeze. unele 'casuri 
în cari, fie adoptatorul fie adoptatul să pâtă cere desființarea 
adopţiunei, cum ar fi d. ex. în cas de ingratitudine a adop- 
tatului către adoptator sai când adoptatul ar justifica că 
adopțiunea " aduce o atingere morală. Iri legislațiunile în 
cari se admite exeredarea pentru cause legitime. inconveni- 
entul notat e mai puţin. grav. pentru adoptator. 
„85. După cele arătate în căsătorie am credut, de prisos 

a mai atinge cestiunea, dacă călugării pot . adopta. Urmăm 
acelaș principii. Din punctul d6 vedere civil pâte ori-cine 
adopta și fi adoptat, pe cât timp un text.al legii civili nu'l 
opresce.



  

  

TITIUL IX | 

DESPRE PUTEREA PĂRINTESCĂ 

1. Să nu credem că puterea părintâscă în dreptul 'mo- 

dern e organisată aşa cum eraîn dreptul roman, mai ales 

în dreptul roman. clasic. La, Romani cel ce av6 patria. potestas, 

av6 a autoritate utât de mare asupra celor cari se găseaii 

sub puterea sa, în cât put6 dispune chiar de viaţa, şi. de li- 

bertatea lor. Bine înţeles că. cu timpul,.mai ales sub influ- 

enţa bine-făcătore a Cristianismului, acâstă. putere a început. 

să slabâscă, însă ceea ce caracterisa puterea părintâscă la Ro- 

mani era că ea constituia un drept resultând din organisaţia 

lor. politică. Acâstă putere părintâscă continua să existe în- 

diferent de vîrsta'şi.de situațiunea politică acelui ce era 

alieni juris. Pretor, consul, dictator chiar în viața publică, el 

înceta, de a mai. av6. acâstă calităt6 păşind pragul locuinței 

tatălui săii, şi redevenea simplul filius familiue. Cu drept cu- 

vînt Valette când. apropie ăcâstă instituţiune,: menită . să or- 

ganizese familia şi gintea şi să le conserve, -de:ideile- cutu- 

miare vede în acâstă din urmă.o măsură de supraveghere 

și 'de cârmuire a copilului. a 
_*9. Ideile “acestea -aii dispărut şi puterea părintâscă, în 

areptul modern se presintă cu caracter cu totul distinct. De 

unde era un drept de viaţă şi de morte, o prerogativă creată 

în interesul orgunisărei. societăţei, ea este în dreptul modern:
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mai mult o instituțiune creată în interesul copilului spre 
protecțiunea lui. In înțeles larg puterea părintescă este con- 
centrarea tutulor drepturilor şi atribuţiunilor date de lege 

„părinţilor. Consimţimântul la, căsătorie şi dreptul de a o ataca 
în nulitate pentru lipsa acestui consimțimânt, consimţimântul 
la adopţie, dreptul de supraveghere şi de educaţiune ete, 
sunt manifestările puterei părintesci. Cum dice Calimach 
($ 193). „Din driturile ce mai cu deosebire se cuvin tatălui ca unui 
cup al familiei se aleiituesce puterea părintescă asupra copiilor“. In 
sens restrins puterea părintâscă - mai ales coprinde două 
drepturi :-cel] de corecţiune și cel: de- folosinţă legală. 

Art. 325. La ori-ce vîrstă copilul e dator să onoreze şi să respecteze 
pe tatăl şi pe muma sa. 

3. Precept morâl, întru cât nu are nici o sancţiune, afară numai de aceea ce vom vedă în dreptul de corecţiune 
ce are îatăl asupra. copilului. 

„Art. 326. Copilul rămâne sub a lor autoritate saă emancipare. Art. 327. In timpul căsătorie tatăl singur exercită acâstă autoritate. 

- 4. In principii puterea părintâseă o ati. ambii părinți; însă în timpul căsătoriei, exercițiul ei îl are numai tatăl. Ac6stă putere - ţine până la majoritate sai emancipare, cu tote că unele atribuţiuni ale puterei părintesci se menţin şi după ce copilul a fost emancipat și după ce a intrat în ma- joritate; cum am vădut consimțimântul la, căsătorie, consim- țimântul la adopţiune, chiar' când copilul a trecut peste 21 de ani, este necesar.. : a i “Cari erau ideile legiuirilor vechi în acâstă privință? In Caragea nu găsim mai nimic, nu se spune în: ce consistă puterea .părintâscă. Vom ved câna: vom vorbi de epitropii că legiuitorul determină cum o să, se administreze averea copilului în timpul căsătoriei Şi în timpul tutelei. Calimach mai complect în acâstă privință. vine Şi se ocupă mai de- "taliat de puterea părintâseă. Așa $ 187 prevede: amândoi pă- vinții ai de o potrivă drit, spre a îndrepta cu unită socotinţă, lucră- rile şi faptele fiilor sc. A îndrepta, a dirige e mai mult ideia care se pune aci. Art. 188. Fii sut. datoii a “păzi cucernicia
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căbe părinți şi a se supune lu tăte poruncile cuviincivse şi drepte, 

măcar de vor fi păr iţi şi de. altă credință. $ 190. Părinţii pot ai 

pedepsi pe copiii cet cu moravuri vele, pe cei nesupusi, sai, pre cei ce 
turbură casnica liniiştire; însă cu un chip cuvincios şi: nepricinuitor 

de vătemare. Se vede câtă discreţiune, câtă prudenţă pune în; 
principiul că părintele pâte să pedepsescă pe copilul. contra 
căruia ar ave să se plîngă, fără să preciseze. în ce ar consta 

acâstă pedâpsă Și. în tot-d'auna se recomandă că ea. să fie 

făcută în mod cuviincios şi nepricinuitor de vătemare: 
Art. 191 adaugă: In lipsa părintescii puteri, ati acestă împu- 

ternicire asupra copiilor epitropii şi cele mai de aprope ridenii, care 

către aceştia țin locul părintelui lor. Iar Gin. $ 194, 196 şi 187 re- 
sultă că exerciţiul puterei părintesci îl are tatăl.” - 

Codul german în.:art. 1627 dispune: „Tatăl în virtutea 
puterei părintesci, are dreptul şi datoria de a îngriji de 
pers6na şi de bunurile copilului. însă art. 1634 recunâsce 
mumei dreptul și datoria ca alături cu tatăl în timpul căsătoriei 
să îngrijescă de persona copilului, nu şi de avere. In cas de nein- 

țelegere între tată şi mamă, opiniunea tatălui prevelcză“. Nu eredem. 

inutil a cita art. 1628, după care: Dreptul şi datoria de a îngriji 
de persona şi de bunurile copilului nu se întinde asupra afacerilor 

pentru cari sa munit copilului un curator. In fine art. 1265 pre- 

vede: Când divorţul sa pronunțat pentru vre-una din causele preve- 
dute la art. 1565—1568, îngrijirea personei copilului, cât timp ambii 
părinţi sunt în viaţă, aparține dacă unul din socă a fost culpabil, 

" celui-Valt sociii ; dacă ambii soci ai fost declarați culpabili, îngrijirea 

pentru băiatul mai mic. de şese ani sai pentru falii, o are marne, 

cră pentru băiatul mai mare de şise ani o are tatăl. Tribunalul tu- 
telelor pote să reguleze alt-fel, când interesul copilului. o reclamă şi 
pote să. revie dacă mumai este necesitate. Dreptul tatihiui de a repre- 

sinta pe copil rămâne întreg. (Compară art. 1684—1656, 1697, 
1698). 

Art, 828. Copilul nu pâte părăsi casa părinteauă fâră voia tatălui său, 

„5: Tatăl pâte. cere intervenirea,. autorităţilor pentru a 
face să silescă pe copil a intra în casa părintâscă. 

6. Titlul se ocupă în special de două din atributele 
puterei părintescă şi anume: Dreptul de corecțiune (art. 329— 
337) și Dreptul de folosinţa legală (338—841).
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I. Dreptul de corecţiune 

7. Legiuitorul nostru a credut în privinţa puterei, sai 
mai bine, determinărei în ce consistă puterea părintâscă să 
urmeze codul Napoleon și credem că răi a făcut de a în- 
trodus în legile n6stre, disposițiuni "contrarie obiceiurilor 
nostre. Ast-fel s'a introdus una din disposiţiunile cele mai 
de criticat din codul Napoleon, voesce să vorbesc de dreptul 
de coredţiune. Dreptul de corecțiune legiuitorul l-a regulat într'un chip cu totul insuficient, nedeterminat de interesele morale ale copilului, vom ved6 că se dă părintelui dreptul de „a pune chiar.la, închisâre pe fiul săi. Era de preferat sa nu se. preciseze -mijl6cele de corecţiune, sistem admis de Ca- limach $ 190. Părinţii pot ăi pedepsi pe copii -cci cu moravuri rele, pre cei nesupuşi, sai pre. cei ce turbă casnica .liniştire; însă cu un chip cuviincios şi nepricinuitor de vătămare. lar codul german este mai cuminte când dispune că: „Tatăl, în virtutea dreptului de educație, pote zisa către copil de mijloce. convenabili de disciplină. După cererea sa tribunalul -tutelelor trebuia să-l susție în. mesurile disciplinare potrivitee.. ... . . Se Sa +..8. Dreptul de corecțiune diferă, după cum sl este exer- citat de tată sau de mumă. IE N: 

Drentul tatălui , 

„Art. 829. Tatăl care va av6 motivă de nemulțumire fârte grave asupra purtărei copilului săi, va av6 următârele mijlâce de îndreptare. - » Art 830. Dacă copilul are mar. puţin de şâse-spre-dece ani, tâtăl îl „va put pune în o casă de arest pentru o lună cel mult, drept care preşe-. dintele tribunalului de district, după cererea tatălui, va trebui a libera or- dinul de arestare. Ă ! 
| Art. 331. De la virsta de şese-spre-dece ani până la majoritate, saă emancipaţiune, tatăl. va put6 numai să câră' arestarea. cdpilului să, pe timp -cel mult de şâse luni, adresându-se pentru acâsta, la preşedintele tribuna- lului, care, după ce se va înțelege cu procurornl,.va libera sa va refusa ordinea de arestare, şi liberând ordinea de arestare va pută scurta termenul areslărei cerut de tatăl, Mi EI | Art. 332. In ambe aceste casuri nu se va face nici o procedură în- scris şi nici” o formalitate judecătorescă, afară numa! întru cât privesce -or- dinea de arestare, care nn va coprinde motivele pentru cari el s'a dat;
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tatăl va fi numai dator de a subscrie îndatorirea, de a plăti tâte cheltuelile 

şi de a da arestatului alimentele cuviinci6se, 

Art. 833. Tatăl pâte scurta ori când va voi termenul arestărei de el 

reclamat în-casurile prevăcute de precedentele trei articole. Dacă după 

eşirea copilului din arest el va face din noi:alte necuviinţe, arestarea: lui 

se va put ordona din noi, cu modul prevădut în articolele precedenţi. 

Art. 334. Dacă tatăl se va căsători din noi nu va pu aresta, pe co- 

pilul săi din precedenta căsătorie, chiar de ar av6 mai puţin de şâse-spre- 

dece ani, de cât conformându-se celor prescrise de art. 331. 

9, Tatăl care are motive de nemulţumire pâte cere  pre- 

şedintelui tribunalului ca copilul să fie arestat pe un termen 
de cel mult-o lună și Preşedintele nu pote refusa, ordinul 
de arestare. .- 

10. Sunt însă casuri în care arestarea nu se pote obţine 

de cât cu învoirea preşedintelui, termenul de arestare putând 

să se prelungâscă până la. şâse luni. 
11. Casurile' în cari arestarea nu pâte ave loc de cât cu 

autorisarea președintelui tribunalului sunt: 
a) Dacă. copilul a împlinit vîrsta de 16 ani. Valette 

(p. 490) crede că din -redacţiunea art. 330 reese idea că se 

cere ca copilul să aibă 16 ani împliniţi. 
19. 5) Dacă tatăl se căsătoresce a doua 6ră nu pâto 

aresta, pe copilul din prima căsătorie chiar mai mic de 16 

ani, fără încuviințarea Președintelui. 
13. c) Aceiaşi soluţiune când copilul ar avea o avere 

proprie a sa, saii vre-o meserie care "i aduce vre-un câştig. 
Vallette (p. 491) critică pe Cambacâr&s care motiva, soluțiu- 

nea pentru casul când copilul are avere pe consideraţiunea 

că tatăl ar căuta să facă pe copil a „cumpăra libertatea cu sa- 

crificii bănesci. 
14. Preşedintele dă numa ordonanța de arestare, nu se 

motivâză, nu se dă alt cuvînt decât numai că a, cerut tatăl. 
Nu se arată pentru ce tatăl'a cerut, şi care e motivul de 
nemulțumire al tatălui. Numai în casul când copilul. are 
avere proprie, el este în drept să discute cu tatăl săii mo- 

tivele' arestărei și discuţiunea se face prin un memorii adre- 
sat procurorului, pe baza, cărui el pâte să intervină pe lângă 

preşedintele tribunalului. spre a modifica ordinul de arestare.
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Dreptul mumei 

- Art. 335. Muma văduvă care nu se va fi măritat din not, nu va 
putea aresta pe fiul ei, de cât cu concursul a două din cele mal aprâpe 
rude despre tată și numai prin cerere adresată tribunalului conform art, 331. 

Art 337. Mama are dreptul de corecţiune. asupra copiilor naturali, legalmente recunoscuți. 

15. Muma, are un drept mai restrins. Legiuitorul a cre- 
qut că mama nu e în stare să-și dea socotâlă de măsura ce 
ar ave să se ia când ar pune să se aresteze copilul și de 
aci a pus regula ca la ori-ce vîrstă s'ar găsi copilul, muma 
nu pâte să-l aresteze de cât cu :autorisaţiunea, președinte. 
lui tribunalului, Şi cu concursul a două din cele mai apro- piate rude despre tată. 

Muma perde ori-ce drept de corecțiune dacă se căsa- toresce a doua 6ră. Legiuitorul s'a ținut ca, în asemenea, cas muma să nu fie influenţată de sociul al doilea, care ar căuta să, depărteze pe copil cu desavîrșire de dînsa. | 16. Muma are: drept de corecțiune asupra copiilor sti naturali. Insă întrebarea e: muma singură are acest drept ori este nevoe de intervenirea președintelui tribunalului? Negreşit, că acâstă autorisare e necesară, pentru că. nu se pâte da mamei care are un copil natural mai mult drept de cât mamei care are un copil legitim. Cât privesce însă ca mama să aibă consimţimântul a două rude despre tată, ne- greşit că nu se mai p6te aplica acâstă disposițiune când: e vorba de copilul natural, pentru că acesta nu are tată. „ „În resumat, dreptul de corecțiune în puterea, părintească se reduce la dreptul părintelui de a cere copilului respect Până ce copilul ajunge la majoritate, sai până ce copilul se emâncipâză şi acest drept pote fi exercitat; sati prin. simpla putere părintâscă fără să se câră consimțimântul preşedin- telui tribunalului, sati cu autorisarea acestuia când copilul are o avere proprie sai se exercită puterea părintâscă de mamă fie legitimă, fie naturală. ia | 17. Cel ce. cere arestarea copilului trebue să înainteze, cheltuelele de întreţinere pe termenul fixat. 
18. Termenul: pâte. fi scurtat după cererea părintelui, cererea de arestare pâte fi repetată.
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19. Dreptul de corecţiune încetează prin ajungerea la 
majoritate a copilului sai prin emancipaţiunea lui. 

1. Dreptul de folosință legală . 

20. Valette în cursul săi de drept civil (p. 496 și 497) 

depărtâză ideea că folosinţa legală a părintelui asupra ave- 
rei copilului ar ave origina în dreptul ce 1] ave părintele 
la Romani, asupra peculului adventice al copilului, atunci 

când acest pecul s'a introdus. Când copilul se găsea sub 

puterea părintâscă, la. ori-ce vîrstă ar fi fost, el.tot ce câş- 
tiga şi dobândea, câştiga şi dobâindea pentru părintele s&ă. 
Insă de timpuriit s'a creat un pecul copilului şi cel dintâiii 

„_pecul a fost peculul castrense adică ceea-ce copilul ar fi că- 
pătat în timpul r&zboiului în luptă. Asupra acestui pecul 

fiul era deplin proprietar şi putea chiar dispune prin testa- 

ment de dînsul. Mai târdii vădându se nedreptatea ce se 
făcea copilului, privându-l de bunurile pe cari el le câşti- 
gase, sa introdus pe rînd peculul guasi-castrense, adventitiim 

şi profectitium, asupra căror tatăl nu avea decât dreptul de 
usufruct, de folosinţă. Valette nu crede că acest drept: de 
folosință de la moderni şi ar găsi origina în peculul âdven- 
tice mai ales că la Romani: regula că tot ce câștigă fiul 

aparţine părintelui, începuse .să dispară din ce în ce mai 

mult, ci vede origina în înstituțiunea feodală numită lu garde 
noble et la garde Vourgevise: Când. se dedea un feud, un pământ, 

supus regulelor feodale, concesiunea era dată tot-deauna pe 

baza unei obligaţiuni de servicii. militar ce trebuia să . dea 
vasalul seniorului. Când se întîmpla ca un vasal să înceteze 
din viaţă şi să trecă feudul la moștenitorii 'săi în linie. directă 
se putea ca aceşti moştenitori să fie minori şi să nu fie în 
stare a purta armele, pentru. ca să-și îndeplinâseă serviciul 
militar faţă, cu seniorul.. Atunci era obiceiul câ, să se înere- 
«linţeze acest feud împreună cu copii unui alt senior, cea-ce 
“se numea la garde noble.. Dar cu încetul nu s'a: mai dat unui 
senior, ci s'a încredințat acestă gardă, părintelui care având 
rije de fief și de persâna copilului, lua pentru dînsul ve- 
nitul.acestui.fief.. Mai târdiă orașul Paris, s'a: bucurat de -



560 î- DREPTUL CIVIL: 

avantajul ca părintele să-p6tă să aibă un drept de pază pe 
copilul s&ii, ceea-ce se numea la garde Lourgeoise, ca deose- 
bire de la garde noble. Părintele în asemenea cas dobândea 
folosința legală a bunurilor copilului, având obligaţiunea să 
îngrijescă de dînsul. Iată cum Valette. presintă chestiune, 
și cum crede dînsul că s'a întrodus în Francia, acest drept 
al părintelui de folosință legală. - - - 

„21. Legea se servă de cuvîntul folosinţă legală şi nu de 
usuirucet. Vom ved6 că dacă are cine-va un drept de usu- 
fruct asupra unui lucru, pâte să-i tragă venitul să useze de 
dînsul, însă sunt diferinţe între un usufruet ordinar și drep- 
tul de folosință legală a părintelui. Folosința legală di- 
feră de un usufruct ordinar prin acea că este de o natură 
miziă, ţiind la aceca că tatăl (sui mama) are dirigerea avevii co- 
Pilului ca şi a personci lui, Ast-fel venihurile sunt natural destinute 
pentru a subveni la hrana, întreținerea şi crescerea copilului; de cât 
tatăl şi mama, în loc să dea socotilă de prisos] întrebuințeză cum vor. 

De aci decurge dubla deosebire de usufructul ordinar; 
înt6iii că dreptul de folosință nu pâte fi cedat, cum pâte fi 
cedat usufructul şi al doilea creditorii părintelui nu pot 
urmări veniturile cari compun folosinţa legală în întregimea, 
lor; ci trebue reservată partea. trebuinci6să întreţinerii co- 
pilului. Acest drept nu era, cunoscut în vecliile n6stre legi. 
Art. 1649 și următârele din codul german îl acordă tatălui 
în virtutea puterei părintesci. 

Art. 338 pune principiul: tatăl în timpul căsătoriei şi după desfa- 
cerea căsătoriei, acel din dol soci rămas în viaţă, conservă dreptul de fo- 
losinţă asupra averoi copiilor lor până la vîrsta de două-deci de ani de-. 
plini, sai până la emanciparea lor, dacă se va face înainte de acâstă etate. 

21. Iată regula: tatăl, în timpul căsătoriei, muma, când 
tatăl a murit, are dreptul de folosință legală pe averea proprie 
a copilului, până ce va împlini vîrsta, de 20 ani sait până la 
emancipare. In treacăt notăm că art. 384 din codul Napoleon, 
corespondent articolului nostru, fix6ză dreptul de folosinţă 

„legală până ce: copilul ajunge la vîrsta de 18 ani, pe când 
redactorul nostru. o acordă până la 20 ani. Explicarea care 
se dădea în legea franceză era că se fixa vîrsta de 18 ani, 
pentru ca nu cum-va din causă că părintele să caute să
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profite mai mult de averea lui, să refuse de a emancipa pe 
copil. Legiuitorul nostru nu a luat acâsta în vedere și a, 
fixat vîrsta de 20 ani, pentru că, copilul ajungând la majo- 
ritate' să găsâscă deja strîns un venit cu care să-și pâtă în- 
tîmpina, necesităţile fără să fie silit să atace veniturile viitâre 
sait capitalul. | Ma 

Art. 341. Dreptul de folosință nu se vă întinde asupra averel ce co- 
piii ar putea câştiga prin deosebita lor muncă și industrie, precum şi nici 
asupra averei, ce sar fi dat prin donaţiune saă legat copiilor, cu condi- 
țiune expresă ca tatăl şi muma să nu se folosâscă de ea. 

22. folosinţa legală se exercită pe ori-ce avere ar avâ 
copilul. Se exceptă numai: 

a) Averea câștigată de copil prin munea lui, ceva care 
„as6mănă cu peculul de la Romani. In adevăr legiuitorul 'a 
credut de cuviință ca venitul unei averi pe-care copilul a 
câștigat-o prin munca lui, să aparţină numai acestuia şi ca, 
dreptul de folosință legală a tatălui să nu se întindă pe 
acâstă avere. | 

Vb) Folosinţa nu se pâte exercita, pe averea dăruită sati 
legată pe care donatorul sati testatorul a sustras-o formal 
de sub folosinţa, legală, fiind-că a putut cel ce a dispus să 

„se gîndâscă că este bine ca averea lăsată în ast-fel de con- 
“ diţiuni să crâscă până la epoca majorităței sai căpătuirei 
copilului. Ma 

Art. 3%. Dreptul acesta de folosință impune următârele sarcini : 
1. Sarcinile cari privesc pe usufructuari: , 
2. Alimentele, întreţinerea și crescerea copiilor, în proporţiune cu 

averea lor; | - e 
3. Plata rentelor sati a dobândilor capitalurilor ce datorese copiii; 
4. Cheltuelile îngropării şi acele ale bâlei din urmă. 

e 

23, Cel ce are folosința legală are și unele sarcini. 
Ast-fel: 

a) EI trebue să îndeplinâscă tâte- obligaţiunile usufruc- 
tuarului, ca reparaţiuni mici. de: întreținers,: plăţile dărilor 
„către stat a foncierei, decimelor comunale și judeţene ete. - - 

0) În al doilea rînd legea spune că trebue să se facă 

64257 . 36
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cheltuelile trebuincise cu întreținerea și educaţiunea, copi- 
lului, pentru că tocmai acesta e scopul folosinţei legale. 

c) Plata rentelor saii a dobândilor ce datoresc copiii 
Se presupune că copilul a avut un imobil.pe care l'a do- 
bândit cu obligaţiunea unei rente adică cel ce a dăruit a 
stabilit în fav6rea sa să i se plătâscă o sumă. de bani, sau 
dacă s'a dat copilului întrâga avere, a lăsat ca sarcină plata, 
unei rente, însă a dis: „Las pe copil moștenitor pe tâtă 
averea mea, care va fi. obligat să dea o rentă anuală de 
două mii lei lui Primus și sumele datorite produc dobândă“. In 
asemenea cas legea dice că tatăl care are folosinţa legală e 
dator să plătâscă și rentele și dobândile. T6tă lumea e de 
acord că aci e vorba de rentele sai dobângile scădute mai 
înainte de constituirea, folosinţei legale, cari nu au fost plă- 
tite, iar nu de rentele sa. dobândile datorite cât ține folo- 
sința, de 6re-ce acestea intră în obligaţiunile părintelui ca. 
usufructuar. ordinar şi sunt coprinse în al. Liu. 

d) In fine cheltuelile îngropăciunii şi acele ale b6lei din 
urmă. Ale cui? Ale copilului? Nu, pentru că dacă el a murit 
a încetat folosința. Aci e vorba de cheltuelile ultimei bâle sau de îngropăciune ale aceluia pe care copilul l'a moștenit. 

„Arh. 840. Acest. drept de folosinţă nu va âvea loc pentru tatăl saă mama, în contra căreia se va fi pronunţat despărţenia. Mama care va trece 4 
în altă căsătorie nu va avea anest drept de folosință, 

24. Folosinta, legală încetâză : - a) Prin ajungerea copilului la. etatea de 20 de ani. Legea francesă (art. 384) fix6ză, după cum am vădut, vîrsta de Sa 
25. W) Prin: emanciparea, copilului fie acorâată, fie de drept, resultând din căsătorie, _ ă 
26. c) Prin divorțul pentru causă determinată pronunţat contra celui ce are folosința. Acest punct s'a explicat în- destul cu ocasiunea discuțiunei efectelor divorţului pentru causă determinată, - | A 
21. d) Prin noua, căsătorie a mumei. E o nedreptate ce se face, o distincţiune: fără nici-o explicare, că se ridică mamei dreptul de folosință, prin recăsătorie, şi.nu se face
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acelaş lucru şi pentru tatăl ce se recăsătoresce. Nu există 
nici o consideraţiune care să justifice acâstă distineţiune. 

28. e) Prin efectul depărtărei părintelui de la moștenirea 
deschisă pentru causă de ingratitudine. Sunt casuri în care 
cine-va e depărtat, de la o moştenire care “ vine pentru 
motivul că e nedemn și aceste casuri sunt: când dînsul a 
fost condamnat că a omorît saii a tentat să omâre pe acel 
pe care '] moşteneşte, când a adus o acusaţiune calomni6să 
defunctului pentru un fapt ce ar atrage o pedâpsă criminală, 
şi în fine când cunoseând pe cei ce ati omorit pe cel ce moș- 
tenesce nu a dat justiţiei nici o cunoseință, despre dînşii. 
Presupune legiuitorul că s'a deschis cui-va o moștenire de 
la, tatăl săi, însă se depărtâză de la dînsa ca nedemn. Acest 
moştenitor depărtat ca nedemn are la rîndul lui copii cari 
X vin în locu-i la moştenirea bunicului. Se pâte întîmpla 
însă ca copiii să fie minori, așa că ar urma ca folosința să 
o aibă tatăl. Ei bine nu, legiuitorul n'a voit acâsta.și'a de- 
părtat pe acest tată de la folosinţa averei acelui, de a căreia 
moștenire se făcuse nedemn. 

29. f) Prin condamnarea părintelui pentru delictul pre- 
vădut de art. 283, ce. penal, cas în care perde și puterea pă- 
rintâscă şi folosinţa, legală... | —



TITLUL X 

DESPRE MINORITATE, DESPRE TUTELĂ ŞI DESPRE EMANCIPAŢIUNE | 

1. Până adi ne-am ocupat de distincțiunea. pers6nelor 
din punctul de vedere al naţionalităței, şi am deosebit pe 
străini de Rumâni; după aceea am avut în vedere persânele 
cari sunt căsătorite, sait cari nu sunt căsătorite; apoi, în fi- 

„liaţiune, am. căutat să scim dacă o persână se bucură de 
“calitatea de copil legitim, sati este un copil natural, după 
cum am vă&dut că unii copii sunt, prin adopţiune, puși față 
cu cei ce “i-ati adoptat, pe aceeaşi trâptă cu copii legitimi. 

Am avut de mai multe ori ocasiunea să arătâm că nu 
trebue să confundăm ceasurile în cari legea nu recunâsce 
unei persne anume unele drepturi, cu acelea în cari unei 
pers6ne i se definde exerciţiul unor drepturi. Aşa, am vădut. 
că, străinii nu se bucură de drepturile politice, precum nici 

„de dreptul curat civil de a dobândi imobilă rurali. Tot ast- 
„ fel celor condamnați la unele pedepse li se ridică unele 

drepturi. Se pâte însă întîmpla, ca o pers6nă să se bucure 
de tote drepturile civili şi să i se refuse exercițiul, prin ea, 
însuși, a acestor drepturi. Acâstă persână se declară, exact 
vorbind, incapabilă. De aci o altă distincțiune a persânelor- 
în capabili şi incapabili, după cum ai sai nu ati exercițiul 
drepturilor lor. 

Incapacitatea pâte ţine la diferite împrejurări. Se pote 

;
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ca acâstă incapacitate să fie dictată de lege din diferite con- 
sideraţiuni. Cei condamnaţi la unele: pedepse nu pot admi- 
nistra bunurile lor şi sunt ast-fel declaraţi incapabilă, pentru 
a avea o situațiune inferidră; incapacitatea! este creată în 
contra lor. Am vădut consideraţiunile, Gre-cum de ordine 
publică, pentru care femeea măritată este declarată incapâ- 
bilă. Incapacitatea femeei măritate nu este o măsură de pro- 
tecţiune pentru dînsa. In fine, sunt alte pers6ne, pentru cari 
incapacitatea, creată de lege este o măsură de protecţiune 
pentru ele. Aceste pers6ne sunt considerate: ca fiind î în ne- 
putinţă de a'și administra singure averile lor, fie din causa, 
inexperienţei frăgedimii vîrstii, fie din slăbiciunea minţii, fie 
că aii dat probe că merg la ruină cu modul cum dispun de 
averea lor. 

Titlurile X. şi XI se ocupă de acei incapabili, cari nu 
pot singuri să-și administreze averea. 

Afară de femeile măritate, afară de cei puși. sub inter- 
dicţiune legală, sunt încă incapabili : : 

Minori, neemancipaţi. sat emancipaţi ; 

Cei puşi sub consiliul judiciar. 
Gradul de: incapacitate nu este același pentru acești 

incapabili. Aşa vom vedea că incapacitatea "celor puși sub 
consiliul judiciar este mult mai restrînsă de cât aceea a iin- 
terdişilor şi a, minorilor. Apoi, din acest punct de vedere, 
vom vedea că între minori trebue să distingem pe cel eman- 
cipaţi din cei neemancipați. 

2. Mult timp Romanii nu distingeaii de: cât itapuberi ş şi 
puberi, după cum persânele aveati împliniți 12 sai 14. ani. 
Intre impuberi ei distingeai pe înfans, care neavând aliquid 
intellectum, nu putea să consimtă și deci nu putea, petrece 
nică un act juridic; pe când cei cari erati puberiati prozimi 
puteai da un consimţimânt, însă trebuiau să fie asistați 
de tutor. 

De îndată însă ce un copil împlinea, vîrsta de 14 ani, 
putea să facă, ori-ce act juridic. 

In urmă practica a dovedit; că ades€ acei cari abia eşiaii 
de sub tutelă, se găsiaii victima rapacităţi celor cari trata 
cu ej și s'a simţit necesitatea, de a le veni în ajutor. Ast-fel 
Pretorul începe prin a acorda restitutio în integrum celor-ee
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fiind mai mici de 25 ani se constata că erait în situațiunea 
vorbită. Acâstă practică a fost confirmată prin legea Plaetoria. 

-S'ar putea dice că şi $. C. IMacedonian era încă o măsură de 
„ protecţiune a victimelor usurarilor. -: 

Fixarea etăţii de 12 și 14 ani pentru pubertate și aceea 
de 25 ani pentru restitutio în întegrum, a influenţat legile n6s- 
tre vechi Calimach şi Caragea. Așa, Codul Calimach fix€ză 
vîrsta majorităţei la 25 ani, însă admite ertare de vîrstă, 
adică emancipare. | a 

„_$ 228 dice: „Părintâscă putere încetâză îndată după îm- 
plinirea desăvîrşitei: vîrste, adică, la împlinirea de 25 de ani 
a vîrstei legiuiţilor copii, dacă nu s'ati. slobozit de.judecă- 
torie în întinderea puterei părintesci şi peste acâstă, vîr- 
stă, ete.“ a 

„Este curios că Codul Calimach admitea că pâte puterea 
părintâscă să continuie și după ce împlinea copilul 25 de ani. 

Ş 229. „Cuviinci6sele pricini spre a se cere la judecă- 
torie urmarea puterei părintescă, sunt: 

a) Dacă fiul, şi în legiuita vîrstă de 25 ani, nu este 
vrednic a se hrăni de sineși, sati a-şi ocîrmui lucrurile sale . 
pentru metehne trupescă saii sufletescă; 

Vb) Dacă ati cădut în datorii mari în curgerea spre virs- 
tiniciei' lui. 

c) Dacă ait căduţ într'acest fel de vinovăţii, pentru care 
trebue -a se mai ţine multă vreme .încă sub strînsa prive- 
&hiare a părinţilor“. 

-$ 280. „Fii, şi mai înainte de împlinirea vîrstei celei le- 
giuite, pot să iasă de sub puterea părintâscă, dacă tatăl cu 
hotărîre le va da slobodenie prin învoirea, judecătoriei, sait 
de va îngădui unui. fiă la vîrsta de 20 ani ca, să-și aibă a 
sa deosebită economie saii gospodărie“. - 

In privința tutelei $ 255 fix6ză vîrsta de 12 Şi 14 ani, 
numai pentru a păstra, tradițiunea romană şi a spune că de 
la acâstă etate, epitropul său ia numirea de curator. — Po- 
Sițiunea copilului continuă a fi aceeaşi şi de aci înainte, de 
Gre-ce $ 331 face să înceteze epitropia numai când epitro- 
pisitul împlinesce vîrsta de 25 ani. Chiar după împlinirea 
acestei vîrste putea să aibă loc urmarea epitropiei, ori pen- 
tru, metehnele minţii sat a trupului, ori pentru risipirea sati, pentru
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alte pricini mari a Epitropisitului. De altă parte se putea, acorda, 
celui ce a pășit al dou&-decilea an: ertarea, de vîrstă ($ 333). 

Codul Caragea deosebesce şi el copiii în vîrstnici şi 
nevirstnici, Partea, I, Cap. [II: 

1. „Vîrstnici să se socotâscă atât, bărbaţii, cât şi fe- 
rocile de la 25 -ant ai vîrstei lor şi ne-virstnici până la 25 
de ani“. 

S4,Cei ne-vîrstnici de la 20 până la 25 de ani ai vîr- 
stei lor, ati voie a cere de la Domnie ertarea vîrstei ca: să 
se socotâscă între vîrstnici“. | 

Caragea, numesce pe epitrop vechiletul epitropisitului.: 
In Francia, ca mai în tote statele, majoritatea era, fixată 

la 25 de ani, afară de Bretania, unde minoritatea înceta, la 
20 de ani. 

3. Titlul este ast-fel împărțit: Cap. 1 (Art. 342): Despre 
minoritate; Cap. IL.(Art. 343—420): Despre tutelă; Cap. III. (Art. 
421—4393): Despre emancipaţiune. 

CAP. 1 

Despre minoritate 

Art. 342, Minor este acela care nu are încă etatea de 21 ani împli- 

niţi, fie parte bărbătescă saii femeâscă. 

Art. 434. Majori se socotese atât bărbatul cât şi femeea, care ati în- 

deplinit dou&-deci şi unu ani; la acestă, vîrstă fie-care este capabil a face 

tote actele privitâre la viaţa civilă, afară de reslricţiunilo provădute la tit- 

lul căsătoriei. 

4. Codul civil a urmat legea, franceză și a fixat majo- 

ritatea la 21 ani. Ac6stă etate este admisă de mai t6te legis- 
laţiunile din Europa. 

Cuvintele de parte bir Dătiscă sati fomodscă sunt o reamin- 
tire a dreptului roman, care fixa pubertatea pentru băeţi la, 
14 ani şi nubilitatea pentru fete la 12 ani. — Afară de acâsta, 
femeea. în dreptul clasic, era pusă sub o tutelă perpetuă. Se 

pune vîrsta de 21 ani împliniţi, prin urmare nu pâte cine-va, 

să fie considerat ca major de cât dacă a împlinit cu totul 
acei 21 ani. Așa, dacă s'a născut cine-va la 1 Martie nu pâte 
să fie considerat vîrstnie de cât după 21 ani, tot la 1 Martie, 

+
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t6tă diua de 28 Februarie până la ora, 12 n6ptea el este con- 
siderat încă .minor, pentru-că nu pâte să se qică cum că 
cine-va a împlinit anul de cât după ce ai curs tâte dilele 
din acel an. Acestea sunt cuvintele de. 21: ani împliniţi, şi 
cam tot așa se exprimă legiuitorul când este vorba de major. 

5. Fiind-că actul de nascere trebue să conţină ora nas- 
cerei şi ast-fel constată precis, când a avut lo6 nascerea, în 
general se admite opiniunea că pentru fixarea vîrstei nu 
trebue. să aplicăm Art. 1887 C. Civil, care dispune că la pre- 
scripțiune termenul se socotesce de die ad diem, ci socotim 
acest. termen de. momento ad momentun ; așa că cine-va este 
major de îndată ce a ajuns la ora corespunqătâre anului în care s'a născut). | 

CAPU 

Despre tutelă | 

Despre dreptul de administraţiune al tatălui 

Art. 343. Tatăl, în timpul căsătoriei, admiristrâză averea personală a copiilor săi minori, dă semă despre fondul și veniturile asupra căreia n'are dreptul de folosinţă. Dă s6mă numai despre fondul averei asupra căreia legea îi di dreptul de folosinţă. 

6. Inainte de a vorbi despre tutela propriti disă, să ne ocupăm de administraţiunea, legală a tatălui. 
Redactorul a credut de cuviință să vorbâscă de admi- nistraţiunea legală a tatălui numai întrun singur articol Și să nu spuie alt-ceva ds cât că tatăl are în timpul căsătoriei administrațiunea averei copilului, și că dă 'socotălă despre acâstă avere. Dacă el nu are folosința, legală, dă socotâlă și de întrebuinţarea veniturilor; pe cână, dacă are acestă folo- sință, el nu dă socotâlă de cât numai de întrebuinţarea, fondului. “ a 

- De la început trebue să precisăm că pe cât minorul 

  

1) Valette, p. 501, — Laurent, IV, n. 362, — Arniz, 1, n, 007. — Contra Demolombe, I, n. 135 bis 1, . |
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are pe amândoi părinţii în viaţă, tutela nu are loc. Pentru 
ca un minor să fie sub tutelă se :cere neapărat că cel puţin 
unul din părinţii săi să fie încetat din viață. 

Aci avem o întrâgă administraţiune şi o mulţime de 
cestiuni se ridică în praotiecă din punctul do vedere al aces- 
tei administraţiuni? 

7. Mai întâiti cine are dreptul de administraţiune legală: 2 
Tatăl în timpul căsătoriei, dice legea. Dacă căsătoria înce- 
t6ză, Gre tatăl nu mai are dreptul de folosință legală? Scim 
că în casurile de despărțenie se prevede că. tribunalul pote 
să încredinţeze crescerea, copiilor unuia din soci, şi în.priri- 
cipiii ea se încredințâză sociului, care câștigă divorțul, însă 
se dă tribunalului putere de apreciere în privința acâsta, şi 
dacă vede că interesul minorului.o cere, pâte să . încredin- 
țeze crescerea copilului unei alte persine. Acâstă crescere 
a copilului nu are nimic a face cu administrarea legală pro- 
priă-dis (vedi art. 280). 

Sociul contra căruia se pronunţă divorţul perde folo- 
sința, legală și întrun asemenea cas, ce vom dice despre 
administrarea legală, cine are să continue administrarea, le- 
gală? 

Ne-am ocupat de acâstă cestiune în efectele divorţului. 

Putem numai observa aci că de și Art. 348 spune că ad- 
ministrarea legală are loc numai în timpul căsătoriei, totuşi 

trebue să ne ţinem de Art. 344 că tutela nu începe de cât 
dacă copilului îi lipsesce cel puţin unul din părinți. 

8. Dacă tatăl nu are administraţiunea, legală, trece ea 
la mumă. Așa tatăl, de exemplu, este interdis judecătoresc, 
sait este absent, sait suferă pedâpsă infamantă, care atrage - 

interdicţiunea legii, în tote aceste casuri, muma are ea drep- 
tul de administrațiune legală? 

R&spunsul afirmativ este dat în unanimitate. (Valette, 
p. 508). In legea germană administraţiunea mumei este în- 
conjurată de garanţia unui Consilii ce se alătură (vedi Art. 
1687—1696). 

9. Doctrina, și jurisprudenţa aplică tatălui administrator 

regulele tutelei, relative la scuze, la incapacitate, la desti-. 
tuirea Saii excluderea, tutorului. 

Codul noii german arată cu precisiune când taţăl perde
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dreptul de administraţiune legală. Aceste casuri sunt: căde- 
rea în faliment (Art. 1647); când copilul este lipsit de hrană 
(Art. 1666 al. 2); când tatăl nu se conformă măsurilor die- 
tate de tribunal. (Art. 1670); când el perde capacitatea, de a 
contracta (Art. 1676); sati se constată că el este împiedicat 
pentru mult timp de a exercita puterea părintâscă (Art. 1677); 
în fine când este condamnat la unele pedepse (Art. 1680). 

10. Trecem la puterea ce o are tatăl administrator leal, 
asupra averii copilului, de 6re-ce "puterea asupra persânei 
copilului am vădut-o în titlul precedent. a 

In privința averii copilului, putem pune principiul că 
tatăl nu pote să facă de cât acte de administraţiune. 'Tot- 
d6una în drept vom avea a distinge actele de administra- 
țiune prin oposiţie la; actele de disposiţiune. Până aci tâtă lumea este de acord, de aci însă încep dificultăţile. Se înţe- 
lege de la sine că atunci când e vorba de o m&sură, unde 
sunt o mulțime de casuri cari aii să se presinte în practică, - Şi când legiuitorul se mulțumesce a arunca numai un sin- gur articol, controversele ai să se ridice Și este evident că într'un mod absolut nu se p6te precisa care din sistemele pronunțate este cel mai exact. i 

Așa, se întrâbă dacă atunci când administrâză, tatăl, 
_p6te să existe sati nu Consilii de familie? Sunt acte pe cari tutorul nu pâte să le facă de cât numai cu autorisarea sati 
cel puţin cu părerea Consiliului de familie; de exemplu, ac- tul de a primi o moștenire. Intrebarea este a se sci: dacă, fiind vorba de administrare legală, trebue să se formeze un Consilii de familie, care să autorize primirea unei moşteniri? Intr'un sistem se dice: Consiliul de familie nu pote să fie de cât acolo unde este tutelă, prin urmare în casul nos- tru, ne-fiind deschisă tutela, — ambii părinţi ai copilului fiind în viaţă —, nu pâte fi vorba de Consiliti de familie. Se adaogă: ar putea I6rte bine să se admită că legiuitorul a credut de cuviință să îngrădâscă mai puțin puterea, de administrare a tatălui, de re ce, mai întâjii este muma, care va avâ tot-d6- una un control de supra-veghere, Şi al doilea, părintele are mai mult de cât ori-cine solicitudine pentru copil. După acest sistem, tatăl administrator ar av6 dreptul să facă singur tâte actele pentru care legea cere ca tutorul
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să obţie autorisarea consiliului. de familie, iară pentru actele 
acelea unde legea cere intervenţiunea tribunalului, t6tă lu- 

mea, este de acord să spuie că tatăl nu le pâte face singur, 
ci trebue ne-apărât. să obție autorisarea: tribunalului; aşa, 
vîndarea, unui imobil, ipotecarea lui, împrumutul, etc. î). Din 

lucrările pregătitâre ale codului Napoleon : ar resulta că 
acâsta, a fost intenţiunea redactorului. ” 

Intr'un alt sistem se dice că actele, pentru cari se cere 
autorisarea consiliului de familie, nu sunt acte numai de 

simplă administrare; primirea unei moşteniri, de exemplu, 
este un act ce trece acâstă limită, de multe ori-este un act . 
chiar de disposițiune, și prin urmare trebue să se c6ră au- 
torisarea consiliului de familie. 

Pentru ce nu ar fi supus tatăl la autorisarea consiliului 
de familie? Să nu se qică câ prestigiul lui ar fi lovit, fiind-că 
dacă am presupune că muma, ar muri şi tatăl ar rămânea 
epitrop, este necontestat că el ar trebui să fie supus con- 

trolului consiliului de familie. Intr'un asemenea sistem, în 
cât privesce diferitele acte 'pe cari tatăl să le pâtă face, el 

se asimileză complect unui tutor ordinar 2). 
“Tot ast-fel art. 343, puind în sarcina tatălui administrator 

de a da socotâlă de administrațiunea sa, acâstă dare de so- 
cotelă nu pâte să se facă de cât după regulele, după cari se 
dă socoteli de tutor, adică prin Tribunal şi prin consiliul de 

familie. Aceeaşi soluţiune pentru timpul în care acțiunea în 

socoteli se prescrie (art. 1901). - 
In art. 390 se spune că tutorul va administra bunurile 

minorului ca un bun părinte de familie şi va fi răspundător 
pentru daune-interese, ce s'ar causa din reaua lui adminis- 

irare. Acâstă regulă se aplică şi tatălui administrator. 
Art. 395 spune că dacă minorul datoresce ceva tuto- 

rului, când se face inventariul, tutorul trebue, înaintea ju- 
decătorului ce face inventariul, să declare că are să pri- 

“mâscă o sumă de bani de la minor, pentru că, dacă nu face 

declarațiunea acesta la inventariu, perde dreptul s&ii de 
creanță. 

1) Maread6, Art. 393 IV. — Arntz, |, n. 02. — Alexandrescu, p. 34—36. 

2) Demolombe, VI, n. 4-13—346, 
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Maă toţi autorii die că tatăl este ţinut să facă asemenea, 
deelarațiune. Mai mult, el este ținut să facă -inventariul ca 
ori-ce tutor. - E - 

Pentru administrarea, sa, tatăl administrator nu este 
ținut la nici o garanție, la nici o ipotecă legală de Gre-ce 
părintele, chiar tutor, este dispensat de acestă ipotecă. 

Cum vedem, codul civil este cu totul incomplect asupra 
"acestei administraţiuni legali. In noul cod german, acest in- 

convenient, dispare, de 6re-ce el arată cu multă precisiune cum trebue să administreze tatăl şi cum pentru unele acte se cere intervenirea Tribunalului (art. 1641—1646). 
11. Uu punet discutat este acela a se sci: dacă pâte 

cine-va să transmită unui minor o avere cu condițiune ca 
ac6stă avere să fie sustrasă de la administrarea legală a, 
tatălui. Autorităţi însemnate se pronunţă afirmativ, pe con- siderațiunea că administraţiunea legală nu este un atribut, al puterii părintesoi 1). Credem că, trebue preferită opiniunea 
contrarie 2), nu pentru-că demnitatea, părintelui ar suferi, dacă i s'ar-lua administrarea, ci pentru-că în sistemul legii  nOstre, averea unui incapabil nu se pâte administra de cât conform regulelor stabilite de ea, S'a creaţ un complex de reguli, de la cari nu se pâte deroga. | 

12. Justinian în Pr. ], O. 1, Tit. XIII, definesce tutela ast-fel: . a . 
» Vis ac potestas in capite libero ad tuendum cum, qui „propter aetatem se defendere nequit, jure civili data ac „permissa“. o 
Acestă definițiune privesee tutela mai mult din punctul de vedere al dreptului tutorului vis ac potestas; se spune însă că acestă putere este dată în interesul pupilului (ad tuendm cum). Ea nu se mai pote aplica tutelei moderne, pentru-că, pe lângă că distincţiunea persânelor în sui sati alieni juris nu mai există, dar Și pentru-că, după cum vom vedea, tu- torul aqi represintă pe minor, iar nu interponuit auctoritatem ; sai cum s'a dis, în dreptul modern regula, tutor datur pupilli se schimbă în futor datur vei. 

  

. 1) Demolombe, VI, n. 458. — Arntz, I, n. 674, lu su Î- „2) Maread, 1. e, — Laurent, p 201-—300, — Alexandrescu, II, p. 28. 

a Ce A de N nuota Lee ţa curtea 2 d Ec dlu, 
+ / = 4 Pi i â . £ . 

A e ls 7 i sama . il ziuă d poz i Poa  Aoundu ti



a
.
.
.
 

Luvlia La if a tai t Aaa, Az Ca € opta PI RR 

Se pâte defini, în dreptul modern, tutela: 
„O sarcină publică, obligatorie şi gratuită, care con- 

„Sistă în a îngriji de averea şi câte odată şi de persâna, 
„unui minor ne-emancipat, sail “de averea Şi de persona unui 
„interdis“. 

Ţicem sarcină publică, iară nu funcțiunea publică, cum 
- a definit-o unii, pentru a depărta pe străini de la dreptul 
de a fi tutori. | 

Vom vedea în cursul explicării titlului cum tutela este 
şi obligatorie şi gratuită. De şi gratuitatea este proclamată, 
ca principii în codul german, totuși se prevede o indemni- 
tate a se da tutorului și subrogatutorului (art. 1836).- 

Numai minorul ne-emancipat e pus sub tutelă, asemenea, 
Și interdisul, de şi major, este pus sub tutelă. Minorul eman- 
cipat este pus sub curatelă. Numai. în cas de emancipaţiune 
avem în sistemul legii nostre o curatelă. Codul german 
admite și alte casuri de curatelă. Așa, este pusă sub curalelă 

averea, lăsată unui minor, cu condițiune de a fi sustrasă de 
sub administraţiunea tatălui (art. 1909). Este supus curatelei 
majorul care suferă de o infirmitate corporală, ce-i aduce 

piedică la îngrijirea averii sale (art. 1910); majorul absent, 
fie că i se cunsce, fie că nui se cunâsce reședința (art. 
1911). 

Art. 1913. „Dacă nu este cunoseut saii este vre-o în- 

„doială asupra cine anume este interesat în o afacere deter- 
„minată, şi pe cât timp se simte trebuinţă de îngrijirea 

„acestei afaceri, se numesce un curator. In particular.se pâte 

„numi un curator până la, deschiderea substituţiunii, substi- 
„tutului care încă nu este conceput, sait a cărui persâna nu 

„va fi determinată de cât prin un eveniment viitor“. 

Art. 1914. „Când prin colecţiuni publice s'a format un 
„fond întrun scop trecător, se pote institui un curator că 
„Să administreze sai să întrebuințeze acest fond, când per- 

"„s6nele însărcinate cu acâsta administraţiune şi întrebuin- 
-„ţare nu mai există“. 

La Romani numai minorul « sui juris putea fi sub tutelă. 
In sistemul legii ni6stre, după codul Napoleon, tutela nu se 

deschide, de cât când minorul perde cel puţin pe unul din 
părinți. Art. 1773 codul german urmâză un alt sistem: 

de dem! o ata anl eo, ob PR DP pie ase ca 07 e a pe A el DESPRE ÎINORITATE, TUTELĂ ŞI: EMANGIPAŢIUNE „573| 
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„Minorul primesce un.tutor, când nu se mai află sub. 
„puterea părintescă sai când tatăl și muma sa nu ati dreptul 
„de a-l represinta nici în ceea-ce privesce bunurile sale. Mi- 
„norul primesce de asemenea un tutor când situațiunea, 
„familiei sale nu pote fi stabilită“. 

13. Legea face să participe în o tutelă o mulțime de 
pers6ne și instituţiuni, create a apăra interesele ineapabilului, : 
fie din punctul de vedere al persânei, fie din punctul de 
vedere al averii lui. | o 

Așa, mai întâii legiuitorul cun6sce pe administratorul 
legal, care nu este 'altul de cât tatăl în timpul cât ţine că- 
sătoria; după aceea legea dă putere, asupra copilului și 
averii sale, tutorului care, pentru casul când minorul este 
emancipat, ia calitatea de curator. | 

Alături eu -tutorul, câte-odată se mai presintă Și un 
cotutor; ast-fel este bărbatul mumei, care avea tutela şi care 
se mărită a doua 6ră, fiind menţinută în tutelă. 

Altă dată tutorul este' înlocuit prin un tutor ad-hoc, 
care intervine de câte ori coste vorba să se facă, acte, în 
cari tutorul se găsesce având un interes contrarii aceluia, 
al minorului, sai fiind mai mulți minori sub aceeași tutelă, 
fie-care are interes deosebit: în acest cas fie-care din ei are 
câte un tutor ad-hoc. - 

Codul nostru ne a, introdus pe subrogatutor, (Sinepitropul 
din codul Calimach), menit a, supraveghea pe tutor şi a par- 
ticipa la facerea unor acte. (Vedi codul Napoleon, . art. 
420—426; codul german, art. 1792—1799, 1810, 1812). 

| l)e asemenea nu se cunâsce în legea n6stră curator 
adventrem, care se numesce a supraveghea pe femeea care 
rămâne văduvă, fiind însărcinată. In codul german art. 1912 
dispune: e | Ă 

„Copilul conceput primesce un curator, care să vegheze 
„asupra intereselor sale viitre, când aceste interese reclamă 
„îngrijiri. Aceste îngrijiri însă aparțin tatălui şi mumei când 
„copilul îndată ce s'ar nasce ar cădea sub puterea părin- 
„tescăt. a a: 

„Cum am dis, minorului emancipat i se dă un curator. 
Risipitorul 'are un consilii judiciar. . 

14. O altă instituţiune,. care are o mare importanţă în
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tutelă, este consiliul de fumilie, chemat, de lege a supraveghea, 
administrarea tutorului: prin fixarea cheltuelilor, prin cer- 
cetarea socotelilor și prin dreptul de destituire. Consiliul 
de familie participă chiar la administrarea averii. prin auto- 
risarea, ce este chemat a da la facerea unor acte mai impor- 
tante, fie că acâstă autorisare este suficientă pentru facerea 
actului, fie că se cere încă omologarea tribunalului. Scim că - 
cousiliul de familie pâte fi chemat a da autorisare pentru : 
contractare de căsătorie. 

15. Procurorul Tribunalului participă şi el la tutelă: prin 
dreptul de iniţiativă a ork-cărei m&suri de propus tribu-. 
nalului, când interesul incapabilului o reclamă; prin con- 
clusiunile ce trebue să dea asupra actelor pentru cari se 
cere autorisarea tribunalului, precum şi în procesele în cari 
figurâză un minor. | 

Aceste atribuţiuni i-au fost păstrate şi prin legea din 
29 Octombre 1877, prin care se ridică Ministerului publie 
funcțiunea de a figura într'un tribunal, când este vorba de 
un proces civil. 

16. In fine Tribunalul, iară pentru unele tutele unde 
averea este mică, Judecătorul de pace (Legea din 6 Aprilie 
1896, art. 65, ce nu trece peste 5000 lei), are dreptul şi da- 
toria de supraveghere în averea și persâna celui de sub tu- 
telă. El pâte lua ori-ce măsuri ar crede de cuviință : dă au- 
torisarea asupra, facerii actelor de mare importanță, pâte 
“schimba ori-ce decisiune a Consiliului de familie, obligă pe 
tutor a-i presenta socoteli, pe cari pâte să le respingă ; 
după codul nostru, în casuri urgente, pote înlocui chiar 
consiliul de familie (art. 867), şi acestea tâte sub respunderea 
sa, dice art. 368 (Cod. German, Art. 1848). 

„17. Un-punct general de notat este că legea creâză 
un întreg complex de reguli, după care are să se conducă 
persâna, şi averea celui incapabil. Aceste regulă sunt până 
la un punct, de ordine publică, așa, că nu se pâie deroga 
la ele prin disposițiuni particulare. . Codul german admite 
-asemenea derogări (art. 1794, 1803, 1852—1857, 1909). 

» 18. Sub Codul civil:nu sa recunoscut, existența unei 
“autorităţi” care să administreze averea sai să îngrijâscă de 
-pers6na, “minorului fără părinți, ȘI. pentru câre 'nu- intervine
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familia. In Codul Calimach exista Comisiunea Epitropicâscă 
așa cum era Obştâsca Epitropie aci :creată prin legiuirea de 
la 8 Marte 1834. Codul German organisâză Consiliul orfani- 
lor comuinei, cărui îi este încredințată supravegherea, averii şi 
pers6nei orfanului, și care este chemat a lua măsurile tre- 
buinci6se (art. 1849—1851). 

19. Capitolul II, care tratâză proprii dis: Despre tutelă, 
este împărţit în 7 secţiuni. Cele dintâiit 4 secțiuni se ocupă 
de organisarea, tutelei, de diferitele. feluri de tutelă. Așa: 

Secţiunea I (art. 813—8348): Despre tutela tatălui şi a 
muuntei ; 

Secţiunea 1 (art. 349.—351) : Despre tutela , testamentară ; 
Secţiunea, III (art. 352—854): Despre tutela legali a ascen- 

denţilor ; și 

Secţiunea IV (art. 855— — 369): Despre . tutela alesă de către 
consiliul de familie. 

In acâstă secţiune a IV-a, legiuitorul găsesce de cu- 
viință să vorbâscă și să trateze despre organisarea și mo- 
dul de deliberare al Consiliului de familie. 

După aceea avem două secțiuni: 
Socţiunea V (art. 370—882) şi VI (art. 383—389), cari 

se ocupă: Despre causele cari apără de tutelă, şi Despre necapa- 
citatea, exclusiunea şi destiluirea din tutelă. 

Apoi Secţiunea VII (art. 390—414), care este cea mai 
însemnată din t6te, se ocupă proprii dis: de actele de admi- 
nistrare ale. tutorului, despre puterea ce are tulorul, fie asupra per- 
scnei, fie asupra bunurilor minorului. 

In fine Secţiunea VIII (art. 415—420): Despre socotelile 
tutelei. In acâstă secțiune vom avea a ne , ocupa despre ca- 
surile în cari înceteză o tutelă. 

20. In definiţiunea dată de. dreptul roman, se dice că: 
Tutela est vis ac potestas data uc permissa. Data cână este vorba 
de o tutelă dativă, aceea. numită de magiștrat, şi permissa 
când este vorba de o tutelă testamentară. 

In dreptul roman, tutela testamentară era cea dintâi, 
dacă nu era, tutelă testamentară, avea loc tutela agnaţilor, 
care era proprii dis o tutelă civilă, şi numai după ce ag- 
naţii chemați, după diferite ordine, lipseaii, atunci avea loc 
tutela propriii qisă dativă, care era, încredințată de judecător.
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In dreptul modern s'aii făcut o mulțime de divisiuni 
a tutelei ; așa s'a admis: tutela legală și tutela dativă sub- 
înapărțindu-so tutela legală în: tutela mumei și a tatălui şi 
în tutela celorlalți ascendenți; iar tutela, dativă sub-împăr- 
țindu-se în: tutela, testamentară și tutela al6să de consiliul 
de familie, care este cea dativă în dreptul roman. | 

Codul German recunâsce tutela testamentară, tutela le- 
gală, pe care o are bunul despre tată, Şi în lipsă bunul 
despre mumă, și tutela dată de magistrat (art. 1776—1779). 
Tatăl şi muma nu sunt nici odată tutori, ei aii calitatea de 
representanţi legali ai copilului minor. 

SECȚIUNEA 1 

Tutela tatălui şi a mumel 

Ari. 844. După mârtea unuia din soci, „tutela asupra minorilor copii 
revine de drept sociului rămas în viață. | 

21. Am precisat deja că tutela nu pâte avea loc de cât 
dacă minorului îi more cel puţin unul din părinți. Părintele 
supra-vieţuitor este de drept tutor. 

Codul German se depărteză de la acâstă, regulă. Ps 
de o parte tutela se deschide fiind în viaţă abil. părinți, 
atunci când ei nu ati dreptul a, representa, pe copil, - fie 
ca pers6nă, fie ca avere; iară pe de altă parte .tutela nu 
se deschide prin mârtea unui din părinți, când -cel-lalt păs- 
treză dreptul de representațiune (art. 1773). 

Părintele supraviețuitor este tutor, chiar dacă se află 
încă în minoritate. In asemenea cas, puterea sa de adminis- 
traţiune a averii minorului este restrînsă în limitele capa- 
cităţii sale asupra averii lui proprii. 

Art, 345. Tatăl pote să orînduiască un consiliti îngrijitor pe lîngă 
r&masa în viață mamă a copilului, în care cas ea nu va putea face niciun 

„act atingător de tutelă, fără scirea şi învoirea consilierului. 
Art. 346. Mama nu este îndatorată a fi neapărat tutrice. La întîm- 

plare când nu va primi tutela, este datâre a face acestă declaraţiune la 
tribunal, în 40 dile după mârtea sociului, şi a îndeplini datoriile tutelei, 
până când se va orîndui un tutor după formele prescrise de lege, 
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„ri, 8347. Dacă mama tutrice va voi a trece în a doua căsătorie, 

este datâre mai înainte de a se căsători, a cere de la judecătoria compe- 

tentă adunarea consiliului de familie, ca acesta să hotărâscă de se cuvine 

a se lăsa tot asupra ei tutela saii nu: în lipsa. acestei formalități ea va 

perde de drept tutela, și noul socii d'impreună cu dinsa vor fi răspundă- 

tori solidari pentru tâte urmăririle tutelei, ce ea a ţinut în contra legei. 

Ari. 348. Când consiliul de familie, adunat după lege, va lăsa tutela 

asupra mamei, ce voesce a trece în a doua căsătorie, el atunci va trebui 

să numâseă ca tutor pe cel d'al doilea bărbat, care împreună cu socia sa, 
vor fi răspundători solidari despre administrarea acelei tutele, iar când 
bărbatul de al doilea nu va voi să fie cotutor, atunci nici femeea nu va 
putea ÎÎ tutrice şi consiliul familiei va alege alt tutor, 

22. In principiă, când unul din părinți supravieţuesc, 
acesta este tutor de drept al copiilor lui minori; însă 
există în privinţa acâsta deosebire între tutela tatălui Și a 
mumei. | | 

Tutela revine de drept celui-lall sociti, dice art. 844. Cuvin- 
tul revine este inexact, de 6re-ce nu revine de cât ceea-ce a 
mai fost odată, și în casul nostru, tutela acum se deschide 
pentru prima, 6ră. | | 

Prima, deosebire între tutela tatălui şi a mumei este. că tatăl . 
este obligat de a fi tutor al copiilor sti; muma se pâte dis- 
pensa, fără să invâce în favârea sa vre-o scuză „sau vre-o 
dispensă legală. Acâsta ţine la împrejurarea că, în -organi- 
sarea chiar a societății n6stre moderne, de multe ori, fe- 
meile aii o idee mai slabă de afaceri, de conduceri de 
averi, etc., de cât bărbatul, și se pâte. întîmpla. adesea să 
fie o avere însemnată, rămasă de la tatăl copilului, pentru 
care mumei i-ar fi grei să o administreze, aşa că i se per- 
mite într'un asemenea, cas să renunţe la tutelă. :Muma tre- 
bue, după legea rumână, să declare într'un termen 6re-care, 
dacă înțelege să se dispenseze de tutelă și legiuitorul a pus 
acest termen de 40 dile. | 

Acest termen de 40 dile curge din momentul deschi- 
derei tutelei și deschiderea tutelei nu p6te să fie de cât din 
momentul morței bărbatului. 
„23. Inal doilea rind, murind tatăl pâte printr'un act de testament al săi, să oblige pe femee a avs în administra- 
rea tutelei sale un consilier, adică o persână care să su- 
pravegheze de aprâpe acâstă administraţie, fie pentru tâte
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actele pe cari le-ar face muma, fie pentru unele acte anume 
determinate. 

24. Legea franceză pune un al doilea aliniat, care dice: 
„Dacă tatăl specifică actele pentru cari consilierul va 

fi numit, atunci va fi capabilă să facă cele-lalte aete fară 
asistența, sa“. 

Legiuitorul rumân a şters acest articol. Ore să nu pâtă 
tatăl, numind un consilier, să-i mărgin6scă puterea? Cu tâtă 
ştergerea aliniatului 2 de sub art. 391 Cod. Napoleon, to- 

tuși credem că tatăl pote să mărginâscă atribuţiunile con- 
“silierului, Nicăeri nu se „pâte "aplica mai bine principiul 

acela că cine pote mai mult, pâte şi mai puţin. Tatăl. pote. 
să mărgin6scă puterea de administraţiune a tutelei ' sociei 
sale printr'un consilier, și aşa fiind, pentru ce n'ar micşora 
acestă putere mai puţin, când pâte să o mişcoreze pentru 
întrega administraţiune ? 

In fine legea franceză mal are şi art. 392, care arată în 
ce mod tatăl pâte să orînduiască acest consilier, prin ce act, 
prin ce forme. 

Acâstă numire de consilier nu va putâ fi tăcută de cât, 
în una din măsurile următâre:: 

1. Printr'un act de ultimă voinţă, care este testamentul; 
„2. Printr'o declaraţiune făcută sai înaintea judecăto- 

rului de pace, sai! înaintea notarului. 

Legea n6stră nu spune nimic în privinţa, acestei forme. 
Se pâte face 6re acâstă orînduială în alt act, de cât prin 
testament? Am fi dispuşi să nu admitem de cât forma prin 

testament, pentru că nimeni nu pâte să orînduiască ca să 
se facă ceva după mârtea sa, de cât prin testament. Așa, 
credem că un act, care nu are forma de testament, nu este 
valabil pentru numirea, acestui consilier. 

25. Actele făcute de mumă fără concursul ajutorului se 
pot ataca. Unii autori văd aci o nulitate absolută, resultând 

din chiar termenii legii: „ea mu va pute face mică un act atingetor 

„de tuteli“, adică, fomeea, nici nu p6te intra în funcțiunea sa de 

tutelă 1). Alţi autori susțin că actul făcut de mumă, fără 

5) Arntz, n. 699. — Consultă Valette, p. 511.
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asistența ajutorului, este numai anulabil, nulitatea, ori-cărui 
act făcut de un incapabil sai în numele săi, fiind creată 
numai pentru el şi prin urmare neputându-se invoca de 
alții 2). . Ma - Si 

„26. In al treilea rind, dacă tatăl: se căsătoresee a, doua, 
Gră, dreptul săi de a fi tutor nu se perde, el are aceleași 
drepturi pe cară le avă şi mai înainte de a: se căsători; pe. 
când muma, dacă voesce să se căsătorâscă a doua 6ră, trebue 
să întrun6scă consiliul de familie și să-l întrebe de înțelege 
să-i menţie tutela şi. după căsătorie, şi în cas când " mai 

. menţine tutela după, căsătorie, muma are de cotutor pe băr- 
batul al doilea, care este solidar răspundător de tâte actele 
administraţiunei tutelei. Dar, consiliul de familie, pâte să ho- 
tărescă ca muma să nu mai fie tutor şi atunci are loc tu- 
tela al6să de consiliul de familie. o | 

Dacă muma se căsătoresce a doua 6ră, fără să fi con- 
vocat consiliul de familie şi fără să fi avut hotărîrea acestui 

„consilii de a se menține în tutelă, ea perde dreptul de tu- 
telă şi bărbatul din a doua căsătorie se declară răspundător 
solidar pentru urmările tutelă. . o 
97. „Respundetovi solidari pentru tote amările tutelei ce cu a. 

ținut în contru lege“. RE 5 
În privinţa, acestei solidarităţi, s'a ridicat cestiunea: 

răspunde sociul al doilea numai de ceea-ce se întîmplă după 
căsătorie, sai ia răspunderea şi de administraţia ce a avut-o 

„ muma înainte de: căsătorie ?! - e a 
Legiuitorul nu este clar, pentru că spune numai: „de 

tăte urmările tutelei“, şi aşa, fiind se într6bă: care urmări ? ur- 
mările dinnainte saii cele după căsătorie ? Fiind vorba de o 
responsabilitate excepțională, — în principii cine-va nu răs- 
punde de cât de propriile sale fapte —, fiind vorba şi de o 
solidaritate, care nu se presupune, — nu admitem. solidari- 
tate de cât acolo unde un text special o spune —, în vir- 

“tutea acestor idei generale, 'trebue să spunem că bărbatul 
„nu răspunde de cât numai de faptele făcute de feniee după 
„Căsătorie, de Gre-ce de atunci este el întru cât-va r&spun- 
_qător. Era datoria, bărbatului să scie dacă continuarea tutelei 

  

1) Demolombe, VII, n. 100. — Alexandrescu, II, p. 65. -
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de către femeea, sa este sai nu .cu autorisarea, consiliului de 
familie, și prin urmare, dacă nu s'a asigurat de acest lucru. 
el este răspundător de urmările butelei ținută după căsă- 
torie. 

Ac6stă soluţiune se' pote. mai £ ușor admite în legea ru- 
mână; de 6re-ce art. 396 cod. Napoleon este modificat în -: 
art. 348 'rumân şi argumentul ă contrario tras din el nu mai 
pote fi invocat 1). 

Consiliul de familie va trebui să se pronunțe şi atunci 

când deschidându-se tutela, muma este deja a doua Sră mă- 
ritată 2). 

28. Dacă consiliul de familie menţine pe mumă în „tu- 
telă, sociul săi devine cotutor cu dînsa. 

Cu acâstă condiţiune numai consiliul de familie pâte să 

menţie pe mumă în tutelă: ca bărbatul să fie cotutor al 
mumei, ca actele de aci înainte să fie făcute împreună, şi 

negreşit, răspunderea iarăşi să cadă amîndorora, și o răs- 
punders solidară. Solidaritatea există pentru acestă tutelă, prin 

“urmare cu .t6tă modificarea textului “francez, solidaritatea, 
există pentru timpul ce urmâză căsătoria. Pentru ce acâsta? 

Pentru că, dacă muma se căsătoresce a doua 6ră, nu eava 

administra în realitate averea copilului, ci sociul ei, de 6re- 

ce chiar averea ei proprie, fie dotală, fie parafernală, tot 
"bărbatul o administrâză. 

29. Incă două cestiuni aci: 

"1. Dacă muma este menţinută, în tutelă, întrebarea este: 

“tot tutelă legală avem, sai tutela legală s'a transformat în 
tutelă, dativă, adică alesă de consiliul de familie? . 

Iată interesul cestiunei: 

Art. 398 spune că: La începerea ori-cărei tutele, afară 
de aceea a tatălui şi a mamei, consiliul de familie va regula 
„după starea averei, suma cât s'ar socoti de cuviinţă pentru 

„cheltuelile minorului cele de peste.an, precum şi 'cheltuelile ad- 
minăstraţiunei averei. Muma continuând să fie tutore legală şi 

| ) „Demolombe, VII, n. 427. — Laurent, IV, n. 389. — Valette, p. 517.— 

Fenet, X, p. 610. — Contra: Arntz, 1, 695. — Marcadă, II, n. 187. — Aubry 

et Rau, 7 s. 85... şi n. 20. — Demante, II, n. 144 bis, IV. 

2) Valette, 1 e.
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după ce se căsătoresce a doua 6ră, nu are trebuință să câră 

de la consiliul de familie autorisarea, de a i se fixa suma ce 
trebue să cheltui6scă. Cu atât mai mult are interes acâstă, 
cestiune, cu cât mumacăsătorită a doua 6ră 'perde folosința 
legală şi este datbre să dea socotâlă nu numai de întrebu- 
ințarea fondului averei, dar și despre întrebuințarea, veni- 
turilor. 

Dar nu este numai atât. Art. 400 prevede că dacă tu- 
torul n'a făcut a se determina de consiliul de familie suma, 
la care începe pentru dinsul obligarea de a o întrebuința, 
el va fi dator, după trecerea unui timp 6re-care, a plăti do- 
bânqi pentru ori-ce sumă neîntrebuințată; apoi la art. 399 
se mai dice că tutorul este dator să întrebe pe consiliul de 
familie de la ce sumă din venitul strîns să încâpă a capi- 
talisa? Așa, de exemplu, sunt diferite venituri, moşie dată 
în arendă, casă dată cu chirie, cupâne de bonuri, etc. ale 
căror venituri se strîng la intervale; ei bine, tutorul este 
dator să convâce consiliul de familie, care are săi spuie: 
Când vei ajunge la cifra de 5000, 6000 lei, săi capitaliseză. 
cumpărând ori efecte, ori dându-i cu împrumutare, cete. 
Acâstă obligaţiune nu există pentru tată și mumă, chiar dacă 
nu ait folosința legală, ei încă nu sunt obligaţi să facă acest 
lucru, pe când dacă este tutelă dativă, tutorul este obligat 
la, t6te prescripţiunile legei. 

In fine art. 416 prevede că tutorul, afară de tată Și 
mumă, este dator să dea, socotâlă de administraţiunea sa și 
nu numai socotâlă generală la eşirea din tutelă, dar în fie- 
care an. 

Credem că ar fi mai în interesul minorului ca să se 
oblige muma a convoca consiliul de familie, spre a fixa suma 
ce trebue s'o cheltui6scă, de unde să încâpă a capitaliza, și 
când să dea socotelă; însă nu credem că termenii legiuito- 
rului ast-fel concepuți: va lăsa tutela asupra mumei să permită 
acestă soluțiune. Este aci aceeași tutelă, și numai când 
este vorba să depărteze pe mumă, numai atunci legiuitorul 
dice că consiliul de familie are să numâseă un alt tutor 1, 

30. Ori-cum ar fi, — şi aci cestiunea nu mai este con- 

  

1) Vegi citațiunile Alexandrescu, 1. c., pag. 75.
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troversată, — dacă muma a lăsat să piardă tutela, consiliul 
de familie pote. s'o numâscă şi după căsătorie. Necontestat 
că atunci nu mai avem tutelă legitimă, ci avem tutelă dativă, 
tutelă al6să de consiliul de familie, căreia îi aplicăm tote 
regulele privitre la acâstă tutelă. ' 

Cu tote acestea se pâte întîmpla în fapt ca muma, să fi 
căutat să piardă tutela, numai pentru ca să nu fie obligat băr- 
batul săi ca cotutor. In asemenea cas, credem că este iîn- 
dispensabil că, dacă consiliul de familie alege tot pe mumă 
tutâre, acesta, nu se pâte face de cât cu condițiune de a 
avea ca cotutor pe bărbatul săi, care să fie r&spundător 
solidar de acestă tutelă. 

_ SEOȚIUNEA II 

Despre tutela numită de tată saii de mumă: 

31. La Romani tutela prin excelență era cea testamen- 
tară: Uti legasti super pecunia tutelare tuae, ita jus esto. In sis- 
temul Codului Napoleon tutela testamentară nu o p6te in- 
stitui de cât părintele r&mas în viaţă cel din urmă. Numirea 
chiar de testamentară nu se mai dă acestei tutele, pentru 
că ea pote fi restituită nu numai prin testament, ci prin 
ori-ce act autentic. 

Dreptul de a numi tutor "1 are ori când părintele. Cu 
tote acestea și aci legiuitorul a făcut; deosebire între tată și 
mumă, Muma căsătorită a doua 6ră, dacă a fost menţinută 
în tutelă pâte numi un tutor, însă acesta nu pâte funoţiona ” 
de cât cu aprobarea consiliului de familie. 

Dacă muma a părăsit, sai nu a fost menţinută în tutelă, 
numai are dreptul de a numi un tutor. Acestă: incapacitate 
se menţine şi în casul în care muma, perdând tutela a, fost 
realâsă de consiliul de familie, ea este considerată atunci ca 
tutâre dativă. 

31 bis. Legea nu spune în ce formă se face numirea. 
Nu credem că testamentul este indispensabil. 

Prin analogie se admite că ori-care din părinți, chiar
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tatăl, care ar-perde sai sar scuza de la tutelă, perde Și 
dreptul de a numi tutor 1). e 

| Codul german, art. 1777 ridică dreptul părintelui de a 
numi un tutor care a perdut puterea părintâscă. Fie-care 
din părinți are dreptul de a exclude pe un tutor; muma nu 
pote exclude pe tutorul numit de tată (Art. 1782). 

SECȚIUNEA III 

Despre tutela ascendenţilor 

Art. 352. Când cel din urmă dintre părinţi, care va înceta din viață 
n'a ales tutor asupra minorilor săi copii, tutela revine, d'a dreptul, bunului 
după tată, iar în lipsa acestuia bunului săi după mumă, şi aşa suindu-se 
după spiţe, ast-fel ca ascendenţii după tată să fie tot-d'a-una preferaţi îna-, 
intea ascendenţilor, în aceeași linie după mumă. 

Art. 853. Dacă, în lipsa bunului după tată şi a“bunulul după mumă 
a minorilor, sar afla doi ascendenți de un grad mal sus, cărora se cuvine 
tutela, și cari amînâoi ar fi din linia despre tată a minorului, atunci tutela 
revine de drept aceluia care s'ar găsi a fi bunul după tată al tatălui mi- 
norului. , | 

Art. 354. Dacă o asemenea concurență sar găsi între doi buni al 
doilea din linia după mumă, numirea se va face de către consiliul de fa- 
milie, care va fi însă dator a alege pe unul din acei ascendenți. 

. . 
1 

32. La Romani tutela agnaţilor juca un rol însemnat. 
In dreptul modern, legiuitorul privesce cu Gre-care defavâre 
acâstă tutelă a ascendenţilor. Vom veaâ îndată, când vom 
trece în secţiunea IV la tutela al6să de.consiliul de familie, 
cum legiuitorul caută ori-ce ocasiune pentru ca să se des- 
chidă tutela al6să, iar să nu lase tutela legitimă a celor-Palţi 
ascendenți. Singurele tutele legitime în dreptul civil sunt: 
aceea a părintelui supravieţuitor și a celor-l'alți ascendenți. 
Cele-V'alte rude nu ai tutelă. legală. | 

Se caută tot-d'auna ascendentul cel mai apropiat în 
grad și între ascendenți de același grad se preferă acel care vine ascendent din partea tatălui. 

- EBste-de notat începutul art. 352, în care se dice: „Când cel din urmă dintre părinți, care va înceta din viață, wa ales tutor 

) Aubry et Rau, I, $ 100, text şi n. 6. — Demolombe, VII, n. 136-—164.
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asupra minorilor săi copii“, atunci vin la tutelă ascendenți, şi : 
asupra lui vom reveni. In art. 353 se presupune că nu sunt 
buni. Se trece atunci la al treilea grad. Fiind vorba de stră- 
buni, — dacă sunt amândoi în aceeași linie, și amândoi ve- 
nind despre tată, însă unul despre tata al tatălui şi altul 
despre muma, tatălui copilului —, atunci se preferă acel care 
vine despre tata al tatălui. 

Art. 3341 se ocupă de casul când aceşti buni sunt, despre 
partea mumei, atunci consiliul de familie alege negreşit pe 
unul din ei. Aci avem o tutelă mixtă, cum die unii autori. 
Nu se mai preferă bunii despre tatăl mumei copilului, ci 
consiliul de familie alege pe unul din aceştia. Este tutelă 
mixtă, fiind, pe de o parte o tutelă legală, de 6re-ce trebue 
numit unul din ascendenți; iar pe de alta'e tutelă al6să, de 
Gre-ce se dă dreptul consiliului de familie să al6gă dintre 
„ascendenți pe cine va crede de cuviință. 

Acest mod al legiuitorului de u face deosebire între 
ascendenți despre partea tatălui și ascendenţii despre partea, 
mumei se explică prin aceea că, în principii, în dreptul mo- 
dern, se admite unitatea de administraţiune. In Institutele 
lui Justinian se într6bă, dacă pot să fie mai mulți tutori și 
se admite că pot: fie-că, fie-care lucrâză pentru întrega 
avere, fie că sunt împărțiți unul într'o provincie altul în- 
ir'alta, fie că unul este însărcinat pentru o parte din avere, 
iar altul pentru cea-l'altă parte. In dreptul modern se admite 
unitatea de tutor. Se consideră, că este mai bine ca într'o 
administraţiune să fie unitate şi de aceea a trebuit, când este 
vorba de ascendenți în acelaș grad, să se puie anume în 
lege cine să fie preferat. Altmintrelea, ar fi ajuns la resul- 
tatul că acești ascendenți să vie împreună la tutelă. Numai 
din acest punot de vedere s'a credut a se da, preferință 
ascendentului din partea tatălui, sau din partea tatălui co- 
pilului. 

Pâte că era mai bine dacă se lasă, cum a, făcut art. 
351, ca din ascendențţii în acelaşi grad, consiliul de familie 
să alâgă pe cine crede. So pâte fârte bine ca un ascendent 
despre partea mumei să ofere mai multe garanții, să fie mai 
Dun.pentri administraţie de cât un alt ascendent, care ar fi 
din partea tatălui.
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33. 'Tutela, ascendenţilor nu se transmite de la un ascen- 
dent la altul. Se admite că afară de mumă, nici o ascendentă 

nu pâte fi tutore legală; însă necontestat o ascendentă pâte 
fi al6să de consiliul de familie. (Vedi citaţiunile Alexan- 
drescu, II, p. 883). 

SECȚIUNEA IV 

Despre tutela al6să de către consiliul de familie 

Art, 855. Când un copil minor şi neemancipat ar rămânea fără tată 
şi mumă, fără iutor ales de către tatăl sai muma sa, şi fără ascendenți de 
sex bărbătesc, precum şi la întîmplare când tutorul, find unul din cei 
pomeniţi mai sus, s'ar găsi sai în esclusiuni de care. se va vorbi mai jos, 
sai după lege apărat de tutelă, atunci consiliul de familie va îngriji pentru 
numirea unui alt tutor, 

31. Acesta este tutela care are loc mai des în practică: 
Secţiunea însă nu se ocupă propriii dis numai despre ale- 
gerea tutorului de către consiliul de familie, ci se ocupă 
chiar de organisarea consiliului de familie. 

In dreptul roman tutela, dativă era excepțională. la se 
nume dativă de comentatori, pentru că era deferită de ma- 
gistrat. După codul civil tutorul dativ este ales de consiliul 
de familie şi în sistemul legii, tribunalul nu “are nici un 
“amestec în acâstă alegere, afară numai de intervenţiunea sa 
în casurile de incapacitate Şi de exeludare. 

Instituţiunea, consiliului de familie este cu totul modernă, 
cel puţin nu 'şi are originea în dreptul roman, ci în dreptul 
vechiii francez; mai mult sati mai puţin ar av6 Gre-care 
asemănare cu ceea-ce erai agnaţii la Romani, Și cu ceea-ce 
era consiliul de familie, Ja familia germană. Legiuitorul nostru 
a luat acâstă instituțiune din codul Napoleon. Cari ati fost 
în practică, de la promulgarea codului la 1865 până astă-di, 
resultatele produse de acâstă instituţiune, încă nu putem să 
le precisăm. Ceea-ce s'a observat; este că instituțiunea, intră 
cu greu în moravurile nâstre, că, mai cu s6mă într'o ţară 
ca a n6stră, — unde simțul datoriei lipsesce aprâpe mai în 
t6te părţile —, consiliul de famile caută să nu 'Şi facă da- 
toria; că de multe ori minorii nu ati nici o garanţie în acest
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consilii de familie, și că dacă vre-odată sunt dispute, acâsta, 
nu este în favârea minorului, ci, mai mult sai mai puţin, 
în interesul personal al fie-cărui din membrii consiliului de 
familie. 

Acest consilii de familie, pe lângă dreptul ce are de a 
alege, în unele casuri, pe tutor, mai este chemat de a su- 
praveghea pe tutor pentru 'dare de socoteli mai cu s6mă, 

şi de a 'şi da câte odată opiniunea, altă dată a hotărt chiar 
asupra unor acte, pe cari legiuitorul a credut că nu este 
bine să le facă singur tutorul. 

Din combinarea diferitelor articole, se vede că legiui- 

torul caută a evita întru cât-va tutela ascendenţilor, și pe 
cât se pâte vr6 să dâ loc la tutela al6să de consiliul de 
familie. 

Tutela al6să de consiliul de familie are loc când nu 
mai există uri tutor legal; prin urmare, dacă nu trăesce 

nică tatăl nici muma, nici alți ascendenți, atunci are loe 
tutela dativă al6să de consiliul de familie. 

In al doilea rând mai are loc tutela al€să de consiliul 

de familie, când muma refusă tutela. S'ar părea la prima ve- 
dere că dacă muma ar refusa tutela și ar trăi alți ascen- 
denți, ar trebui ca tutela să fie deferită acestor ascendenți ; 
legea nu permite acâsta, de: 6re-ce, conform art. 346, dacă 

muma trăind relusă tutela și dacă sunt alți ascendenți în 
viaţă, nu vin la tutelă acești ascendenți, ci are loc tutela 
al6să prin consiliul de familie. 

Asemenea are loc tutela al6să de consiliul de familie 
când tatăl se scuză de la tutelă, sait este destituit, 

Același lucru dacă s'a numit un tutor testamentar şi 
dacă acest tutor nu primesce tutela, fie că are. un .motiv 
de scuză, fie că este depărtat de la tutelă ca incapabil, fie 

că este un motiv de nedemnitate. Este destul ca tatăl sau 
muma supravieţuitâre să fi numit un tutor testamentar 
pentru-ca, ascendenţii să piardă cu toţii dreptul de a fi tutori, 
şi în locul lor să intervie tutela al6să de consiliul de familie. 
Este p6te singurul cas în care o disposiţiune testamentară, 

nesocotită saii în imposibilitate de a se executa produce un 
efect; chiar dacă ar fi incapabil, nedemn tutorul. testa-
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mentar, nu vine la tutelă ascendenți, ci are loc tutela, al6să 
de consiliul de familie. : 
„Mai are loc tutela alesă de consiliul de familie în casul 

în care muma tutâre căsătorindu-se a doua 6ră n'a putut 
păstra tutela, fie că nu a convocat consiliul de familie, ca 
să se pronunțe dacă înțelege ca ea să mai rămână încă în 
tutelă, fie că convocând consiliul de familie, acâsta a decis 
ca muma să nu mai fie tutore. Intr'un asemenea, cas iarăşi 
tutela nu trece, nu se deferă celor-lalţi ascendenți, ci are 
loc tutela al6să de consiliul de familie. 

“Dacă a fost un tutor testamentar, sai chiar dacă este 
vorba de un tutor ascendent, însă. more, tutela nu trece la 
un alt ascendent, nu există cum e la moștenire devoluţi- 
unea dreptului, ci în asemenea cas tutela revine iarăși la 
alesul consiliului de familie. | a 

| In fine pâte să mai fie tutelă al6să, când a fost deja un 
tutor dativ ales de consiliul de familie, ȘI când acesta a 
încetat de a mai fi, în care cas chiar de ar fi fost tutorul 
un ascendent, nu vine un alţ ascendent, ci consiliul de fa- 
milie alege un alt tutor. a | 

| 35. De aci încolo, secţiunea nu se ocupă de cât de con- 
stituirea propriii qisă a consiliului de familie. 

Vom avea a ne ocupa de: 
IL. Compunerea consiliului de familie ; 
II. Convocarea, întrunirea, deliberarea şi autorisarea consiliului 

de fumilie ; a . 

III. Intervenirca Tribunalulti. 

I. Compunerea consiliului de familie 

| Art. 357. Consiliul de familie se va compune cel puţin decinci rude 
din cari 'trel vor fi'despre partea tatălui, şi două. despre. partea mumei, iar 
când despre partea unui din părinţi nu ar fi rudenii, ca să se pâtă înde- 
plini acest număr, lipsa să se-îndeplinâscă cu rude de partea colul-alt pă- 
inte, păzindu:se rânduiala d'a se preferi tot-deauna cele mai de aprâpe 
zudenil .despre fie-care linie. Rndania se va preferi înaintea afinelul (euscru) de acelaşi grad și, între” rudeniile de asemenea grad, cel mai în vîrstă se va preferi. : . 

Art. 358. Fraţii buni (adică frați de un tată şi mumă) ai minorului şi bărbaţii surorilor bune sunt de drept membrii ai consiliului de familie,
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fără a A mărginit numărul lor, de vor fi însă mai puţin la număr de cât 

cinci, alte rudenii vor fi chemate spre compleetarea consiliului. 

Art. 359. Când în districtul unde s'a deschis tutela nu se vor găsi 

rudenii de aprâpe, în număr îndestulător spre complectarea consiliului, 

atunci Tribunalul districțului va chema pe rudele cele mai de aprâpe ale 

mortului din coprinsul .ţărei; iar la cas de necomplectarea consiliului cu 

rudele cele mai de aprâpe ale mortului, atunci se vor chema alte pers6ne 

din cetăţenii din aceeaşi comună, cunoscuţi că ai avut legătură de amicie 

neîntreruptă cu tatăi sai muma minorilor, | 

Art. 360. Tribunalul va putea, chiar în casul când se găsesce în co- 

prinsul districtului un număr îndestulător de rudenii sati afini (cuseri) 

pentru a forma consiliul de familie, să cheme alte rudenii mai apropiate 

în grad sai tot de acelaşi grad ca şi rudeniile şi afinii presenţi, domi- 

ciliate în alte districte, pentru a forma sai a completa consiliul : familiei. 

36. Consiliul de familie se compune din cinci membrii: 
trei rude sai aliaţi cei mai apropiaţi din partea tatălui, două 
din partea mumei, iar dacă rude sait afini din partea, tatălui 
nu sunt în număr suficient, atunci se pâte completa numărul . 
de cinci cu rudele sait afinii din partea mumei, și legiuitorul 
pune principiul că ruda se preferă afinului, iar între rude 
saii afini în același grad se preferă acel care e mai în 

vîrstă. Numărul membrilor consiliului de familie nu pâte să, 
“ţie întruniri, dacă nu este în număr complect de 5. 

In legea franceză consiliul de familie se compune din 
judecătorul de pace al arondismentului unde este deschisă, 
tutela, și din rudele sau aliaţii copilului, trei din partea 
tatălui și trei din partea mumei; cu alte cuvinte consiliul 
de familie e compus din şapte persâne, din rude într'un 

număr egal din ambele linii, așa în cât, în cas când ar fi 
discuţiuni, președintele,—care este judecător de pace—, 
are votul preponderant, dînsul pâte să facă majoritatea. 

In art. 358 se dice că fraţii cei buni ai minorului precum 
și cumnații aliaţi în al doilea grad, sunt de drept în con- 
siliul de familie, ori care ar fi numărul lor, şi într'un ase- 
menea, cas consiliul de familie se va compune dintr'un număr 

mult mai mare de cât numărul de cinci. Numai când sunt 
acești membrii de drept, numărul pâte trece peste cinci. 

Este ne-constatat că fraţii buni, precum şi cumnaţii 
sunt rude și aliaţi în amândouă liniile, eșiţi din acelaşi țată. 
şi aceeași numă, și de aceea se preferă tuturor celor-l'alte 
rude. ” IE
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In legea franceză se dice: „cari singuri, împreună cu 
„vă&duvele ascendente și. cu ascendenții, cari s'aii scuzat, 
„vor forma consiliul de familie“. Acâstă disposiţiune s'a sters 
de redactorul nostru. 

| 37.:Se pune întrebarea: dacă un cumnat, disolvată fiind 
căsătoria, pâte să facă de drept parte din consiliul de fa- 
milie? Când am tratat despre obligaţiunea alimentară am 

- vedut că dacă se întîmplă ca căsătoria, care a dat nascere 
la, obligaţiunea, alimentară, să fie desfăcut, fără să rămână 
descendenţi sati copii din acâstă căsătorie, obligaţiunea ali- 
mentară încetâză, acesta pentru cuvîntul că, mai mult sait 
mai puţin, legătura de alianță sai afinitate incetâză şi dînsa. 
Bi bine, ce vom dice, de exemplu, dacă ar fi un cumnat, 
adică bărbatul unei surori a minorului, care a încetat din 
viaţă fără să lase copii, 6re cumnatul. va fi atunci membru 
do drept în consiliul de familie? Și ceea-ce disesem de di- 
solvarea căsătoriei prin mârtea, “temeei, putem dice şi de 
disolvarea, căsătoriei prin divorţ. Ecă un bărbat căsătorit, 
cumnat al minorului, care n'a putut trăi cu sora minorului, 
ba chiar s'a pronunţat divorţul în contra lut: mai pâte face 
el parte din consiliul de familie al-acestul minor? 
„__ Opiniunea, cea, mai acreditaţă este acea, că odată des- 
făcută căsătoria și ne-existând din acâstă căsătorie copii saii 

* descendenți, cumnatul nu mai p6te face parte de drept din 
“ Consiliul de familie, pote să facă parte dacă va fi chemat 
de tribunal, însă de drept, așa cum pune art. 358, nu. (Comp. 
Valette, p. 525). 

35. Nu numai proximitatea rudeniei dă drept cuiva de 
a face parte din Consiliul de familie, ci adesea-ori legiuitorul 
ține compt şi de alte împrejurări. Aşa, dacă am presupune 

„Că sunt rude de aprâpe însă domiciliate la o depărtare prea 
mare, de ex. tutela e deschisă în Bucuresci, un frate își are 
Stabilimentul săi în Iaşi, ar fi fârte greu ca să facă parte 
din consiliul de familie, căcă la ori-ce deliberare ar trebui 
să vie în Bucuresci, sai să delege un representant, şi atunci 
se ține compt şi de rudele cari ar fi mai apropiate cu do- miciliul, chiar dacă cele mai depărtate ar fi rude întrun grad ma! apropiat de cât cele dintâi. Rudele care nu sunt domiciliate în același district numai atunci sunt chemate să
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facă parte din consiliul de familie, când nu s'ar găsi de loc - 
rude în districtul în care este deschisă tutela, şi dacă nu ar 
fi nică rude domiciliate mai departe, atunci tribunalul nu- 
mesce membrii în consiliul de familie pe amicii mortului ; 
însă într'un asemenea cas trebue ca acești amici să fie do- 
miciliaţi în districtul în care este deschisă tutela. 

39. In practică s'aii ridicat dificultăţi asupra puterii le- 
gali a hotărîrilor luate de un Consilii de familie, care nu 

este constituit după regulele ordonate de lege. Se admite 
adesea că un asemenea consilii pâte fi reformat; însă că 
hotărîrile date de un consilii incompetent nu pot atinge 

drepturile celor de-al treilea, care de bună credinţă ait con- 
tractat pe baza autorisării unui asemenea consilii (vedi Chris- 

"escu, Jurisprudenţa variată Art. 358, notele). 

Să notăm o decisiune a Curţii de Apel din Bucuresci 
(Christescu, Art. cit. n. 6), care nu'și are nică o explicaţiune, 
şi după care hotărîrea tribunalului, care constituie consiliul 
de familie, nu este susceptibilă de apel. ” 

II. Convocarea, întrunirea, deliberarea şi autoritatea 

Consiliului. de familie. 

Art. 356. Consiliul familiei se va aduna, sa prin cererea şi stăruința 

ori-cărei din rudeniile minorului, saă a creditorilor luă, saă a altor părţi 

interesate, sai din oficii, prin îngrijirea judecătoriei competinte. 

E liber ori-care a da de seire tribunalului despre causele ce reclamă 

numirea unul tutor. | 

Art. 361. Termenul pentru întrunire se va regula do către tribunal 

în di anume hotărită, potrivit cu apropierea sai depărtarea locuinţei per- 

* sânelor- ce at a fi chemate. 

Art. 365. Consiliul de familie, format după lege, se va aduna la tri- 

bunalul judeţului, sai aiurea unde va decide preşedintele tribunalului ; 

aflarea de faţă a cinci membrii cel puțin este obligatorie spre a putea păşi 
în lucrare. 

Art. 364. Ori-ce rudă, cusern sati amic, convocat şi care fără scuză 

legitimă nu va veni la adunare, se va, supune la o amendă care nu va 

trece peste 200 lei, şi se va pronunța de câtre tribunal fără apel. . 

Art. 863. De va urma legiuită apărare din partea chemaţilor, şi de 
se va găsi de cuviinţă ori a se aştepta membrii ce lipsesc, ori a se înde- 
plini cu alte pers6ne, la un asemenea cas şi la ori-care altul când înte- 

resul minorului ar cere, tribunalul va putea hotărî adunarea pentru o 

altă qi.
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40. Convocarea consiliului de familie se face de jude- 
cătoria competintă și acâsta judecătorie pote să fie sesizată 
cum se dice, sait de o rudă a minorului sau de creditori. 
Sunt creditori cari aii interes ca să se reguleze moștenirea, 
debitorului, și în asemenea cas pot interveni 'cu cerere 
pentru a, se forma consiliul de familie, a se numi tutor, ete. 

Mai departe: este liber ori-care a da de scire tribunalului 
despre causele ce reclamă numirea unui tutor. Aci este un fel de 
aclio popularis, ca să dicem aşa, în favOrea tutelei; că dacăa 
murit tatăl și muma, și aii rămas minorii fără îngrijire, 
pote ori-cine să anunţe pe tribunal de a lua măsuri pentru 
formarea consiliului de familie şi a alege pe tutor. 

In convocare se arată Și termenul în care Consiliul de 
familie să se adune. - 

. Consiliul de familie se adună la locul desemnat de tri- 
buna], saii la tribunal chiar, sai la vre-unul din membrii - 
consiliului de familie, sait la tutor acasă. 

Fixarea: acâsta, precum Și convocarea consiliului de fa- milie o p6te face nu numai tribunalul, ci și tutorul. 
Sunt cestiuni pâte pe cari consiliul de familie ar voi să le trateze fără ca tutorul să fie față, și atunci se întru- „nesc singuri, spre a hotărt ce cred de cuviință. 
Sa putut ca în diua în care s'a, convocat consiliul de familie să nu se întrunâscă, şi atunci tribunalul p6te hotări 

o altă di. Dacă tribunalul prevede, ceea-ce se întîmplă mai des, că membrii consiliului de familie nu se întrunesc, din rea voinţă, atunci îi supune la o pedâpsă. Pedâpsa pentru cel ce nu vine este destul de rigurâsă, de și prin cei 200 lei, se înțelege lei Vechi; dar tot-d6una un membru din con-: siliul de familie pâte invoca scuze pentru causa, nevenirei, sail că era în călătorie, sai că era bolnav Şi cele-l-alte. 
41, Cum se ţin întrunirile consiliului de familie ? 
Art. 862. Rudeniile, afinii sai amicii adunaţi ast-fel vor fi datori a merge în persână, sai a fi înfățişaţi fie-care de procuratori anume şi înna- dins rînduiţi pentru acâsta, 

i Un procurator nu pote înfăţişa mai mult de cît o singură persână, Art. 366. Consiliul se va presida de către cel mai în vîrstă din mem- brii presenți. Chibzuirile se vor încheia după majoritatea voturilor, adică cel puţin cu un glas mat mult peste jumătatea Blasurilor persânelor aflate
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de faţă, înțelegându-se că numărul persânelor de faţă să fie tot-d6una 

fără soţ. 

Se spune la finele art. 365 cum că nu pâte să fie în- 
trunire de consilii de familie, dacă nu sunt cel puţin 5 mem- 
brii presenți, şi fiind-că mai tot-d6una numărul consiliului 
de familie este de 5 este evident că nu se.pâte ţine con- 
siliă de cât dacă ar fi presenţi toți membrii acestui consilii. 

Membrii consiliului de familie trebue să se presinte în 

pers6nă, însă legea le permite ca să fie representaţi prin 
procuratori. Este evident că nu pâte un procurator să re- 
presinte mai. mulţi membrii din consiliul de familie, căci 
consiliul se întrunesce pentru a delibera și dacă ar fi.ca 3 
Saii 4, saii chiar toți membrii consiliului să dea mandat unui 
singur procurator, care să'i represinte, nu mai pâte fi ces- 
tiune de deliberare. 

“Legea mai dice: o procură anume şi înadins de unde re- 
sultă că membrul consiliului de familie nu pâte să fie re- 

presentat printr'o procură generală, nu pâte un membru să 
dică: Daii putere cutărei persne ca, ori-ce cestiune .ar fi, 
să se presinte în numele mei. Procura trebue să arate şi 
scopul întrunirii, asupra cărui are să se pronunţe consiliul. 

| Consiliul de familie se presidâză de cel mai în vîrstă 
dintre membrii sei. In Francia, consiliul este presidat de ju- 
decătorul de pace. 

Alt-fel sunt regulate cestiunile relative la întrunirea, con- 
siliului de familie în legea franceză. Așa art. 415 C. N. dice 
că adunarea se va ţine de drept la judecătorul de pace, 

afară numai dacă dînsul nu desemnâză un alt loc, și adaogă 
că presența a trei. pătrimi cel puţin din membrii convocați, 
va fi necesară pentru a delibera. 

III. Intervenirea Tribunalului 

"49, Art. 638—642 Proc. civ. supun încheierile consi- 
“liului de familie apelului tribunalului. 

Art. 638. „In t6te casurile când se cere deliberarea con- 

siliului de familie, dacă hotărîrea.nu este dată în unanimi- 

64257 38
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tate, fie-care membru își va arăta părerea sa în procesul- : 
verbal. o 

Tutorul, curatorul, sai ori-care din membrii consiliului 
de familie ati dreptul a ataca acâstă hotărîre la, tribunal, care 
se va pronunța de urgență“. 

Partea, întâiu a art. 638 spune că consiliul de iamilie este 
dator ca, încheierile lui să le motiveze, şi dacă este diver- 
gință, atunci acei cari ai rămas în minoritate trebue Să-ȘI 
arate și dînşii părerea. Se cere de asemenea ca să fie 
membrii presenți, dar nu se cere a se lua hotărtrea de cât 
numai prin majoritate; prin urmare dacă vor fi 5 presenți, 
cu 5 e destul să ia o hotărîre; acești 3 redactâză opiniunea 
lor, iar cei-l'alți 2 sunt datori să-şi redacteze și ei opiniunea. 

Legea mai dice că tutorul, curatorul sati ori-care mem- 
bru din consiliul de familie are dreptul să facă apel în contra 
unei hotărîri a consiliului, 

Art. 639 presupune că sunt casuri de acelea, pe cari 
le vom veds, în cari opiniunea consiliului de familie nu e 
suficientă, ci se cere, pentru ca un act să fie petrecut, și 
autorisarea tribunalului. In asemenea cas se dice că hotă- 
rîrea consiliului de familie trebne să fie supusă aprobărei tribunalului și tribunalul trebue să hotărâscă în specie, 'co- municând copie după jurnalul consiliului de familie procuro- rului, și va numi un judecător care se facă raport. (Veqi 
art. 639 Proc. civ.). 

Art. 640. „Dacă în timp de 15 dile de la data sa, acâstă hotărîre nu s'a presentat tribunalului, ori-care din membrii „ consiliului de familie are drept a cere aprobarea, cuvenită“. Negreşit că dacă s'ar neglija de către tutor atunci ori- cine din consiliul de familie pote să câră aprobarea jur- naluluj. 

Art. 641. „Ori-care din membrii consiliului de familie are. dreptul a, interveni la tribunal, și. a se opune prin motivele ce se vor expune în scris, a nu se “aproba hotărîrea con- siliului“, 
S'a încheiat un jurnal de către consiliul de familie, a fost majoritate, pâte chiar unanimitate, și cu tâte acestea chiar membrii, cari ati hotărît să se facă cutare act, pot in- terveni la tribunal să c6ră a nu. se mai face actul; a putut
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de la epoca deliberărei să se descopere ceva care ar împe- 
dica omologarea. | 

In fine Art. 642. „Hotărtrile tribunalului ce se vor în- 

cheia asupra deliberărilor consiliului de familie, vor fi su- 
puse la apel“, dă drepiul tutorului saii ori-cârui din membrii 

consiliului de familie, dacă nu este mulțumit de ceea-ce sa 
hotărît de tribunal, să facă apel la curte. 

Vom ved€ îndată, când vom vorbi despre tribunal, dacă 

e] are dreptul să reformeze ori-ce încheiere a consiliului de 
familie, mai cu s6mă când este vorba de cestiuni, nu de 
bani, de administraţiune propriă dis, ci mai mult sai mai 
puţin de acte morale, cum ar fi de exemplu căsătoria. 

Art. 367. Spre a nu se compromite interesele minorilor prin întîr- 

“jiere, când consiliul de familie convocat după lege, nu se va aduna în ter- 

menul prescris, afară de casul arătat de art. 373, tribunalul districtului va 

păşi cu lucrarea din oficii şi va îndeplini datoria ce are consiliul de fa- 

milie după lege, arătând acesta anume în jurnalul ce va încheia. După o 

asemenea lucrare ori-ce propunere sar face din partea consiliului de familie 

nu va fi primită. | 

43. Art. 367 dă un drept f6rte mare tribunalului, drept 
pe care el nu-l are în legea franceză. Legiuitorul rumân s'a 
gîndit că instituţiunea acesta a consiliului de familie este 
nouă, că nu are să intre lesne în obiceiurile țărei, și ținând 
socotâlă şi de diferenţa ce în mare parte există în societatea 
n6stră, a pus acest articol, după care, când este vorba ca 

consiliul de familie să se adune pentru a se pronunța într'o 

cestiune, dacă la timp, el fiind convocat odată saii de două 
oră, nu se adună, saii dacă este o ast-fel de urgenţă în cât 
convocarea ar face să se pârdă timpul, tribunalul să pâtă de 
la sine să ia hotărîrea, pe care ar fi trebuit să-o ia consiliul 

de familie, chiar dacă actul pe care tribunalul este chemat 
a-l face, nu este un act de natură a fi supus aprobării tri- 

bunalului. Sunt lucrări urgente, pote chiar numirea unui tu- 
tor şi se găsesc interese mari în joc, consiliul de familie 
nu se adună să primescă pe tutor, tribunalul atunci hotă- 

resce din oficiii ceea-ce trebuea să hotărâscă consiliul de 
familie. Să notăm că legea nu distinge, dacă s'a convocat şi 
nu s'a întrunit consiliul ori nu s'a convocat de loc. Atunci
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când este o ast-fel de cestiune în. cât s'ar compromite inte- 
resele minorului prin întârqiere, tribunalul. pote de la sine 
să ia hotărîre. 

Art. 368 adaogă: La tâte întîmplările mai sus arătate, tribunalele de 
judeţe sunt datâre, sub a lor răspundere, a se îngriji despre îndeplinirea, 
12 vreme a legiuitelor formalităţi, spre a nu se vătăma interesele orfanilor, 
rămâind ele răspundătâre pentru ori-ce încuviinţare a nelegalilor măsuri 
propuse de - consiliul familiei, şi membrii consiliului vor fi răspundători 
pentru fraudul6sele lucrări din parte-le prin care s'ar causa pagubă Pu- 
pilului. 

| 44. Vom ved6, când vom vorbi despre administraţia; 
tutorului, de ce anume răspunde el şi ce îngrijire trebue să 
puie în exerciţiul funcţiunei sale; dar aci legiuitorul rumân 
cre6ză responsabilitate Şi pentru membrii consiliului de fa- 
milie și pentru tribunal. Ceva mai mult, pare că pe membrii 
consiliului de familie legea îi face mai puţin răspundători 
de cât pe tribunal, pentru că 6că cum se exprimă legiui- 
torul: „Tribunalele sunt datâre, sub a lor respundeve, a sc îngriji 
despre îndeplinirea la vreme a legiuitelor  formalităţi, ete.“ ; prin urmare tribunalele sunt răspundătâre Și pentru neglijență și pentru aprobarea ce ar fi dat încheierilor consiliului de familie, când acâstă aprobare ar fi nelegală ; pe când mem- brii consiliului de familie: nu sunt răspundători de cât numai pentru fraudul6să lucrare din parte-le, adică răspund numai de fond, cum se dice, iar nu și.de neglijență. Este ceva anormal ca legiuitorul să facă mai mulţ răspundător pe tri- bunal, de cât pe consiliul de familie. 

SECȚIUNEA V 

“Despre causele, car! apără de tutelă” 

| Art. 369.''Tutela este o însărcinare personală care nu pâte trece La moştenitorii tutorului, Aceştia vor fi numai răspundători despre adminis- raţiunea acelei tutele,'și dacă vor fi majori, vor fi datori a continua cu tu- tela până se va numi alta. 

15. Tutela este o însărcinare, şi prin urmare tutorul este obligat la acestă tutelă, afară numâi când legea prevede: 
S
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o scuză. Ori-care ar fi tutela, fie tutela tatălui sai a mumei, 
fie tutelă testamentară, fie tutelă al6să de consiliul de fa- 
milie, ea este obligătâre pentru pers6na care a fost demnă 
de a fi numită tutor. 

In dreptul roman, scuzele de deosibeai în două: scuze 
a suscipienda tutela și scuze a susceptu tutela... 

Scuzele, cari făceaii ca, cine-va să fie apărat de .tutelă, 
numai la început, se numesc a suscipienda tutela, pe când 
acelea, cari fae ca tutorul să fie apărat şi după ce a intrat. 
în administraţiunea tutelei, se numesc a suscepta. Legea nu 
a spus întrun mod clar cari sunt casurile de scuze de 
tutelă, a suscipienda, și casurile de scuze a suscepta. 

40. Art. 370 arată unele scuze bazate pe exerciţiul unor 
funcțiuni de o ast-fel de importanţă în cât ar fi grei ca 
cine-va să se mai ocupe de tutelă. Așa dice: 

Art. 870. Pot să apere de tutelă persânele, cari fac parte din cler. 

Răi a făcut legiuitorul că nu a pus ce fel de cler, pen- 
tru ce clerul mirean nu ar face parte din tutelă? De ce ar 
căuta să se scuze un preot, când la noi, ca şi la protes- 
tanți, preotul este cetăţean? Înţeleg până la, 6re-care punct, 
ca, acel care ia viaţa călugărâscă, să fie scuzat, » peniru că e 
considerat ca fiind afară din -lume. | 

„Cei ce se află în serviciii public, şi cel cari ai o ocârmuire supe- 
ri6ră în ramurile ce le sunt încredințate, precum : 

Din cuvîntul „precum“. reiese că judecătorul să admită 
scuze şi pentru funețiuni din acelea, cari nu sunt enu- 
merate aci: 

a) Miniștrii, 

d) Membrii Curţei de Casaţiune. 

c) Membrii Consiliului de Stat. 
d). Preşedinţii tribunalelor și Curţilor. 
€) Frefecţii. 

DP Sub-prefecţii. 

9) Ditectorii Ministerelor. 

" h) Directorii prefecturilor. 

4) Grefierii. 

D Militarii în serviciu,
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m) Directorii de diferite servicii publice. 

n) Cei trimeşi. în misiune în țară străină, şi toţi cei cari ai o func- 
țiune publică în alt district de cât acela unde se deschide tutela. 

In unele casuri legiuitorul a credut de cuviință să 
mârgă prea departe ; pentru ce un sub-prefect şi chiar un 
director de servicii, să nu fie tutor? 

47. In tâte aceste casuri avem scuză « suscipienda tutela, 
de 6re-ce articolul următor 371 dice: 

„Cu tâte acestea cel ce ai primit tutela, aflându-se în serviciile mat 
sus arătate, nu vor fi în urmă îngăduiţi a se lepăda de dînsa din causa 
acelor servicii, i 

48. Art. 372 însă arată că scuzele coprinse în art. 370 
pot să fie şi a suscepta tutela. 

Art. 372. Tar la din contră acel cari ar fi intrat în unul din servi- 
ciele mai sus arătate, în urma primirei unei tutele, vor putea, dacă nu 
voesc a ţinea acea tutelă, să câră în termen de o lună adunarea Consiliu- 
lui de familie, spre a alege un alt tutor în locu-le. 

49, 'Tutela, este obligatâre; însă când minorul ar avea 
rude, un străin nu va, putea fi obligat să primâscă tutela. 

Art. 873. Tot acel ce nu este nici rudă, nici afin (euscru) cu pupilul 
nu pâte fi silit a primi tutela fără voinţa sa, afară de casul când 'în tot 
cuprinsul districtului unde este domiciliat minorul, nu se află nici o rudă 
sat afin în stare de a-i administra tutela. 

Art. 374. Persânele în vîrstă de 65 de ani, pot a se apăra de primi- 
rea tutelei; iar acela ce ar fi fost numit tutor, mai înainte de acâstă 
vîrstă, va putea la 70 ani să câră lepădarea sa din tutelă. 

4 

50. Vîrsta de 65 ani este o scuză a suscipienda, iar vîrsta, 
de 70:ani este chiar a suscepta tutela. 

drt. 875. Persnele supuse unei inâirmități grave, legalmente dove- dită, sunt apărate de tutelă ; dacă acea infirmitate li s'a întîmplat. în urma primirei vre-unei tutele, pot cere desărcinarea lor. 

51. „Pot cere“ este o cestiune de apreciere pentru tri- bunal, să vadă dacă infirmitatea este de ast-fel de natură în cât îl pune în imposibilitate de a, continua tutela.
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„ri. 376. O tutelă primită este pentru aceeaşi persână o legiuită 

apărare de a nu primi şi o a doua tutelă. 

52. In dreptul roman se cerea, trei tutele, pe când în 

dreptul modern, o'singură dată dacă e cine-va tutor, nu 
mai e ţinut să aibă şi altă tutelă. 

Art. 9377. Cei ce ati 5 copii legiuiţi sunt apăraţi de orl-care altă tu- 

telă străină; copiii morţi nu vor fi numărați de cât numai atunci când şi 

aceştia vor fi lăsat copii vii. 

53. La Romani cine avea trei « copii în Roma, patru în 
Italia și cinci în provincie era apărat de tutelă. 

Art. 378 mal spune: Copil născuţi în cursul duratei tutelei nu pot îi 

0 causă, spre a se cere desărcinarea din tutelă. ” 

Prin urmare numărul copiilor. este o scuză numai « 

suscipienda nu şi a suscepta ; însă dacă ati murit copiii și ail 

lăsat la rîndul lor descendenţi, aceştia încă se numără. 
Legea nu spune cum se numără descendenţii, aşa, am 

avut de exemplu doi copii, unul dintrînşii a murit şi a lă- 

sat la rîndul lui patru copii, se numără șâse sati numai doi? 
Opiniunea, cea mai acreditată este că se numără după capete. 

Să amintim textul din dreptul roman, care spune că 
copiii morţi în ră&sboiii sunt consideraţi ca copii în viaţă, 
pentru că, — dice Justinian în Institute —, ei sunt conside- 
rați ca trăind în memoria patriei. 

art. 379. Dacă tutorul ales este faţă la deliberarea Consiliului de 

familie, care pune asupra lui sarcina tutelei, el este dator îndată să pro- 

pue, spre apărarea sa ori-care din împrejurările mai sus arătate, iar ne- 

fiind faţă va fi îndatorat în 15 dile cel mult, după ce i se va face cunos- 

cută numirea sa, să împărtășescă tribunalului cuvintele apărărei sale; iar 

ne-păzind aceste formalităţi nu va fi în urmă primit a ma! face propuneri 

de apărare. 

54. Apărarea de tutelă trebue cerută în termen scurt. 

Dacă tutorul asistă la numirea sa de către Consiliul de fa- 

milie, şi nu inv6că scuza, este probă că renunță la dînsa. 
Dacă nu a asistat, sati dacă e tutor testamentar, atunci în 

termen de 15 dile trebue să invoce scuza ce are.
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„Art, 380, Când tribunalul districtului va cunâsce că împrejurările 
de apărare propuse de alesul luior, :nu axă fiinţa lor, îl va îndatora a 
primi tutela, 

In tot cazul însă până la decisiunea tribunalului, ori-care ar fi acea 
decisiune, va fi dator a administra provisoriuă tutela. 

55. Provisoriii dar el este obligat a fi tutor, apelul la 
tribunal nu suspendă câtuși de puţin tutela. 

Art. 381. Dacă va isbuti a rămânea apărat de tutelă, aceia cari se 
svor fi împotrivit apărărei pot fi condamnaţi la despăgubiri. 

Dacă nu va fi apărat va A însuși condamnat la cheltueli. 
Art, 382. Acei cari, fâră a înfățișa legiuite cuvinte de apărare şi după 

formele prescrise de lege, nu vor voi a primi cârmuirea unel tuteli ce li 
s'a oferit după legi, vor fi răspundători de tite pagubele causate prin refu- 
sul lor, în averea minorului. . 

SECȚIUNEA VI 

"Despre necapacitatea, exclusiunea şi destituirea din tutelă 

Art. 396. Veri-care va fi exclus sati destituit din o tutelă, nu mai 
pâte fi nici odată membru la vre-un consilii de familie. 

- 56. Nu trebue să confundăm incapacitatea de a fi tu- 
tor cu esclusiunea şi destituirea de la tutelă. Incapacitatea 

„ține la aceea că tutorul este în imposibilitate de a admi- 
nistra averea și din acâstă causă se depărtâză, însă nu are 
în contra lui nimic de infamant,. nimic care să atingă repu- 
tațiunea lui; pe când. esclusiunea, Și destituirea presupun 
din" partea tutorului sati rea credinţă, sai o rea adminis- 
trare. De aceea legiuitorul are grije să deosibâscă motivul de incapacitate de motivele de esclusiune saii destituire. 

Art. 353. Nu pot fi tutori nici membrii unui Consilii de familie: 
1. Minorii afară de tatăl şi mama; : 
2. Interdişii ; 

3. Fomeile, afară de mamă şi de femeile ascendenți ; 4. Toţi aceia care înşii, săi ar căror tată şi mamă au cu minorul un proces în care este compromisă starea civilă 'a acestui, saii averea lui, sati o parte însemnată din ea. ” i ă
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57. Se pricepe uşor ca un minor să nu pâtă fi tutor 
pentru că dînsul chiar are trebuință de a fi pus sub tutelă, 
cu atât mai mult el nu va putea administra, averea altuia, cu 
cât nu este în stare a administra pe a, sa proprie. 

Legea însă face o excepțiune în favârea tatălui şi a, 
mumej. Este bine-înțeles că tatăl şi muma ca tutori nu vor 
put6 face asupra, averei copilului mai multe acte de cât ar 
put face asupra propriei lor averi. 

Interdişii nu pot să-şi administreze averea lor; proprie, 
ne-cum pe a altora. 

A pus între incapabili legiuitorul și pe femee. şi n'a 
exceptat de cât pe mumă și pe ascendente. In privința mu- 
mei, am vă&dut, că, dînsa pote să fie tutore legală când ta- 
tăl more, ba încă consiliul de familie pâte s'o albă pe 
dînsa de tutâre. In privinţa celor-lalte ascendente, tutela le- 
gală nu le aparţine. Am vădut că tutela ascendenţilor nu 
se da de cât ascendentului, iar nu ascendentei de cât con- 
siliul de familie pâte să numâscă o altă ascendentă, afară 
de mumă, ca tutore dativă. 

Cât pentru consiliul de familie, am vădut, că el nu se 
compune din femei; am vădut că chiar acolo unde este vorba 
să facă parte din consiliul de familie un număr mai mare 
de 5, totuşi legea chiamă, nu pe surorile minorului, ci pe 
cumnați, așa în cât în practică, — şi chiar în spiritul legiui- 
torului, — nu se admite ca să intre în consiliul de familie 
femeile. 

In fine se spune că p6te să fie un motiv de incapacitate; 
dacă relațiunile între tutor şi minor sunt de o ast-fel de 
natură, în cât pâte să existe o inimiciţie provenită dintr'o 
stare de judecată. Un proces ce ar exista, între minor şi tu- 
tor, sati tatăl și muma tutorului, — proces care să aibă de 
obiect starea civilă a minorului, — sati un proces de o ast- 
fel de natură, în cât să puie în pericol sati întrâga avere a 
minorului, sait o parte însemnată dintr'însa. Aci judecătorul 
va ave a aprecia. 

Art. 384. Osînda la o ped&psă criminală aduce cu sine de drept ex- 
cluderea de la tutelă, precum și destituirea din o tutelă primită mai di- 
nainte.
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58. Legiuitorul a credut de cuviință că chiar cel con- 
damnat la o degradaţiune civică, la o pedâpsă criminală, să 
p6tă îi primit tutor al copiilor săi, însă cu chibzuirea Con- - 
siliului de familie. 

Art. 27 din codul penal se ocupă de degradaţiunea 
civică: La întîmplările prevădute de lege, judecătoriile vor 
putea pronunţa interdicțiunea unui sati mai multor din drep- 
turile arătate la art. 22. 

Prin urmare pâte judecătorul, când condamnă, să ia, din 
aceste drepturi prevădute pentru degradaţiunea, civică, Și să 
le aplice și la ped&psa corecțională. 

Art. 335 mai spune: Sunt asemenea opriți de a fi tutori şi desti- 
tuibili; | : 

1. Persânele cu purtare rea în deobşte cunoscută. 

59. In privința acâsta avem art. 268 cod penal, care 
spune că acei cari ai înlesnit corupțiunea unui minor, perd 
dreptul de a fi tutori. 

2. Pers6nele cari ati dat dovedi de rea credință sau necapacitate în 
îndeplinirea sarcinel Ge tutor, 

Pentru rea, credință se explică cu un tutor să fie ex- 
clus şi destituit, dar pentru incapacitate era mai bine ca 
legiuitorul să o fi pus între casurile de incapacitate proprii - 
dis, de 6re-ce vom veds cum că sunt efecte însemnate, 
resultând din aceea că tutorul este exclus saii destituit din 
tutelă. i 

Art, 387. Destituirea tutorului se va face de către consiliul de familie, 
convocat fiind el de tribunal. | 

Tribunalul nu va putea refusa convocarea consiliului de familie, când 
cererea de convocare se va face formal de către unul sai mal multe rude 
saă afini ai minorului, până la gradul de văr primar, sati mai de aprâpe spiță. 

60. Tribunalul dar pâte să ia iniţiativa Şi să convâce con- 
siliul de familie, pentru a se pronunţa asupra destituirei. 

P6te ori-cine să vie şi să spue că tutorul administrâză 
răi, că este infidel, că a suferit una din acele pedepse pre- „vădute de legea, penală, Și prin urmare să câră a se invita 
consiliul de familie a-l destitui. Tribunalul, — când cererea
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este făcută. de rude sai afini, până la al patrulea. grad in- 
clusiv (veri primari), — trebue să convâce consiliul de fa- 
milie. Dacă cererea se face de o persână străină, tribunalul 
are dreptul de apreciere, de trebue să convâce sai nu 
consiliul. 

„Art. 388. Incheierea consiliului de familie, prin care se va pronunţa 

excluderea sai destituirea tutorului, va trebui a fi motivati şi dată, după 

ce se va fi chemat şi ascultat înaintea lui şi tutorul. Dacă tutorul nu se 

va fi conformat chemărei, excluderea sai depărtarea se va încheia de con-. 
siliă şi în lipsa. - 

61. Este un fel de hotărîre ce dă consiliul de familie, 

şi prin urmare el trebue să motiveze încheierea ce face. 
Consiliul nu pâte să distitue de cât citând în regulă pe tu- 
tor înaintea sa. Dacă tutorul se presintă, pâte să invâce 

ori-ce apărare. Dacă nu se presintă, consiliul de familie pâte 
să dea hotărîrea în lipsă. 

„Art. 389. Dacă tutorul se va mulţumi cu escluderea sati depărtarea 

lui, atunci se va numi alt tutor, care va intra îndată în funcțiunea sa. 

Dacă va urma plângere din partea tutorului, asupra excluderei saă 

5 dile cel mult de când i se va fi încunosciinţat 

excluderea sati destituirea, când ea s'ar fi încheiat în neființa lui, tribu- - 

nalul va hotărî de urgenţă asupra plângere, rămâind dreptul de apelaţiune, 

în cas de nemulțumire atât rudelor sai afinilor, carl ai provocat exelu- 

derea saii destituirea, cât şi tutorului. 

Din momentul când tribunalul va încuviinţa excluderea sai desti- 

tmirea tutorului, acesta va fi suspens şi se va numi o altă persână ca tu- 

tor provisoriuă. 

62. Tutorul are termen de cinci dile spre a face apel. 
„Aceste cinci dile curg de când va fi încunosciințată excluderea, 
sau destituirea, când ea se va fi încheiat în nefiinţa tutorului. 
De aci resultă că termenul de cinci dile curge din diua în 
care destituirea, a fost pronunţată de consiliul de familie, dacă 
tutorul a fost present la încheierea, consiliului. 

T6tă lumea, este de acord să recunâscă cum că aci 
avem 5 dile libere, adică diua d'întâiit și cea din urmă nu 
se socotesc. 

In aceste cinci dile dar, tutorul pote să se adreseze cu 
plângere la tribunal, și tribunalul pote, sati să încuviinţeze
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încheierea consiliului, sai să o desființeze. Dacă plângerea 
nu s'a făcut în termenul prevădut, destituirea, rămâne defi- 
nitivă şi trebue să se numâscă un alt tutor. | 

63. Hotărîrea tribunalului este suscepiibilă de apel, ca 
tote hotăririle în materie de tutelă, însă ai drept să facă 
apel, atât tutorul, — dacă tribunalul ar fi pronunţat exelu- derea, — cât şi ori-ce membru din consiliul de familie, dacă cum-va tribunalul n'ar fi încuviințat excluderea. 

Cât despre termenul de apel el este termenul ordinar 
de două luni de la publicarea hotărtrei. 

64. In fine hotărîrea tribunalului este executorie prin ea însăși, fiind-că se dice că din momentul când tribunalul Va pronunța excluderea, saii destituirea tutorului, acesta va 
fi suspendat şi se va numi o altă. pers6nă ca, tutor provi- sorii. Din momentul în care tribunalul a vădut că tutorul este infidel, nu se mai p6te lăsa tutela în mâna lui, alt-fel ar resulta consecinţele cele mai grave. 

SECȚIUNEA VII 

Despre administraţiunea tutorilor 

63. Ar fi fost pâie mal bine ca rubrica sa pârte titlul: Despre funcțiunile tutorului, pentru că legiuitorul nu se ocupă aci numai de administrațiunea tutorului, ci mai determină şi alte drepturi, pe cari le are tutorul chiar asupra persânei minorului. 
In dreptul modern există în privința actelor juridice pe cari le face tutorul în numele minorului o deosebire ra- dicală de cum se urma la Romani. La Romani, în timpurile primitive mai cu s6mă, actele juridice se făceaii . de însuși părțile în persână. Inaintea instanțelor judecătoresoi nu se puteaii presenta părțile de cât în persână. Abia, târdiii a în- ceput să se admită procuratori, cari la început se substituiaii definitiv în drepturile stăpînului prin transmitere formală, și tocmai în urmă s'a admis mandatari propriii qiși. Faţă cu acest sistem la Romani, tutorul nu putea să facă alt-fel de: cât să întărâscă cu asistența lui actele pe cari le încheia în- Săși pupilul în pers6nă. De aceea Romanii s'aii ocupat a de-
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termina o vîrstă în care ar put să se dică, că acel care 
voesce a face actul, pâte veni înaintea autorităților sai în 
public pentru 'a face, și aşa ci deosebiaii între pupili pe 
înfans și pe acela care nu era de cât prozimus înfantiac, acela, 
cărui îi lipsea aliguid intellectum, din care causă nu putea face 
nici un act juridic. Actele dar le făcea însuşi pupilul şi tu- 
torul nu făcea alt-ceva de cât să interpună autoritatea, sa, 

„pentru a complecta incapacitatea pupilului, și de aceea se 
dicea că misiunea tutorului era interponere auctoritatem. - 

In acest înţeles se ice tutor non datur Dbonis sed personttae 
„pupilli (Inst. Just. C. 1. Tit. XIV. ş 4). 

In dreptul modern, minorul nu. figurâză el însuși, ci 
actele se fac de către tutor pentru şi în numele pupilului. 
Vom vedea că sunt acte însă pe cari tutorul nu le pâte face 
și la cari ia parte minorul, fără ca în aceste acte, să se câră 
de legiuitor asistența tutorului; pe unele le pâte minorul 
să le facă singur, pentru altele se cere asistența vre-unui 
ascendent. e 

66. In secțiunea acâsta ne vom ocupa mai întâiit de 
drepturile ce le are tutorul asupra persânei minorului, şi 
apoi vom trece la drepturile tutorului asupra averei mino- 
rului, unde vom avea a deosebi obligaţiunile, ce se impun 
de lege tutorului ; apoi pentru actele juridice pe cari le pâte 
face el, vom deosebi, — împreună cu toţi comentatorii —, 
patru feluri de acte: 1. Acte pe cari tutorul le pâte face 
singur; 2. Acte pe cari tutorul nu Je pâte face de cât cu 
autorisarea consiliului de familie, şi pentru care acâstă auto- . 
risare este suficientă; 3. Acte, pentru cari, pe lângă auto- 
risarea consiliului de familie se mai cere Şi omologarea 
tribunalului, și în fine, 4. Acte pe cari tutorul nu le pâte 
face de loc. După aceea ne ocupa de actele: pentru cari se 
„cere să figureze minorul în pers6nă,. şi în fine, pentru a ter- 
mina cu tutela, ne vom întreba care este gradul: de răs- 
pundere al tutorului în misiunea ce i se încredintâză?
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[. Despre puterea tutorului asupra persânei . 

pupilului | 

Art. 390. 'Tutorul va purta grije de persâna minorului şi-l va repre- 

senta în tâte actele civile. 

67. Tutorul dar are datoria să îngrijâscă de persâna 
minorului. Se întîmplă adesea ca pe lângă tutor să fie o 

altă pers6nă cu putere părintescă; aşa, de exemplu, muma, 

care n'a primit tutela şi care nu perde prin acâsta dreptul: 

săii de putere părintâscă, şi prin urmare dreptul acela de a 
da crescere şi a îngriji de pers6na minorului. In asemenea 

cas se pot ivi 6re-cari conflicte între tutor şi acel chemat 
de lege a exercita puterea părintâscă. Tutorul nu are nimic 
a se amesteca în îngrijirea persânei minorului; are însă 

dreptul să reclame la-tribunal, atrăgându-i atenţiunea, când 

ar vedea, că nu se îngrijesce în destul minorul. 
In ceea-ce privesce domiciliul, scim că minorul are do- 

miciliul s&ii la tutor, fără deosebire dacă acest minor este 

saii nu sub puterea paternă. 
68. In fine art. 414 spune: 

-Putorul, ce ar avea cuvinte de nemulţumire însemnătâre pentra 

purtările minorului, va putea să arate plângerile sale consiliului de familie, 

şi dacă el va fi autorisat de consiliti, va putea cere punerea la poprtlă a 

minorului, conform cu regulele stabilite Ia titlul IN: Despre puterea pă- 

vintescă. 

Cu alte cuvinte tutorul prin el însuşi nu are drept de 

corecțiune, însă are drept să atragă atențiunea Consiliului 
de familie asupra conduitei minorului, să presinte acestui 
consilii plîngerile sale, și atunci, cu aprobarea acestui con- 

“siliii, să ceră punerea la poprâlă a minorului. 

De şi legea nu se pronunţă, însă este necontestat că 

chiar cu autorisarea codului de familie, tutorul nu pâte să 
pună la poprâlă pe pupil, de cât cu autorisarea şi interven- 
țiunea, justiţiei, acâsta chiar în casurile în cari tatăl ar fi 
putut pune în închis6re pe copil, fără permisiunea Preșe- 
dintelui tribunalului. 
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69. Cât pentru cele-lalte atribuţiuni ale puterei părin- . 
tesoi, ca consimțimântul la căsătorie, oposiţia la, căsătorie, 
ete., tutorul nu le pâte face de cît cu autorisarea consiliului 
de familie. 

După art. 1827 codul german, tribunalul pote pe deo 
parte să ridice tutorului îngrijirea educaţiunei religi6se a 
minorului, când ei sunt de religiuni diferite. De altă parte, 
tribunalul p6te, după cererea pupilului, să-şi dea opiniunea, 
asupra alegerii unei profesiuni pentru pupil. 

II. Obligaţiunile impuse tutorului la deschiderea - 
tutelei sau la primirea unei averi, venită minorului 

A. Punerea peceţilor 

70. Mai înainte de a ne ocupa din actele juridice pe 
cari le face tutorul pentru' minor, să vedem unele obliga- 
iuni ce prealabil impune legea tutorului și cari obligaţiuni 
nu ai alt scop de cât a asigura, şi mai bine averea mino- 

„Tului. Este evident că mai tâte aceste obligaţiuni se înde- 
“plinese în momentul în care intră tutorul în administra 
țiunea, sa. 

Prima obligaţiune este aceea ca'tutorul să e6ră punerea 
peceţilor pe averea rămasă minorului. In privința acâsta, 
avem art. 392 până la art. 394, la cari mai trebuese adăo- 
gate art. 730 şi 781. Cod. civil, și în fine art. 654 şi urmă- 
torii din Procedura civilă. 

Art, 892. La ori-ce întîmplare care motivâză după legi numirea unul 
tutor, tribunalul districtului unde se instituie tutela, va numi îndată un 
delegat, care, în unire cu procurorul va pune îndată sigiliul pe tâte lu- 
crurile minorului, şi vor încheia jurnalul; un exemplar se va depune la 
tribunal sub-seris de cel ce ati fost față la punerea sigilielor; în cas de a 
fi şi rudenii de faţă să se chieme şi dînsele si pună sigiliele lor, şi în 
lipsă de rude, să se cheme din cetățenii cel mai bine notaţi ca să fie pre- 
senţi la acâstă operaţiune. _ 

Art. 393. Ridicarea sipilielor se va face “după aceleași forme ca și 
punerea lor, prin încheiere de jurnal. . ” ” 

Ari. 730. Dacă toţi eredii sunt presenţi și majori, se pot împărţi între 
dînşii, ori cum ar voi, fără îndeplinirea vre-unel formalităţi.



608 " DREPTUL CIVII, | 

Dacă toţi eredii nu sunt presenți sati dacă între dînşii sunt minori 

sati interdişi, atunci se vor pune peceţi pe efectele succesiunei în cel mai 

scurt termen, saii după cererea eredilor. saii după aceea a procurorului tri- 

bunalului de priraa instanţă. 

Art. 731. Creditorii pot şi ei să câră punerea de peceţi în virtutea 

unui titlu executor, sai a unei permisiuni judecătoresci. 

71. Se pun dar peceţile chiar înainte de a se numi tu- 
tor, şi lucrul este natural, de re presupunând că a murit 

un.părinte, cel. dîntâiii lucru când a lăsat copii minori, este 

să se pună peceți asupra averei rămase. , 

Să notăm că legea, dice: la ori-ce întîmplare care moti- 
veză după lege numirea unui tutor. Aceste întîmplări -sunt 
determinate de art. 730 și 731. In regulă generală, punerea de 
peceți este obligâtorie ori de câte oră sunt eredi minori sait 
interdişi, ori stint moștenitori cari nu se găsese acolo unde 
se deschide moştenirea. 

Codul civil spune chiar cum să se pună aceste. peceți, 
adică: tribunalul numesce un delegat care ehâmă rudele, 
Sai dacă nu sunt rude, pe vecini, 6meni cunoscuţi cari să 
asiste la acâstă operaţie. 

Intru cât-va acesta s'a modificat de procedura civilă, 
printr'o secţiune întrâgă, începând cu art. 654 unde se arata 
detaliat în ce mod se face operațiunea punerei peceților. 

Așa art. 654, Proc. civ., dice: o 

„n t6te casurile, când legea ordonă, 

și aceste casuri nu sunt de cât când. moşteniforii sunt în- 
capabili, intergişi sat pers6ne, cari nu sunt presente; 

punerea de peceţi, după mârtea unei pers6ne, aceste peceţi se vor pune 
de către unul din judecătorii tribunalului de judeţ. Preşeaintele tribunalului 
va put6 însă delega acestă însărcinare judecătorului de ocol local în casuri 
de mare urgenţă“. 

„Era prea grei ca, la ori-ce moștenire, care se deschide 
prin district, să fie obligat a se duce un judecător și de 
aceea legea pune că preşedintele pâte să delege pe judecă- 
torul de ocol. Codul civil dice că se pâte delega, însă pro- 
cedura, pune anume pe judecătorul de ocol. 
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Art. 392 spune că pecețile se pun şi cu procurorul în 
unire, pe când procedura nu mai cere nimic din tâte acestea, 
așa în cât art. 392 este modificat; de procedura civilă Și nu 
este necesitate ca să fie procurorul la punerea peceților. 

Art. 655. Pr. civ., Pecetea ce se va pune va fi aceea a tribunalului 
sai a judecătoriei de ocol, 

Art. 656. Pr. civ. Punerea peceţilor pâte fi cerută de: 
1. De acel cari pretind drepturi în sau contra succesiune ; 
2, De creditorii cari au un titlu seris în contra celui încetat din viaţă; 
3. In cas de lipsă a moștenitorilor, ori a unuia din că, de persânele 

cari şedea în casă cu încetatul din viaţă, de rudele sai amici! lui, 
Art. 657. Peceţile se vor putea pune chiar din oficii. 
In comunele rurale, primarul comunel va putea închide şi pecetlui 

lucrurile defanciului, mai înainte chiar d'a veni ordinea tribunalului şi de 
a sosi judecătorul ce are să pună peceţile sale, vestind însă îndată pe tri- 
bunal despre acâsta, 

Art, 658. Dacă peceţile nu vor fi puse înaintea îngropărel, judecă- 
torul va constata printr'nn proces-verbal minutul când a fost chemat să le 
pună, şi causele cari ai întârdiat punerea peceţilor. 

Pentru ce acâsta? Pentru că dacă se pun peceţi când 
nu s'a ridicat mortul, se presupune că nu a fost timpul ma- 
terial să se sustragă din avere, pe cânâ daca se ridică mor- 
tul, se îngr6pă și trec o săptămână, două, și apoi se cere 
punerea peceţilor, atunci trebue să se facă menţiune la ce 
epocă s'ait pus peceţile fiind-că dacă s'ar îmtimpla ca cine-va 
si acuze de sustragerea averei, să, se arate şi. cine este cul- 
pabil de nu s'a anunţat tribunalul pentru punerea peceţilor. 

“Art, 659. Pr. civilă. Judecătorul însărcinat cu punerea peceţilor, va, 
încheia la faţa locului un proces-verbal, care va cuprinde : 

1. Anul, luna, diua şi ora; A 
2. Numele, pronumele, profesiunea şi domiciliul persânel ce a cerut 

punerea peceților saă domiciliul ales de dînsa în acea comună, dacă lo- 
cuesce în altă parte; 

3. Dacă niment n'a făcut asemenea cereri, procesul-verbal va spune 
că peceţile sunt puse de oficii, după declararea procurorului ori a pri- 
marului ; . 

4. Arătările şi disele persânelor cari ai. fost faţă la punerea po- 
ceților ; 

d. Arătarea locurilor, biurourilor, lădilor, dulapurilor pe cari s'aă 
pus peceţile; | „ 

6. O descriere pe scurt a obiectelor, cari nu sunt puse sub psceți. 

64237 39
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Sunt mobile cari se găsesc în casă şi cari nu se pot 
nică închide, nici se pune peceţi pe ele. Sunt chiar Gmeni 
cari locuese casa defunctului și cari nu se pot da afară ca 
să, se puie peceţi, şi de aceea să pun peceţile pe lucrurile 
de val6re și se face un fel de descriere a diferitelor mobile, 
care se găsesc prin camere. 

Art.: 660, Pr. Civ. Judecătorul, după trebuinţă, va da veduvei, copi:- 

lor sati rudelor ce ati locuit cu repausatul, cele trebuînci6se pentru traii 

precum şi bani de vor fi bani, însă nu se vor da de cât potrivit cu posi- 

ţia socială, cu titlu de întreţinere pe timp de o lună şi acâsta sub luare 

de chitanţă. ' : 

El va putea aşeda şi un custode pentru paza lucrurilor de sub peceţi. 

In regulă generală dacă sunt valori, cea mai bună m&- 
sură este să-se depuie la casa de Depuneri însă dacă este 
greu transportul, — cum este de exemplu, la sate, se pot 
lua măsuri şi pentru numirea unui custode. 

_ Art. G61. 'Tâte cheile de la lădile, dulapurile şi locurile închise cu 
"peceţi, se vor lua de juiecătorul care a pus peceţile, şi se vor depune la 

- vibunal, - 
Vorbire despre luarea acestor chei se va face în procesul-verbal. 

„a. Arte 662, Dacă la punerea peceţilor se va găsi un testament sati alte 
„hârtir pecetluite, judecătorul va constata forma exteriră, pecetia și sub- 
scriere de va fi, va parafa plicul atât el cât şi părţile presente, dacă scii 
sai pot subscrie, şi va arăla diua şi ora când pachetul va fi de dinsul pre- 
sentat preşedintelui tribunalului judeţean. Tâte acestea se vor arăta în 

- procesul lui verbal, care va fi iscălit de părţi, sau se va face vorbire de 
nevoinţa ori neputinţa de a subscrie. a ! 

“Art. 663. Obiectele, mobile, cari nu se pot pune sub peceţi, se vor 
” încredința unui custode; custodele se va plăti, şi lucrurile se vor între- 

ține cu cheltuiala moșştenirer. ! 

Este bine-înţeles, dacă e trebuință de un asemenea cus- 
tode, dacă fac rudele, nu este nevoe să se mai plătâscă un 
custode. 

Art. 664. Când testamentul se va fi depus la tribunal, preşedintele 
tribunalului, după ce va chema pe persânele ce aă figurat ca părţi inte- 
resate la punerea peceţilor, îl va deschide, va constata starea sa materială 
şi-l va conserva în tribunal, constatând tâte acestea printr'un proces-verbal. 

Art. 665. Dacă la punerea peceţilor, porţile şi uşile se află închise, 
sati se ivesce alt obstatol prin care se împedică punerea peceților, judecă- 
torul le va deschide, ajutându-se la trebuinţă și cu agenţii administraţiunei 
locale.  
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lată dar prima obligaţiune ce are tutorul. De multe 
ori punerea peceţilor se face înainte de a fi tutelă; însă dacă 
tutela este deschisă, și vine o moştenire minorului, tutorul 
este dator să pună peceţi. De exemplu: minorul are averea 
sa proprie şi este sub tutelă, dar se deschide o moștenire 

la care e chemat şi minorul, în asemenea cas tutorul este 
obligat să câră punerea peceţilor pe averea ce are să vie 

„ca moștenire minorului. 

B. Facerea inventariului 

Art. 397. Consiliul familiei, sai în lipsa acestui tribunalul ținutului, 
va regula facerea catagrafiei averei minorului, spre a-o încredința tutorului 
numit, fără de care tutorul nu va putea intra în funcţiune. , 

Ari. 295. In urma lucrărilor prescrise la art. 402, 403 şi 404, dele- 
" gatul tribunalului însoţit de procuror-şi de tutor, vor catagrafisi averea 
minorului, şi o vor încredin a, tutoralul, prin un jurnal, are se, va ta ie, „d 
le acesta. ' o : Cate pe Lat 

Dacă minorul datoresce ceva tutorulul, acesta va trebui să declare pasca he e, 
acâsta în inventariă, sub pedâpsa de a perde crânţa sa, şi acesta se, vadis ea nat 
face după iVehisifuinea procurorului saii a delegatului tribunalului, menzțijcuc pen ca 
ţionându-se şi în jurnal. " Vas eztplignăă a tele: fu: 

Ari. 668. Pr. civ. Peceţile nu vor putea fi ridicate şi inventariul fa sogetale pila 
cut, do cât trei dile după îngropare de vor fi puse înainte, şi trei dile după tură m] 
punere, de vor fi puse de la îngropare, afară numai de casuri urgente. ales Săh 

Art. 669. Pr. civ. Dacă moştenitorii sait cîți-va din el sunt nevârstnici nod tațil „Sa ) 
ne-emancipaţi, nu se vor ridica peceţile mai înainte d'a li se numi tutor, Y ea te 
saii de a fi emancipaţi. | AI 0 

Art. 670. Ridicarea peceţilor se pâte cere de ori ce parle interesată. pe ela 
„Art. 671. Pr. civ. Ridicarea peceţilor se va face în urma unul ordin tă ari ja 

al tribunalului. | , : 9 
" Tot-de-odată tribunalul va anunţa, pentru ca să asiste la ridicarea 

peceţilor, pe sociul ce va fi în viaţă, pe moştenitarii cunoscuţi saii presupuşi, 
pe execntorul testamentar, de va fi, pe legataril ce se vor cunâsce, pe per- 
s6nele ce aii făcut oposiţiune la punerea peceţilor, sait pe ministerul pu- 
blic, dacă moştenirea e vacantă. 

T6te aceste pers6ne se pot presenta înşi-le sati prin mandatari, 

In diua însemnată se va procede la ridicarea peceţilor față cu păr- 

țile chemate, saii în lipsa lor. Se va forma un proces-verbal despre ridi- 
“carea peceţilor. 

Art. 672. Pr. civ. Acest proces-verbal va coprinde: 1) data; 2) nu- 
mele, profesiunea, locuinţa celor ce ai cerut ridicarea peceţilor, dacă a 
fost asemenea cerere; 3) ordinul tribunalului pentru ridicarea peceţilor; 
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- 4) numele, pronuniele, profesia: pers6nelor chemate şi care ati asistat; 5) 

disele şi observările 'lor; 6) arătarea stărei în care s'ati găsit peceţile. 

„Art, 678. Pr. civ. „Peceţile vor & ridicate una „după alta, pe cât se va. 

face şi inventariul. | 

“Art. 674. Pr, civ. Inventariul se va face faţă cu 1 pers6nele ce asistă 

la 'sebterea peceţilor.: 

“Art. 675. Pr. civ. Acest inventariii va fi o descriere fidelă a tuturor 

obiectelor aflate sub peceţi. . 
El va coprinde pe Jarg cele menţionate “în procesul-verbal do ridi- 

carea peceţilor, descrierea cu amănuntul a obiectelor aflate, arătarea cali- 

tăţii şi a cantităţii lor, pe cât se va putea. 

Ari. 676. Pr. civ. T6te pretenţiunile câte se vor ivi în timpul fa- 

cere inventariului se vor trece în procesul-verbal, spre a se apreţui și 

judeca de tribunal. 

73, Cele : spuse în 'art. 668 sunt pentru ca , presupușii 
moștenitori să p6tă, aflând despre morte, să vie a asista, Ia, 
facerea inventariului. Dacă cum-va ar fi cause .prea. urgente 
unde e trebuință să se facă inventarii, de exemplu. defunc- 
tul era un depositar public, unde tâtă lumea are interes ca 
lucrurile ce se găsesc la dînsul să se restitue celor î în drept, 
inventariulTpâte să se facă, și mai curînd. | 

__Pâte să se puie în inventariti lucruri ce se preiind că 
nu aparținâii mortului; atunci se face contestare și se men- 
țion6ză chiar la facerea inveritariului despre acâstă contes- 
tare. - 

Inainte, când erai” moștenitori minori, trebuia ca inven- 
tariul?să se facă negreșit fiind faţă procurorul.. Aceasta, era. 

. fârte grei, mai cu s6mă pentru invenţariile din judeţ, și de 
aceea s'a admis prin legea judecătoriilor de oc6le din 187 9, 
ca inventariul să se facă de judecătorul de ocol, fără să:mai 
fie present țprocurorul. După legea judecătoriilor de ocol 
din 6 Aprilie 1896, Art. 6, inventariul se face, după dele- 
garea preşedintelui tribunalului, de supleant, saii de jude- 
cătorul de ocol, 

Art. 295. Dacă minorul datoresce' ceva tutorului, acesta va trebui să 
declare acâsta“în inventariii, sub pedâpsă de'a perde crânţa sa, şi acâsia 
se va face după rechisițiunea procurorului sai a delegatului tribunalului, 
menţionându-se Şi în jurnal. 

TI. Legititorul se teme ca nu cum-va într'un timp 6re-  
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care defunctul să fi fost dator ceva aceluia care acuma este 
tutorul moștenitorului și să fi plătit datoria, pentru “care 
tutorul să fie dat vre-o chitanță, și acum, cu ocasiunea in- 
ventariului, tutorui să caute a pune mâna pe acea chitanță 
şi să câră din noă datoria. .De acea: se impune tutorului 
obligaţiunea ca, la facerea; inventariului să declare dacă mi- 
norul "i datoresce ceva. Acâstă arătare trebue să se facă după 
întrebarea procurorului. sait. a delegatului -tribunâlului îu- 

„sărcinat cu inventariul, de unde controversa în practică: ce 
se întîmplă dacă nu s'a făcut o asemenea, interpelare din 
partea procurorului ? Să-și piardă. tutorul dreptul săi dacă 
el nu a făcut nică o declarare? Soluţiunea, ar fi fârte gravă. 
Inţelegem acesta. pentru persânele .care: sunt. obicinuite cu 
textele de legi, ca ele să scie că are tutorul o asemenea 

- obligaţiune, dar pentru pers6ne, care 'nu sciii nimic de acest 
Art. 895 alin. 2, să-şi piardă dreptul fiind-că judecătorul n'a 
avut grije să întrebe, ar fi lucru prea grav. Pentru: acâstă 
considerațiune mulți din comentatori admit că tutorul, dacă 
nu va declara ne fiind interpelat de procuror, că nu perde 
erenţa, însă este bine- înţeles că trebue constatat că nu s'a 
facut interpelarea. 

75. De alt-mintrelea, dacă nu 'se face înventarită, de si- 

gur că tutorul nu are ocasiunea, să facă declaraţie. Aşa, Să 

presupunem că s'a numit un tutor, care să înlocuiască pe 

altul, și prin urmare inventăriul era deja făcut, nemai fiind 
ocasiune de a se face asemenea, interpelare, tutorul - nu va 

perde creanța sa. 

O. Viîndarea mobilelor 

Ari. 896. In curgere de o lună de la facerea inventariului, tutorul 

va vinde prin licitaţiune, care se va face prin îndeplinirea tuturor forma- 

lităţilor la tribunal, tâte averile mișcătâre, afară de acele pe care consiliul 

familiei Var fi autorisat a le păstra în natură. . 

Art. 397. 'Tatăl şi mama, în cât timp ati folosinţa legală a bunurilor 

minorului, sunt scutiţi de a vinde averea mişcătâre, dacă ei proferesc ao . 

păstra şi a o restitui în natură. 

In acest cas ei vor face cu cheltueiile lor o estimaţiune drâptă prin 

un expert care se va numi de tribunal, după ce va depune jurămînt.
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76. Consiliul de familie este chemat să hotărască ce 

anume mobile să nu-se vîndă pentru că pâte să fie unele 
trebuinci6se, apoi unele pot să fie suveniruri de familie, sati 
lucruri ce trebuesce păstrate cum o bibliotecă, un obiect de 
artă, statui, tablouri, ete. Asemenea lucruri pâte forte bine 
consiliul de familie să hotărască a nu le vinde. In tot ca- 

sul în termen de o lună, tutorul este obligat să c6ră vîn- 
darea obiectelor. Redactorul rumân răi se exprimă când 

dice averea mobiliară. 

Cât pentru forme la vîndări avem codul de proceduri, 
care se ocupă de modul de vîndare a mobilelor (vedi. art. 
431 şi urm. Proc. civ., precum şi art. 677 şi 680 acelaș cod). 

77. Tatăl sati muma, care are folosinţa legală asupra 
averii copilului, pâte păstra lucrurile mobile; însă are obli- 
gaţiunea a le restitui la încetarea folosinţei, făcând a se 
constata prin un expert, numit de tribunal, starea şi pre- 
țuirea, lor. 

D. Fixarea sumei de cheltuit pentru mino” 

şi de la ce sumă să înccpă capitalisarea veniturilor 

Art. 398. La începerea ori-cărei tutele, afară de accea a tatălui şi a 

mumei, consiliul de familie va regula, după starea averei, suma cât s'ar 
socoti de cuviinţă pentru cheltuelile minorului cele de peste un an, precum 
şi cheltuelile administrațiunei averei; acelaș act va coprinde anume dâcă 
tutorul este împuternicit ca, în lucrarea sa, să fie ajutat de -unul saă de 
mai mulţi administratori şi procuratori cu 16f%; aceştia vor gera sub răs- 
punderea tutorului. 

Art. 899. Consiliul familiei. va hotărî suma, din excedentelă venitu- 
rilor asupra cheltuelilor, de la care va începe pentru tutorul obligaţiunea 
de a o da cu dobândă; o asemenea întrebuințare urmâză a se face prin 
asigurare cu garanţie potrivit legilor şi în soroe de şese luni, după expi- 
rarea cărui termen intorul va fi obligat a plăti dobâhda pentru sumele 
neintrebuințate, de nu ya dovodi că "1-a fost cu neputiuţă a întrebuința sumbre 

ț LA 
acele sume. state N Sabia) (A Să sbatsp Sa x plome ww 

78. Se cere ca tutorul să facă a se fixa de consiliul de 
familie ce sumă să cheltuiască cu minorul şi apoi dela ce 
sumă să capitaliseze veniturile strînse. 

Sancţiunea fixărei sumei ce trebue să cheltuiască, este 
că, dacă tutorul cheltuesce prea mult, consiliul de fumilie 
p6te să-i refuse suma cheltuită. 

v  
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In ceea-ce privesce fixarea sumei de la care trebue să 

capitaliseze banii, sancţiunea, este că, dacă tutorul nu pla- 

s6ză, se consideră că a întrebuințat pentru sine banii şi va 
datora dobândă pentru ori-ce excedent se va constata că 
nu “l-a capitalisat. | 

Iată dar obligaţiunile tutorului la începutul tutelei. 

III. Actele pe cari tutorul le pote face singur 

79. Trecem acum ]a actele tutorului în privinţa averei 
pe cari le face în timpul tutelei. 

Am spus că sunt acte, pe cari tutorul le pote face 
singur, şi aceste acte sunt proprii dis actele de adminis- 

„trare. 

Art. 890, după ce spune că butorul va purta grije de 
pers6na minorului, și '] va representa în tote actele, adaogă: 
el va administra bunurile minorului. 

Putem pune ca principii general că. . puterea tutorului 
asupra averei minorului este aceea de a administra şi că el 
nu pote face de cât acte propriii dise de administraţie ; 

—luat cuvîntul administraţie în înţeles strîns. De multe oră 
dreptul de a administra este mai larg şi cuprinde pe acela 
de a dispune de avere, a o vinde ete. În actele de adminis-. 
trațiune, în principiii, nu intră actele de înstrăinare. Puterea 
de administrare a tutorului cuprinde tâte actele pentru cară 

legea nu are o formalitate deosebită sati o probaţiune abso- 
lută. Intră în administraţie: închirierile, arendările, strîngerea, 

- veniturilor. In privinţa închirierilor şi arendărilor, un tutor 
nu le pote face pe un termen mai mare de cincă ani. Se 
critică termenul fiind prea scurt, mai cu sâmă pentru moșii, 
fiind-că, — în general —, când ia cine-va o moşie cu arendă 

în cinci ani, nu pâte să tragă tâte fol6sele dintr'însa, şi nu 
se gîndesce să o îmbunătăţescă, așa că punând un capital 
întrînsa, anii viitori să-i. producă; ci arendașul caută să 
exploateze moșia ca să-i producă chiar de la început, fără să 
facă o cultură sistematică. . Ori-cum ar fi legiuitorul a fixat 

- un maximum pentru acel care are dreptul de administraţie, 
ca să nu pâtă arenda pe mai mult de cât pe cinci ani. Dar
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și reînoirea unei arendări sai închirieri, nu o p6te face tu- 
torul de cât cu un an înainte dea, expira contractul de în- 
chiriere şi cu doi ani înainte de expirarea arendărei. | 

Aceste reguli se găsesc în Art. 1968 și 1269 cod. civ. 
unde legiuitorul se ocupă de dreptul ce are bărbatul asupra: 
averei dotale a femeei, și cari se aplică și usufructuarului. 

S0. Dificultatea este în privinţa tăierei de păduri. In 
acestă, privinţă se face o deosebire. Mai adesea tăierea pă- durilor trece peste un act de administraţie, aşa, în cât tutorul n'ar putea să tae sai să vîndă o pădure. Sunt însă păduri împărțite în parchete, din cari proprietarul 'și face un fel de venit regulat. Un tutor va, putea să continuie tăierea unor asemenea păduri, când defunctul ar fi avut el însuși sis- temul acesta. 

In privința carierilor este permis tutorului să le ex-. ploateze, întru cât nu ar necesita cheltueli prea mari, cari ar trece peste administraţiunea sa. 
| In privinţa, minelor, vom vedea că legea specială regu- l6ză dreptul şi modul de exploatare al unei mine.. Sl. .Tutorul mai are obligaţiunea ca administratorul să facă productive sumele ce aparțin minorului. Deja ari citat art. 399, precum Și sancţiunea: 

"Art. 400. Dacă tutorul n'a făcut a se determina de consiliul de fa- milie suma la care începe pentru dînsul obligarea de a o întrebuința, el va îi dator, după trecerea termenului expres prin art. precedente, a plăti dobândile pentru oră-ce sumă neîntrebuinţată, orl-cât de mică ar fi acâsta. 

82. După aceea tutorul este dator şi are dreptul să facă reparaţiuni. Reparaţiuni mici, negreșit intră în actul de aa- ministraţie ; când este vorba, însă de reparațiuni mari, tutorul nu le pâte face de câteu încuviințarea consiliului de familie. 83. Tutorul mai are drept încă să strîngă veniturile. cum sunt chiriile, arendile, dobânqlile asemenea dacă moşia. o cultiva însuși defunctul Și sunt recolte de strius, tutorul are dreptul de a stringe acele recolte. Tutorul este încă în drept să stringă şi să primâscă capitaluri. Dacă cine-va datoresce minorului, și plata o face în mâna tutorului, acâstă plată este valabilă, și în asemenea cas, dacă creanţa era, asigurată prin-ipotecă sati Privilegiii, tutorul este în drept să declare 
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la tribunal că a primit plata şi că prin urmare pâte să se 
ștârgă inscripţiunea ipotecară rămânând imobilul liber. Tu- 
torul pote să mârgă la. tribunal spre a declara că a primit 
capitalul, și prin urmare să câră ipoteca să fie ștersă, 
însă nu pote spune la tribunal că, de şi n'a primit banii, 
ipoteca să se ştergă. In casul dintâiii dacă se șterge ipoteca 
este “pentru că s'a plătit creanța şi ipoteca 'nu mai pâte 
exista fără creanţă, pe când dacă datoria există, nu pâte tu- 
torul de la sine să dispue de ipotecă şi să dică: „renunţ la 
acâstă ipotecă“. Acesta ar fi un act care ar trece peste ad- 
ministrațiune, pentru-că numai acele persâne cari aii dreptul 
să înstrăineze un imobil pot să renunțe la un drept real de 
ipotecă, usufruct şi cele-l'alte. 

81. Se admite de tâtă lumea că tutorul represintă pe 
minor înaintea tribunalului în procese, când este vorba de 
un proces mobiliar saii de sume de bani; însă dacă este 
vorba de procese pentru imobile, tutorul nu le pâte intenta 
singur, ci cu autorisarea consiliului de familie (art. 408). 

Se admite de jurisprudență, în mare parte, că tutorul 
pote intenta o acţiune posesorie în virtutea dreptului săi 
de administrare 2), 

85. Laurent (vol. V n. 63), definde tutorului înstrăâinarea 
bunurilor mobili. Opiniunea contrarie este unanim admisă de 
doctrina și jurisprudența franceză, (V. Demolombe, 573 și 
urm. Aubry et Rau, $ 113 tex. și n. 67, Dalloz, Code Annotes 
art. 450), care cu drept aplică regula că tutorul pâte face 
ori-ce act, pentru care un text special nu-i ridică acest drept. 
Prin urmare tutorul pâte -singur înstrăina mobilele corpo- 
rali şi încorporali, fără să aibă autorisarea consiliului de 
familie. 

S6. Tot în virtutea puterii de administraţiune tutorul 
este representant legal al minorului în actele judecătoresci?). 

87. Art. 398, după ce spune că la începutul tutelei un 
tutor trebue să adune consiliul de familie pentru ca să pre- 

1) Vedi Aubry et. Rau, |, şi tit tex. şi n. 8.—Demolombe, VIII, n. 

GSS. — Valette, p. 570. 

2) Pentru participarea tutorului la un concordat, vei Alexandrescu, 
Ii, p. 218 nota 8.
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ciseze suma necesară pentru întreţinerea copilului adaogă: 
„Acelaşi act 'va coprinde anume dacă tutorul este 

„împuternicit ca: în lucrarea sa, să fie ajutat de unul sai de 

„mai mulţi administratori şi procuratori cu 16fă: aceştia vor. 
„gera_sub răspunderea tutorului“. 

Este necontestat că sarcina ce se dă tutorului este gra- 
tuită, el nu pâte cere şi nu trebue“să i se dea nici.o sumă 
pentru ostenelile ce'și dă în administrarea averei minorului. 
(In practica franceză adesea se întrâbă: dacă 'cel puţin 

tutorul pote să profite locuind în aceeaşi locuinţă cu mi- 
norul?) Insă dacă administrarea tutorului este atât de difi- 

cilă, în cât tutorul nu pâte însuși să o facă, atunci de sigur 

că va putea de la consiliul. de familie ca să-l autorise a 
angaja 6meni pentru administrare. Sunt fabrici, exploatări 
diferite unde se cere-o cunoscinţă specială pentru adminis- 
trarea lor, tutorul nu se pricepe în lucrurile acestea, necon- 
testat, că atunci trebue să se serve de Gmeni speciali. 
Asemenea pot fi judecăţi, pentru cari trebue să se adreseze 
la avocat. In tâte aceste casuri consiliul de familie pste 
autorisa pe. tutorul să-și alăture un administrator, însă acesta 
lucreză pe răspunderea tutorului, el fiind considerat ca 
singurul administrator. e 

Ecă pe scurt aprâpe întrega enumerare principalelor 
acte pe cari tutorul-le pâte face singur, acte cari în prin- 
cipiit se resumă la ideia că tutorul pâte face tâte actele de 
administraţiune. 

IV. Actele pentru cari se cere autorisarea 
consiliului de familie, şi pentru cari acestă autorisare 

este suficientă 

A. Primirea unei succesiuni 

Art. 405. 'Tutorul nu va putea primi, nici refusa o moștenire căqută 
minorului, fâră a avea mai întâiti autorisarea Consiliului de familie; primirea 
nu se va face de cât cu beneficiă de inventariă. 

SS. Tutorul nu pâte nici primi, nici refusa o moștenire 
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fără autorisarea consiliului de familie.. Pentru a refusa o 
moştenire, lucrul se pricepe mai uşor, tutorul nu pâte face 
unul din acele acte prin care ar priva pe minor de un câștig. 

Dar pentru a primi o moştenire, de ce să se câră autorisarea 
consiliului de familie? Adesea primirea unei moşteniri este 
un act f6rte grav, pentru-că o moştenire o dată primită, nu 

se mai pâte retuza şi moştenitorul ia asupră-și t6te datoriile 
moştenirii; prin urmare sar pricepe ca o primire de moș- 

tenire să fie făcută de tutor cu autorisarea consiliului de 

familie, de cât legiuitorul, pentru a evita acest mare in- 
convenient, adică paguba ce ar putea suferi minorul dintr'o 
acceptare de moștenire, spune la finele articolului că : în ori-ce 

cas primirea succesiunei nu se pote face de căt cu beneficii de inventariii, 

adică că minorul moștenitor să nu fie ţinut, la plata datoriilor 
de cât numai până la concurenţa bunurilor aflate în moștenire. 
Aşa fiind lucrurile, revine iarăşi întrebarea: pentru-ce legiui- 
torul a, hotărît ca o primire de moștenire, făcută pentru pupil 
şi pentru care.a dis că trebue făcută tot-deuna sub beneficii . 
de inventarii, să mai aibă trebuinţă de autorisarea consiliului 
de familie? Acâstă autorisare se înțelege cu tote acestea. Mai 
întâiti pâte adesea, să fie o cestiune morală, se pote ca o moşte- 
nire lăsată prin testament să aducă o atingere la reputațiunea 

minorului, acest lucru se întîmplă f6rte rar. Este o considerare 

mai puternică. Dacă legiuitorul a cerut autorisarea consiliului 

de familie pentru primirea unei moşteniri, chiar când acâstă 

moştenire trebue să fie primită sub beneficii de inventarii, 
acesta a, făcut-o în vederea raporturilor. Un moștenitor des- 

“cendent, primind o moștenire, este dator să aducă la acestă 

moștenire ceea-ce a primit în dar de la pers6na a cărei 

moştenire este deschisă, fiind acâstă personă în viaţă, pentru 

ca în urmă să se împartă între moștenitori. Se pote întîmpla 

adesea ca un minor, căruia i s'a deschis o moșştenire,-să fi 

primit de la defunct vre-un dar, care să fie de o val6re mult 

maă mare de cât partea ce i s'ar cuveni la acea moștenire, 

dacă ar primi-o, așa în cât din acest punct de vedere pri- 

mirea unei moşteniri, chiar sub beneficii de inventarii, 

este un act fârte grav asupra căruia trebue multă reflecțiune 

ca să se scie dacă trebue sati nu primită. | 
89. După art. 405, legiuitorul a trecut un alt articol,
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406, care pentru a putea fi înţeles, presupune sciut princi- 

piul că cine primesce.o moștenire nu mai pote renunţa la 
dînsa. De altă parte acel ce renunţă pâte revine asupra re- 
nuuțării și accepta moștenirea, pe cât timp acestă moştenire 
nu a fost acceptată de altul (Art. 701).. i 

Art. 406. La, cas când succesiunea refusată în numele minorului nu 
S'a primit de o altă persână ea se va putea relua, sai de tutorul autorisat 

prin o nouă deliberaţiune a consiliului de familie, sati de minor âjuns la 

majoritate, însă în. starea în care succesiunea sar găsi la reluare, și fără a 

se putea ataca vîndările saii alte acte, cari sar fl fâcut legiuit în timpul 

vacanței. o ! 

Se pâte dur face acceptarea şi după ce s'a renunțat, 
însă acestă acceptare trebue făcută iarăși cu avisul consiliului 
de familie. In acest cas se respectă tâte actele de înstrăinare, 
cari s'au făcut: de la-epoca, când s'a renunțat la moştenire 
și până la epoca în care se revine. Să notăm că, atât Art. 

„701, cât şi art. 406, nu primesc acâstă revenire la moşte- 
nice, de cât numai dacă, cum'am dis, o altă persână n'a 
acceptat moștenirea. ae 

-"B. Acceptarea unei donaţiuni 

90. Al doilea, act pe care nu-l pâte face tutorul în nu- 
mele minorului, de cât cu autorisarea consiliului de familie, 
este acela de a accepta o donaţiune între vii. Pâte o dona- 
țiune între vii să fie făcută cu sarcini, adică să impună dona- 
tarului Gre-cari obligaţiuni. Negreşit că, în principii, sarcinile 
acestea sunt, față cu obiectul dăruit, de o valdre prea re- 
strînsă, ca să nu se ridice actului în sine caracterul de act 
de bine-facere sait de act cu titlu gratuit. Aceste sarcini 
însă pot să fie de aşa natură, că la început să nu se bage | 
de s6mă importanţa lor, şi pe urmă să se 'vadă că ele sunt 
forte grele. Pe lângă acâsta, acceptarea, unei donaţiuni este 
mai mult de cât acceptarea unei moșteniri şi o cestiune mo- 
rală, care pote atinge Gre-cum reputaţiunea donatarului. 

Art. 407. Donaţiunea fâcută unul minor nu se pâte primi de cât cu 
antorisaţiunea consiliului de familie. 
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Ea va avea în privința minorului acelaşi efect ca şi în privința ma: 

jorelul, - 

Acest al doilea aliniat tinde de sigur a prevedea casul, 
în care donaţiunea; s'a făcut. cu sarcini. 

91. Alături. de acest art. 407, trebue să punem un al 
articol, de la titlul Donaţiunilor, art. 815, care se ocupă de 
aceea ce se numesce acceptarea unei: donaţiuni. 

Donaţiunea este unul din acele contracte solemne, pen- 

tru cari legiuitorul. cere o' formalitate Gre-care a cărei lipsă 

face ca actul să fie nul. Intre formalităţile cerute de lege 

pentru validitatea unei donațiuni este și aceea de a se face 
acceptarea, în condiţiunile cerute de lege, adică acceptare 
formală autentică. De sigur acceptarea unei donaţiuni în fa- 

v6rea minorului, o va face tutorul cu autorisarea consiliului 

de familie; însă art..815 dice: Donaţiunile făcute. unor mi- 

nori neemancipaţi sati unui interdis, se acceptă de tutor sai 
de părinte. 

Minorul emancipat pste accepta cu asistența cura- 
torului. 

Mama, cu tâte că țatăl ar fi în. viață, şi cei-Valţi ascen-. 
denți, cu tâte că, genitorii ar fi în viaţă, vor putea asemenea 

să accepteze donaţiunea făcută minorului emancipat sai ne- 

emancipat, şi interdisului, de şi ci nu ar avea calitaiea de 

tutori, : 
După primul aliniat, este necontestat că tutorul face 

acceptațiunea unei . donaţiuni pentru minor, și o mai pâte 
face şi tatăl, — qice legea; — de sigur că presupune aci cum 

că nu este tutela deschisă, părintele minorului trăesce şi 
este vorba de tatăl, care are administraţiunea legală a avere 
copilului. . 

Dar, mal înainte, în aliniatul al treilea, se dice că muma, 
fiind chiar tatăl în viaţă, precum şi ori-ce. ascendent, fie că 

s'a deschis saii nu tulela, pâte face acceptarea donaţiunei, 

chiar dacă acești ascendenți sati mumă nu ar fi țutori. 
Aci avem o disposiţiune cu totul favorabilă minorului. 

Se pâte adesea ca consiliul de familie ca și tutorul să aibă 

interes, ca să nu se facă acceptarea donaţiuner de, către mi- 
nor și să cadă ast-fel donaţiunea, și de aceea legiuitorul a
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voit ca mama, sait alți ascendenți, să facă acceptarea chiar 
când nu ar fi tutori. | 

92. Până aci nică 0 dificultate; de cât cum combinăm 
art. 815 cu articolul nostru 407, care dice că pentru accep- 

(area, unei donaţiuni se cere avisul consiliului de familie, și 
ac6sta pentru că donaţiunea pâte să fie cu saroini? Vom 
dice că ori de câte ori donațiunea este făcută cu sareini, 
art. 815 nu este aplicabil, şi că nu se aplică de cât art. 407, 
adică acceptarea făcută cu autorisarea consiliului de familie? 
Acâșta nu o putem admite, de 6re-ce art. 815 nu face nici 
o deosebire, ci dice că ori-ce donaţiune pâte fi primită 
de mumă, saii chiar de ascendenți, chiar dacă acâstă mumă 
sati ascendenți nu ar fi tutori. 

Atunci ce vom hotărî? Acceptaţiunea este valabilă, însă 
cestiunea este a se sci dacă o asemenea acceptaţiune, făcută 
fără autorisarea consiliului de familie, obligă pe minor în 
cât privesce sareinele. Art; 407, alin. LI dice: ea za acea în 
privința minorului aceleaşi efecte ca şi în privința majorului ? Care 
ea? Acceptarea. Făcută cum? Cu autorisarea consiliului de 
familie. De unde, comentatorii die: pâte muma sau alt as- 
cendent să facă acceptarea, chiar când nu ar fi tutori, dar 
ca să pâtă fi o donaţiune absolut obligatorie pentru minor, 
trebue negreșit ca aceptarea să fie tăcută cu autorisarea 
consiliului de familie ; și de aceea' Valette (p. 569), qice că 
dacă se face o donaţiune unui minor Și se acceptă de către 
mumă sau alt ascendent, care nu este tutor, donatorul pâte 
să câră a se lua măsuri pentru ca să asigure execuțiunea 
sareinelor, sub care este făcută: donațiunea. Pe cât timp 
acâstă donaţiune este ameninţată de neexecutare din partea 
minorului; pe atât timp donatorul este în drept să dică: ai 
acceptat mumă, sai ascendent donațiunea, fă bunătate şi 
cere şi autorisarea, consiliului de familie, ca să fie obligat 
minorul la sarcinele ce-i impun ei prin acestă donaţiune. 

93. Acceptarea unui legat dă nascere la '0 controversă. 
După Demolombe (VII, n. 7083) şi Aubry et Rau (I $ 1183), acceptarea unui legat se pâte face fără să fie trebuință de au torisarea, consiliului de familie. Argumentul & contrario tras din articol, este destul de tare, de Gre-ce am pus regula că tutorul pote face ori-ce act pe care legea nu-l opresce. Cre-  
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dem opiniunea contrarie, profesată de Laurent, preferabilă 

(V, n. 78). Aceleași motive, fie morali, fie de interes, ne con- 

duc la aceeași soluţiune. S'ar putea susține că prin accep- 
tarea, succesiunei legea înțelege atât moştenirea legală, cât 
şi cea testamentară. . 

C. Intentarea.unei acţiuni imobiliare 

94. In al treilea rînd tutorul are trebuință de autorisa- 
rea consiliului de familie, pentru a intenta o acţiune imo- 
biliară. Când ar fi vorba de intentarea unei acţiuni mobiliare, 
tutorul este în drept să o facă fără a mai cere autorisarea 
consiliului de familie ; când este vorba însă de acțiuni imo- 
biliare, legiuitorul a credut că actul este mai grav şi că prin 

urmare este bine ca tutorul să nu intenteze o acţiune far 

prealabila, autorisare a consiliului de familie. 

Art. 408, Nic | un tutor nu va putea intenta acţiune în numele mi- 

norului, având de obiect un drept asupra vre-unul imobil, nici a încuviinţa 

la o asemenea cerere fâcută în contra minorului, fără autorisarea consiliuiui 

de familie. 

Şi art. 410 adaogă: 

In ambe casurile art.. precedenţi, tutorul va fi dator a consulta con- 

siliul de familie în privinţa mijl6celor de apărare. ” 

Intentarea unei acţiuni imobiliare nu se pâte dar face, 
de cât cu autorisarea consiliului de familie. 

___95. Ce se întîmplă când minorul este chemat în ju- 

decată, relativ la un drept imobiliar, într'o acţiune imo- 

biliară, adică când minorul este defendor? In acest cas, 

art. 410 spune că numai -tutorul este .dator să consulte pe 

consiliul de familie, asupra  mijlâcelor de apărare. Deci tu- 

torul pâte figura în judecată fără autorisarea consiliului. | 
Procesele relative la imobile sunt mult mai delicate de cât 

procesele asupra lucrurilor mobile, pentru că se presintă 
o mulțime de cestiuni în cari se cere mai multă băgare de 
semă, ȘI de aceea legiuitorul spune că dacă tutorul este 

"-shomat în numele minorului ca defendor, este dator să con-
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sulte pe consiliul de familie. asupra mijlâcelor de apărare, 

de unde resultă încă odată, că chiar în materie imobiliară, 
tutorul pote să figureze în proces ca defendor, fără autori- 
sarea consiliului de familie. 

Cât pentru cuvintele din art. 408: nici a încuvința lu o 
asemenea cerere, vom reveni asupra lor, când vom trata despre 
formalităţile cerute de lege ca să se facă o transacţiune în 
numele minorului, unde vom vorbi şi despre ceea-ce se nu- 
mesce desistare, şi despre .ceea-ce se numesce încuviințare 
sait acquiessare, cum se dice la Francezi. 

D. Facerea unei împărțiri 

96. In al patrulea rînd, tutorul este dator să câră avi- 
sul consiliului de familie. pentru facere de împărțiri. Așa 
există un patrimonii în indivisiune şi un. minor se găsesce 
coproprietar; atunci pentru facerea de împărţire, legea cere 
autorisarea consiliului de familie. 

„rt. 409. Asemenea autorisare va fl trebuitâre tutorului pentru fa- 
cerea de o împărțâlă pornită în contra minorului, 

La prima vedere acest articol ar păr să spuie că, 
dacă este vorba de facere de împărțire, pornită de către 
tutor, el să nu aibă trebuință de autorisarea consiliului de 
familie. Cu tote acestea necontestat și a fortiori o asemenea 
autorisare a consiliului de familie este necesară. când îm- 
părţirea se cere de tutor. Dacă atunci când tutorul e che- mat ca detendor într'o împărţelă, o asemenea autorisare se cere, cu atât mai mult trebue autorisare, când tutorul ar vrea el să reclame, saii să facă împărţirea. O cerere de îm- 
părțire este un act adesea grav, pote să fie intempestivă, pote minorul să aibă mult mai mare interes ca să continue starea de indivisiune. Dacă legiuitorul a vorbit numai de câsul, în care tutorul ar figura ca, defendor într'o cerere de împărțire, este că legea franceză nu cere autorisarea, consi- liului de familie, de cât numai câna tutorul provâcă o îm- păârțire. S'a credut la noi că este necesară autorisarea con- ? 

siliului de familie și când minorul este defendor în o ce- 
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rere. de împărţire şi în loc să spună că trebue să existe au- 

torisare chiar când se face cerere de un altul, sa ajuns la 
acâstă redactare. 

In adevăr 6că cum se exprimă art. 515 francez, cores- 

pundător articolului nostru 409: 
Art. 415 Cod. fr. „Aceiaşi autorisare va fi necesară tu- 

torului pentru a provoca o împărţire; dar va putâ fără 

acestă autorisare să răspundă la o cerere de împărțire în- 

dreptată contra minorului“. 
Incă odată legiuitorul român, în art. 109, a voit să In0- 

difice legea franceză, şi a spus: mu numai pentru întentare, sai 

mai bine provocare de împărțire este trebuință de autorisarea consi- 

liului de familie, ci chiar când împărţirea este îndreptată contra mi- 

norului, 
Cât pentru cele-lalte formaliţăţi, cerute de lege, pentru 

ca o împărţire, în care figurează un minor, să fie valabilă 

(art. 411, 412), le vom cerceta când ne vom ocupa de îm- 
părţirea unei succesiuni. Ne mărginim numai a enunța re- 
gula, după care o împărţire a unei averi, în care un minor 
figurâză, nu este valabilă de cât numai dacă t6te formele 

cerute de lege sunt îndeplinite (Art. 412). 

V. Actele pentru cari se cere, pe lîngă autorisarea 

consiliului de familie şi încuviințarea tribunalului 

A. Facere de împrumut 

| 97. Trecem acum la actele pentru cari legea cere, pe 

lîngă autorisarea consiliului de familie, şi omologarea tribu- 

nalului.. Omologare vrea să dică confirmarea celor dise de 

consiliul de familie de către- tribunal. 

Cel dintâiii act pe care tutorul nu-l pâte face singur 

nici chiar cu autorisarea consiliului de familie, ci îi trebue 

și autorisarea tribunalului este actul de împrumut. 

Tutorul fie chiar tatăl sai mama, nu pote lua cu ânprumut 

pentru minor, nică a îpotecu, de cât cu autorisurea consiliului de fa- 

milie şi a tribunalului (art. 401). 

64257 | 40
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Când cine-va se împrumută, obligă avutul săi. Un îm- 
prumut pâte să ducă ades6 la o înstrăinare silită a unei 
averi. In loc ca cine-va să vîndă un imobil de exemplu, se 
împrumută cu bani, nu. plătesce la timp, creditorul urmă- 
resce și face să se vîndă imobilul, așa că se ajunge indi- 
rect acolo unde put să se facă direct de la început. 

3 

B. Instr&inarea de imobili saă ipotecarea lor 

98. Al doilea act ce nu pote face tutorul de cât numai 
cu autorisarea consiliului de familie și a tribunalului este 
„Să înstrăineze saii să ipoteceze vre-un imobil al minorului“. 

Art. 401. 'Tutorul, fie chiar tatăl sai mama, nu pote lua împrumut 
pentru minor, nici a ipoteca, nici a înstrăina averile lui cele nemişcătâre, 
mai înainte d'a A împuternicit de către consiliul de familie; o aşa împu- 
ternicire nu se va putea da de cât pentru causă de mare nevoie, sai de 
un folos învederat; la întîmplarea aintâii consiliul de familie nu va da 
împuternicirea sa, de cât numai după ce se va constata prin o socotâlă în 
scurt înfăţişată de tutor, cum că banii, lucrurile mişcăidre şi veniturile 
minorului sunt neîndestulătâre ; consiliul de familie va însemna în t6te 
casurile anume averile nemişcătâre, cari ar trebui să se vînqă întâii, pre- 
cum şi condiţiunile ce ar socoti mai avantagi6se pentru vîndarea lor. 

Art. 409. Hotărîrile consiliului de familie atingătâre de acest obiect, 
nu se vor pune în lucrare de cât după ce tutorul va fi cerut şi dobândit 
aprobarea tribunalului, care va decide în camera secretă, ascultând şi con- 
<lusiunile procurorului. 

Art. 404. Formele cerute prin art. 401 şi 402, pentru înstrâinarea 
bunurilor minorului, nu se vor aplica nici de cum la casul când o ase- 
menea vîndare prin licitaţiune va fi fost ordonată prin o sentinţă judecă- torâscă după cererea unul coproprietar. 

Insă în acest cas licitaţiunea nu se va putea face de cât după formele stabilite prin art. precedent : străinii vor fi neapărat admiși la licitaţiune. 

Și articolul precedent, este art. 403, care dice: | 

„Art. 403. Vindqarea se va face publică prin licitaţiune în tribunal în ființa tutorului şi după ce se vor face legiuitele publicaţiuni. 
La cas când vîndarea nu sar putea face înaintea tribunalului, atunci el va orîndui pe un judecător supleant, sai pe sub-prefectul respectiv, spre a o săvirşi la faţa locului. : 

Pentru ca să facă un împrumut cu sai fără ipotecă, 
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legea cere ca consiliul de familie să aibă de la tutor o so- 
cotâlă de ceea-ce datoresce minorul, precum şi o socotălă 
de ce avere are el. Legea mai spune că consiliul de fami- 

lie nu pâte să dea autorisarea de vîndarea imobilului, de 
cât după ce va vedea.că mobilele minorului nu ar fi sufi- 
ciente pentru plata de datorii. Vîndarea nu se va pute face 
de cât cu autorisarea tribunalului şi se mai adaogă că con- 
'siliul de familie va put€ pune condițiunile de vîndare, şi 

că vînqarea, să fie făcută prin licitaţie publică. 
99. Aliniatul al doilea al art. 403, care spune că mem- 

brii consiliului de familie și tribunalul pot dispune de a face 
să nu se ţie licitaţie la tribunal, ci să se facă vîndarea 
înaintea, unui judecător supleant sait sub-prefect, — este cu 

totul desființat, de codul de procedură civilă şi astă-di vîn- 
(area averei imobiliare a minorului precum şi a averei mo- 
biliare, nu se face de cât prin licitaţie. 

100. In fine art. 401 spune că dacă se face urmărirea 

de către pers6ne, străine a averei imobiliare a minorului, o 

asemenea urmărire nu pâte fi supusă la autorisarea consi- 

liului de familie, prevădută de art. 401 şi 402. Ceea-ce nu 
place în acest articol 401, este că se dice: când o asemenea 
vîndare va fi fost ordonată prin o sentință judecătorâscă, 
după cererea unui coproprietar. Aci este o greşlă. Acest articol” 

este cu toiul în contradicere cu articolele din procedura ci- 
vilă şi chiar cu art. 411 și 412 citat. In adevăr, dacă există 
un coproprietar, pentru ce se face vîndarea? Neapărat pen- 

tru eşirea din indivisiune, dar atunci este o adevărată îm- 
părţire și trebue să se observe formele relative la împărţire. 
Revenind la cele de mai sus dacă e un creditor personal 

al minorului şi dacă urmăresce acest creditor averea imo- 
biliară, nu are trebuință tutorul de autorisarea consiliului 

„de familie, şi acesta pentru că el nu se pote opune la drep- 
tul ce-l are de urmărire persona care are să ia bani de la 

minor. 
101. Dacă se urmăresce de către un. creditor averea 

unui minor, acesta are încă o favâre de la lege, aceea că 

nu se pâte pune în vîndare imobilele. minorului, până ce 

prealabil nu se vînd. mobilele lui. 

Art. 1826. „Imobilele unui minor, chiar emâncipat, sait
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unui interdis, nu pâte fi pus în vîndare înaintea vîndărei „mobilelor. sale. | 
Şi art. 1827 adaogă: | 
»Discuţiunea prealabilă a mobilelor nu este cerută la. expropriațiunea imobilelor posedate în nedivis de căiro un major și un minor :saii interdis, dacă datoria le este comună; asemenea discuțiunea nu se cere nici în ceasul când urmă- ririle aii fost începute în contra unui major sait înaintea: pronunțărei interdicţiunei:. | 

_ Aşa de exemplu, când era o datorie a mortului Și au venit la moştenire şi majori și minori, și moștenirea se com- pune şi din mobile şi din imobile; în acest cas creditorii pot să urmărâscă averea imobiliară fără sa fie obligaţi a. discuta averea mobiliară, fiind că minorul este în stare de indivisiune cu majori. Asemenea nu se cere discuţiune nici în casul când urmăririle ai fost începute în contra unui ma- jore, sait înaintea pronunţărei interdicţiunei. - 
102. Cuvîntul” a înstreina, din art. 401, conţine tot felul de acte relative la înstrăinare, și prin urmare nu numai vîn-- dare, ci şi cele-l'alte acte de înstrăinare : schimb, dare în plată etc. De aci resultă că de Gre-ce, înstrăinarea nu se pâte face de cât prin licitaţie, inevitabil un schimb. nu se pote face cu imobilul minorului, pentru-că schimbul exclude po-- Sibilitatea, unei licitaţiuni. a 
Legea mai dice a poteca, şi ceea-ce dicem de ipotecă vom dice şi de alte constituiri de drepturi, cum de exemplu a constitui o _antichresă. | 103. Dic&m că în privinţa formalităţilor, art. 403 Și 4014 C. civ. sunt schimbate. Găsim în adevăr în Codul de pro- cedură un titlu întreg, relativ la vîndarea bunurilor mino- rilor. 
Secţiunea V din cartea, VI, Titlul [X: Despre vîndarea bu-- mutrilor imobile ale minorilor. a 

<rt. 681. Pr, civ. Vîndarea bunurilor nomișcătâre ale nevîrstnicilor nu va put fi ordonată de cât după un avis al rudelor arătător de natura. bunurilor şi de val6rea lor aproximativă, | Acest avis nu va fi necesar, dacă bunurile vor f tot-d'odată și ale. virstnicilor, Şi dacă vîndarea este cerută de dînșii. Se va urma atunci po-- trivit rînduelilor ain secțiunea următâre. 
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Art, 681 se servă de cuvîntul aus, pe când art. 401 
dice: „mai înainte de a fi împuternicit de către consiliul de familiot. 
Avisul, ar însemna numai o părere pură Şi simplă și prin 
urmare resultă, după art. 681, că dacă consiliul de familie 
nu este de ideie să se vîndă, încă se pâte vinde, pe când art. 
401 spune curat că trebue împuternicit. Așa dar, cuvîntul 
avis nu trebue luat numai în înţeles de opiniune, ci de îm- 
puternicire sai autorisare a consiliului de familie. 

art, 682. Pr. civ. Când tribunalul va întări acest avi, va declara tot 
în hotărîrea sa, că vîndarea se va face în finţa tutorului, înaintea, tribuna- 
lului, 

Art. 683. Pr. civ, Incheierea care va încuviinţa vînqarea va însemna 
şi prețul cu care are a se începe şi condiţiunile el. 

Tribunalul, care hotăresce vînqarea, determină s și preţul 
de unde are să se încâpă vingarea în sus. 

Art. 684. Pr. civ. Astă prețuire va fi regulată sai după avisul ru- 
delor, sai după titlurile proprietăţei, sai după contractele autentice sati 
iscălite cu dată certă, şi de nu sunt contracte, după rolul contribuțiun ei 
fonciare, 

- Cu t6te astea tribunalul va putâ, după împrejurări, să procâdă la 
estimarea totală sai parţială a nomişcătbrelor. 

Preţuirea acâsta se face dupi importanţa şi natura bunurilor, prin 

unul sai trei experţi, numiţi de tribunal spre acest sfîrşit. 

Art, 685. Pr. civ. Dacă prețnirea a fost ordonată, expertul sai ex- 

perţii, după ce vor jura sai înaintea președintelui tribunalului sati înaintea 

judecătorului numit de dînsul, vor face raportul lor, care va arăta în scurt 

bazele preţuirii, fâră de a întra în amănunte de descriere a bunurilor de 
vîndare. 

Acest raport se va depune Ja grefa tribunalului, şi se va da copie 
după dinsul la cei ce o vor cere. 

Nu trebue să arate experţii considerantele, pentru că 
pote să se înșele; așa, de exemplu, pâte să dică în raportul | 

lor ca moșia este de 2000 pogâne şi în realitate să nu fie 
de cât de 1600, şi atunci expune pe minor la vre-un proces 
din partea cumpărătorului. De aceea, qice legiuitorul, că ex- 

perții să-și d6 părerea, fără să arate motivele. 

Art. 686. Pr. civ. Se va forma apoi un act de publicaţiune, care va 

coprinde: 

1. Arătarea hotărîrei care > încuviințeză vîndarea ;
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2, Numele, pronumele neînvîrstnicului şi al tutorului: săă ; 

3. Arătarea nemişcătorilor ce se vînd, şi un extract din condiţiunile 

vînqărei, coprinse mai pe larg în hotărîrea vîndărel ; 

+. Preţul cu care are să se încâpă licitaţiunea; 

5. Diua, locul şi ora, când are să se facă vîndarea. | 

Art. 687. Pr. civ. Acest act se va afige, în timp de 80 qile cel puţin, 

atât la uşa tribunalului sait la locul unde are să facă vîndârea, cât şi la 

uşa primăriei unde se află aşedat nemişcătorul. 'Tot-de-odată, un extract se 

va publica într'un jurnal al Jocalităței, sati în lipsă în unul din ale loca- 

lităţei vecine. : | 
Art. 688. Pr. civ. Dacă în diua însemnată pentru adjudecaţiune, nu 

ese un preţ nici măcar egal cu preţul însemnat de tribunal şi publicat, 
tribunalul va put6, după împrejurări, sai să aprobe preţul eşit sau să 
amâne vîndarea pentru alt termen, care se va publica tot în chipul arătat 
în articolul precedent. : 

Să notăm că legea dice aci, cum că tribunalul are acâstă 
apreciere şi că prin urmare nu mai este vorba, de o vîndare 
făcută de subprefect. In adevăr ar fi forte grav.să se încre- 
„dinţeze o vîndare de imobil unui sub-prefect, care se con- 
state că nu s'ai presentat cumpărători să d6 preţul cerut, 
şi prin urmare să pornâscă licitaţia de la un preţ mai jos. 

Art. 689 declară ca comune acestui titlu o serie de ar- 
ticole, relative la urmărirea imobilelor de către creditori, la 
publicaţii, la modul cum se face licitaţia, şi supra-licitaţie, ete. 

Art. 690. Pr. civ. In cele opt dile cari vom urma după adjudecaţiune, 
ori-cine va put6 să supraliciteze cu o a decea partie mai mult peste preţul 
eşit, conformându-se și cu cele coprinse la art, 518, 519, 550 şi 688 din 
acest cod. - . 

Ori-ce licitaţie se face prin tribunal este supusă supra- 
licitărei, adică în termen de 10 dile pâte să vie cine-va, dând 
o garanție, să ofere un preţ cel puţin cu a, decea parte mai 
mult de cât preţul eşit la, licitare. 

In privinţa vîndărei bunurilor, în enumerarea, care se 
face de articolele din procedura, civilă, — relative la urmă- 
rirea. imobilelor și cari se aplică Şi la vîndările de bună-voie 
a mobilelor minorului —, nu se coprinde articolele relative la 
recursul în casaţinne. Curtea de casaţie a decis continui, că, 
dacă se face o vîndare nerespectându-se formalităţile cerute de lege, ordonanța de vindare definitivă nu este supusă recur- 
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sului în casațiune, ceea-ce ne autorisă a dice că atunci, pâte să 

se intenteze o acţiune în nulitate a unei vîndări, făcută prin 
licitaţie de tribunal, când s'ar pretinde că una din formali- 
tăți nu a fost respectată. 

Aşa dar, în resumat, actele unde tutorul, —pe lângă 
autorisarea consiliului de familie —, mai. are nevoie şi de 
omologarea tribunalului sunt: Inprunautul, ipoteca, antichresa şi 
înstreinarea de imobile, 

C. incheierea unei transacţiuni 2 

104. Pe lângă actele de vîndare, ipotecă şi împrumut, 

pe cari tutorul nu le pâte face de cât cu autorisaţiunea, 

consiliului de familie şi omologarea tribunalului, mai este 
un act căruia legea îi dă o importanţă fârte mare și pentru 
care cere și intervenirea a trei jurisconsulți. Acesta este 
uctul de transacțiune. 

Transacţiunea, în înţelesul juridic, este actul prin care 
se stinge un proces deja născut, saii se preintimpină un 
proces, care pote să se naşcă: 

Art. 1704. „Transacţiunea este un contract prin care 
părțile termină un proces început, saii preîntimpină, un 

proces ce pâte să nască.“ 

Transacţiunea conţine întrînsa nu numai renunțarea la 
un drept, care îl ai, dar pote să conţină. şi obligaţiuni, sait 

recunâsceri de drepturi, şi din acest punet; de vedere trans- 

acţiunea este de o importanță însemnată. De aceea, legiui- 
torul a credut că nu este bine ca un tutor să facă singur 
transacţiunea, fără deosebire dacă obiectul asupra căruia 

se transigre este un drept imobiliar sai mobiliar. 

Art. 413. Tutorul nu va putea precurma prin transigere pricini atin- 

gătâre de interesul minorului de cât numai cu autorisarea consiliului de 

familie, şi după avisul a tre! jurisconsulţi, arătaţi de procurorul tribunalului, 

aprobat de către tribunal, după ce va fi ascultat şi conclusiunile procuro- 

rului. - 

Transacţiunea dar, trebue să fie făcută în modul următor: 
luată opiniunea consiliului de familie, ascultarea a trei juris- 
consulți numiţi de către procuror, conclusiunile procurorului 
şi în fine omologarea tribunalului.
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105. Alături cu transacţiunea sunt unele acte, cari at 
Sre-care afinitate, ca să dic așa, cu dînsa. In procedura ci- 
vilă se vorbesce despre ceea-ce numese Francezii desisture 

sai acquiessement. Titlul XII, Cartea II Proc. civ. Despre suspen- 
Siunea, perempțiunea (închiderea) şi începerea judecăților. 

„Art. 260 Proc. civ. O pricină se stinge când prigonitârele 

părţi, capabile de a dispune de drepturile lor, prin act seris; 

declară că numai aii nici o pretenţie una în contra altora, 
şi cer stingerea pricinel. | 

Părţile vor put asemenea cere ca judecata, să trâcă în 
disposiţiunile hotărirei, care dispune închiderea dosarului Și 
stingerea procesului, cuprinsul învoelei lor. 

„ Dacă reclamantul singur se înfățișeză şi declară că se 
lasă de proces, judecata va încuviinţa închiderea procesului, 
fără împedicarea despăgubirilor pentru pagubele ce va fi 
putut causa pârâtului. | | 

In acest cas reclamantul pâte porni un noii proces, 
dacă dreptul săi nu s'a prescris.“ 

„ Desistare nu este alt-ceva de cât: că vine înaintea jude- 
căţei reclamantul și spune, îmi retrag acţiunea. Desistarea, 
însă pâte să fie de două feluri:: sai îmi retrag; acțiunea pur 
și simplu, recunoscînd, de exemplu, că am intentat-o la un 
tribunal incompetent, ca să nu se mai ridice în urmă ces-. 

"tiune de incompetenţă; saii renunţ prin desistare la dreptul 
chiar în sine, pentru care am intentat proces. 

Ei bine, legiuitorul în Art. 260 nu face nici o deosebire 
între casui, când ar fi desistare de acţiune, și între casul 
în care ar fi desistare de drept chiar, și spune că numai 
părțile capabile pot să se desiste ȘI s'a adăogat că după 
desistarea se pâte din noi porni acelaş proces. Vrea să dică 
întrebarea este: dacă tutorul pote să se desiste el singur? 

S'a propus o distincțiune şi s'a dis că, după cum un 
tutor nu pâte să intente o acţiune dacă ar fi imobiliară, 

„de cât numai cu autorisarea consiliului de familie, tot ast-fel 
Și pentru desistare, însă numai acolo unde ar fi cestiune de 
imobil, și când s'ar desista nu de proces ci de la drept. 

In adevăr Art. 408 spune că nici un tutor nu va-putea 
acţiona în numele minorului, având de obiect un imobil, 
NiCĂ a încuviința la O asemenea cerere făcută. Vom vede în- 
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dată ce este cuvîntul a încuviința, însă de la acest cuvînt 
vor să deducă autorii că desistarea trebue să se facă prin 

. avisul consiliului de familie, numai când este vorba de ac- 
țiune imobilă, pe când, dacă ar fi vorba de. acţiune MoObi- 
liară, tutorul s'ar putea desista singur. 

Noi credem că, în privinţa desistărei, trebue să punem - 
o restricţiune mai mare şi să decidem că un tutor nu pâte 
să se desiste de cât cu autorisarea consiliului de familie. 
Nu vom cere omologarea tribunalului, pentru cuvîntul fârte 
simplu fiind-că Art. 40S, pentru un act mai grav de cât de- 
sistarea, pentru încuviințare, cere numai avisul consiliului de 
familie; însă din termenii că: părți capabile de a dispune. de 
drepturile lor de la începutul Art. 266 Pr. civ. resultă că tutorul 
singur nu se pote desista de cât cu autorisarea consiliului 
de familie. 

Pe lângă. desistare, procedura civilă franceză recundsce 
ceea-ce dice legiuitorul nostru în Art. 408 încuviințare sai 
acgquiessement. Aşa, într'o desistare, cel ce a intentat acţiunea, 
recunâsce că răi a făcut de a intentat-o, şi că de acea o 
retrage pe când într'un acquiessement sati 0 încuviințare, de- 
fendorul recundsce de bună pretenţiunea reclamantului. 
Codul nostru :de procedură nu vorbesce: nimic de acest 
lucru, însă la art. 408 Cod. civ., se spune că la o asemenea 
încuviinţare trebue ca tutorul să aibă avisul consiliului de 
familie. Este dar cert că o asemenea autorisare a, consiliului 
de familie este suficientă pentru ca tutorul să poa încuviința 
cererea. 

106. Este un act, pentru care nu e nică o dificultate că 
tutorul nu pâte să-l facă şi acest act este ceea-ce se nu- 
mesce compromis. Legiuitorul admite că părţile, pentru a 

grăbi resolvarea, diferendului ce există între ele, pot să nu 

se adreseze la tribunal, ci să convie a se judeca de către 

un tribunal arbitra], adică compus de arbitrii judecători, nu- 

miţi de părți. Actul prin care convin părţile asupra arbitrilor, : 
se numesce compromis. 

Art. 842. Pr. civ. „Compromisul, sai actul prin care se 
numesc arbitrii, va arăta, sub pedepsă de nulitate, numele 
arbitrilor şi contestaţiile născute, saii ce s'ar put nasce, şi 
pe cari arbitrii aii a le judeca.
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Vrea să dică compromisul este actul prin care se nu- 
mese arbitrii. Şi 

Art. 339. Pr. cv. „Persânele cari aul liberul exerciţiu al 
drepturilor lor, vor put6 să. reguleze prin arbitrii judecata 
pricinilor lor“. 

De aci resultă că un tutor singur nu »âte face un 
compromis, şi că un asemenea compromis nu se pâte face 
de cât în forma în care se face şi o transacțiune. 

Sunt unii autori, cari merg mai departe şi die că cu 
nică un chip un tutor nu ar put face un compromis asupra 
unui diferend ce ar exista între o pers6nă străină și un minor. 
Acâsta este opiniunea lui Valette (p. 564), pe care o împăr- 
tăşim şi noi. 

107. Este necontestat, mai cu s6mă cum e redactat art. 
413, că opinia, jurisconsulţilor nu este o simplă consultațiune, 
în acest înțeles că se pote dispensa de dînsa, ci trebue ca 
acâstă opiniune să fie favorabilă, transacţiunei, de 6re-ce legea 
dice: „după avisul a trei jurisconsulți, arătaţi. de procurorul tribu- 
mchlui, aprobat de către tribunale. Aprobat ce? Avisul, — de 
unde este evident că dacă avisul ar fi contrariu, sati tribu- 
nalul nu l-ar aproba, vre să dică cum că tribunalul refusă 
omologarea, ; sai "1 aprobă şi iarăşi transacţiunea nu are loc. 
Prin urmare avisul jurisconsulţilor ca şi autorisarea tribu- 
nalului trebue să fie pentru transacțiune. 

D. Continuarea unui comerciă 

108. Se pote întîmpla ca un minor să găsâscă într'o 
„succesiune un fond de comersiti, a cărui lichidare nu se 
pote face fără o mare pagubă. Interesul minorului fiind de 
a se continua acest comerciii, art. 12 Cod. com. cere pentru 
acâsta ca tutorul să aibă autorisarea consiliului de familie 
şi omologarea tribunalului.



DESPRE MINORITATE, TUTELĂ “ȘI EMANCIPAȚIUNE 635 

VI. Actele cu totul oprite tutorului 

A. Cumpărare de: imobile aie minorului 

109. Sunt acte unde interesul tutorului ar veni în con- 
flict cu interesul minorului şi unde. tutorul nu ar put să 
al6gă între aceste două interese, interesul săii propriii sai 
acela al minorului. De aceea legea opresce cu desăvîrșire 
aceste acte. In adevăr art. 390, pe care îl cun6scem, de Ja 
început când am vădut că tutorul va purta grije de per- 
sona minorului, și-l va representa în tâte actele civile, adaogă: 

el va administra bunurile minorului ca un bun părinte de familie, 
şi va fi răspundător pentru daune-interese ce s'ar put întîmpla din râua 
sa administrare; el nu pâte nici a cumpăra bunurile minorului, nici a le 
lua în arendă, nici a primi cesiunea a vre-unui drept, sai a vre-unei cre- 
auţe în contra pupilului săă. 

Un tutor pune în vîndare un imobil, saii o avere imo-! 
biliară, și dacă ar fi să o cumpere tot el, înțelegem uşor că 
acest tutor ar av tot-d6una interes ca să se cumpere cât 
de eftin, şi prin acâstă împrejurare chiar ar căuta tot-asuna 
să facă să sufere interesele minorului. 

In privinţa ac6sta avem un articol mai categorie în titlul: 
Despre vindări. a 

Art. 1308. „Sub pedepsă de nulitate, nu se pot face ad- 
judecatari nici direct, nică prin pers6ne interpuse: 

1. Tutorii, ai averei celor de sub a lor tutelă; ete. 
Vr6 să dică tutorul nu pâte să cumpere un imobil al 

minorului, şi nu numai nu pote să cumpere de gre ă gre, adică 
"de bună-voe, ci nici la licitaţiune nu se pâte face adjudeca- . 
tar, nici direct, nici prin alte persâne, sub pedâpsă, — dice 
legea, — de nulitate. | 

110. Sunt unele casuri, în cari tutorul ar pute cumpăra 
imobilul minorului. | 

Mai întâi, se pote întîmpla casul în care se găsesce 
coproprietar cu minorul. Presupunem doi frați: unu major, 

care este tutor şi cel-alt minor, cărora le-a rămas de la 
părintele lor avere, un imobil. . -
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T6tă lumea este de acord să admită că un tutor, fiind 

în stare de indivisiune cu minorul, pote, — mergând la lici- 

taţie, — să devină adjudecatar şi să cumpere imobilul. De 
altmintrelea, vom vedâ că, ori de câte ori este o împărțire 

la, care participă şi minorul şi tutorul, minorul este repre- 
sentat printr'un tutor ad-hoc, numit de tribunal. Ceva mai 

mult, dacă se întîmplă să fie mai mulţi minori sub aceeași 
tutelă, interesaţi în împărţire, mai mulţi frați, de exemplu, 

pentru fie-care din ei se numesce un tutor ad-hoc, când la 

împărţire vin interesele de: se lovesc unele cu altele. 
111. Mai delicată este cestiunea de a seci: dacă tutorul 

pâte să cumpere un imobil al minorului, când el este oreai- 
tor al minorului. Un creditor este în drept, să urmărâscă 
averea debitorului săi, și între alte drepturi, necontestat, 

este şi acela de a pune în vîndare imobilul, să fixeze prețul 

de unde să încâpă licitarea și dacă nu se vor găsi alţi cum- 
părători, să i se adjudece lui pe preţul fixat. Un tutor are 
să ia de exemplu, o sumă de bani de la minor; el este în 

"drept, fără a-l put împedica cine-va, să urmărâscă averea 
debitorului sii; ei bine, el va urmări averea, va pune imo- 
bilul în vîndare şi va put să devie adjudecatar. 

Se contestă acest, drept tutorului, însă în practică su 
vădut necesitatea, de a se put obţine o adjudecare de tutor 
prin acest act. Bine înțeles. că într'uu asemenea cas, vîn- 
darea, se face contradictorii cu un tutore ud-hoc, pentru-că ori 
de câte ori este vorba de un act unde tutorul are un interes 
contrar de al minorului, de atâtea ori minorul nu pâte să 
fie representat prin acest tutor, ci va fi tot-deauna, repre. 
sentat printr'un tutor ad-hoc. 
„Lucrul acesta se admite în practică, fiind-eă de multe 

ori acesta este chiar în interesul familiei. Se întîmplă de 
more un tată şi muma are pretenţiuni de zestre asupra 

" moștenirei. Muma pâte să urmărâscă şi să pue în vîndare 
imobilul minorului, și în loc să trâcă proprietatea în mâinile 

„unui str&in, de ce să nu cumpere muma, pentru ca în cele 
din urmă tot copiilor are. să rămâie acâstă avere. De aceea 
dar practica admite că dacă tutorul are să primâscă o sumă - 
de bani de la minor, — punând în vîndare averea minoru- 
lui, — pâte să devie adjudecatar, cumpărând acâstă avere.
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Să notăm că nu trebue să facem nici o deosebire între 
cumpărarea de imobile şi cumpărarea de mobile. 

B. Luarea în arendă a unei moşii a minorului 

112. Un tutor nu pâte lua cu arendă de la minor 
o moșie. Legea nu qice şi a închiria; se consideră în- 
chirierea ca un act de mai mică importanţă, peste care pâte 
trece legea. Mai adesea minorul pâte să trăâscă la un loc - 
cu tutorul, și ar put6 f6rte bine tutorul să dică: trăind îm- 
preună în aceeași casă a minorului, să plătesc o” chirie. mai 
mică. La arendare se schimbă cestiunea, arendarea este o 
speculă unde necontestat tutorul ar put av profit însem- 
nat, și prin urmare ar put6 aduce pagube însemnate mino- 
rului. Dacă însă ar fi să închirieze, pentru-ca să sub-inchi- 
rieze, atunci tutorul pâte fi oprit a o face. A lua în arendă | 
însă nu va să dică că tutorul să nu pâtă singur cultiva moșia. 
Acâsta este alt-ceva, căci cultivând pentru minor este dator 
să dea socotâlă, 

113. Se mai admite încă o excepţiune, în casul când 
este o stare de indivisiune. De exemplu, minorul se găsesce 
în stare de indivisiune cu tutorul, şi tutorul este o persână 
care se pricepe în exploatarea moșiei, pâte chiar o exploata. 
încă pe când trăia părintele copilului. Tutorul .va put să 
continue cu exploatarea, însă: negreșit că exploatarea o va. 

face în comun și va da socotâlă minorului despre adminis- 
traţiunea sa. Aci nu este” o arendare, ci tutorul exploateză, 
și pentru pupil, profitând nu cea tutor, ci ca coproprietar. 

C. A deveni cesionar în contra minorului 

114. In fine legea opresce ca, tutorul să devie cesionar 
de o creanţă în contra minorului... Pentru ce? Pentru cu- 
vîntul că tutorul ar put6 abusa, sar duce pâte la diferiți 

creditori ai minorului și le-ar spune: este avere puţină, o 
să aveți dificultate să urmăriţi, vă daii ei atât... şi în loe 

de 1000 lei, de exemplu, să cumpere cu 5 sai 6 sute. Acâsta 

ar fi o adevărată speculă în contra minorului, şi de aceea 
tutorul nu este în drept să cumpere o creanţă a minorului.
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Se mai pâte chiar ca tutorul să caute a cumpăra ere- 
anţele minorului, ca să p6tă pune în vîndare averea, la o epocă 
în care ar pute să o cumpere mai efiin și de aceea legiui- 
torul se teme de acest lucru și opresce. cesiunea. . 

115. Dacă tutorul nu pâte deveni creditor al minorului, 

„prin cesiune, nimic nu-l împedică a căpăta acâstă calitate 
prin subrogare. Subrogaţiunea este de ast-fel de natură, în cât 

nu permite legea acelui care a obținut-o, să câștige ceva. 
De aceea pâte prea bine un tutor, — pentru a face să încc- 
teze o urmărire intempestivă contra minorului —, să caute a 
plăti cu din banii lui o datorie a acestuia şi să fie subrogat 

în drepturile creditorului. Așa dar, când este vorba de ce- 
siune, unde este speculă, legea opresce; când este vorba de 
subrogare, legea nu opresce. 

Iată cele trei acte, pe cari tutorul nu le pâte face: „nu 
„Pole cumpera, nu pote lua cu arendă şi nu pote deveni cesionar ul 

minorului“, 

__ Am put6 generaliza, spunând că tutorul nu pâte face 
nică un fel de operaţiune, de natură ca interesul lui să vie 
în contradicțiune cu al minorului. 

116. Care este. sancţiunea unor asemenea acte? Am 
vădut cum se exprimă art. 1308: „sub pedepsă de nulitate“. 

Vrea să dică, vîndarea, cesiunea şi arendarea, — făcute 
de tutor, — vor fi nule. Vor fi ele absolut nule, saii numai 
anulabile, în acest sens că numai minorul să fie în drept a 
cere nulitatea, sait dacă, de exemplu. arendarea sai vîn- 
darea imobilului s'a făcut cu un preţ atât de ridicat, de către 
tutor, în cât minorul. găsindu-și interesul su, să spuie că 
nu cere nulitatea? 

T6tă lumea este de acord să spuie că nu este vorba de 
o nulitate absolută, ci numai de o nulitate relativă, şi pote 
pr6 bine minorul, devenit; major, să consimtă, și să ratifice 
o asemenea, vîndare. | 

117. Dar în ce înţeles, este actul nul? In acesta că tu- 
torul perde banii, cari i-a dat? Așa, de exemplu: tutorul a 
cumpărat..o moşie de la minor, a dat o sumă de bani; perde 
el acâstă sumă de. bani, actul :fiind nul? Este un principii 
de drept că nimănui nu-i este permis să se înavuţscă pe 
nedrept din averea altuia. Romanii aveati: o acțiune intitu-
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„dată de în rem verso, prin care incapabilul trebuea, să întârcă 
suma până la concurenţa, căreia s'a îmbogăţit. Așa, de exemplu, 
dacă tutorul a cumpărat o creanţă de 1000.lei în contra mi. 
norului, cumpărarea, este nulă; dar nu e mai puţin adevărat 
că minorul datoresce suma de bani şi este nedrept ca acest 
minor să profite de o violare a legei din partea tutorului, 

„ca să scape de datorie, și fiind-că i-a profitat cumpărarea 
acâsta tutorului, minorul va fi dator să plăt6scă creanţa, însă 
va put€ dovedi cu cât a cumpărat-o Şi va fi în drept să dică 
tutorului: pentru .1000 lei tu n'ai dat de cât 500 sait 600 lej, 
6tă 500 sai 600 lei, cât ţi se cuvine ție, eii câștig pâte mai 
mult, dar nu câştie din paguba ta; prin urmare, până la, 
concurența sumei de 1000 lei, minorul plătesce. 

Se pâte întîmplă însă ca tutorul să pârdă mai cu s6mă 
la cumpărare de imobile, când de exemplu, nu ar justifica, 
la ce a întrebuințat, prețul, sait când ar arăta că preţul 
acesta "l-a întrebuințat în cheltueli ordinare, ne-profitând mi- 
norului, saii în cumpărări de lucruri lux6se; ei bine, în ase- 

„menea cas, minorul este în drept să dică: nam profitat 
nimic din preţ, sai, lucrurile pe cari mi le-ai cumpărat sunt 
lucruri de lux, şi prin urmare refuz restituirea, prețului. 

Etă în ce sens credem că trebue să fie admise 'cuvin- 
tele acestea, din art. 1308: „sul pedepsă de nulitate. 

D. Facerea unei donaţiuni 

118. Un act despre care legea nu vorbesce nimic este 
donaţiunea. Din combinarea art. 806 şi 807 resultă neîndoios 
că nu se pote face nici un dar în numele minorului. Se pâte 
aduce critică seri6să acestui sistem, pentru că sunt casuri 
în cari o datorie morală impune minorului a face o do- 
naţinne. In legea germană se admite facerea, unui asemenea 
donaţiuni. „Art. 1804. Tutorul nu pâte face donaţiuni ca re- 
presentant al pupilului. Se exceptă donaţiunile, cari răspund 
unei datorii morale saii unei consideraţiuni de conveniență“. . 
Chiar în sistemul codului nostru se discută dacă nu sunt 
permise cel puţin micile daruri, cari se obidinuese la unele 
sărbători de familie. (Demolombe, .n. 776, 777. — Laurent, V. , 
n. 308—810). * Mi -
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VII. Actele în care tutorul numai represintă pe minor 

119. Chiar în dreptul modern sunt: unele acte în cari 
tutorul nu mai represintă pe minor. Aşa: 

„A. Contractul bănesc de căsătorie 

„Art. 1931. „Minorul care este capabil de a se căsători, 

este capabil a face şi ori-ce convenţiuni relative la contractul 
săii de. căsătorie. Acele convenţiuni de dînsul făcute sunt va- 
labile, dacă a fost asistat, la facerea lor, de persânele al 
căror consimţimânt este necesar pentru validitatea căsătoriei?. 

Vedem aci că minorul, întocmai ca în dreptul roman, 

Iuer6ză prin el însuşi. De câte ori minorul va av6 ca tutor 
pe muma sa, va put face acte de căsătorie singur, numai 

cu simpla asistenţă a mumei sale. Se pote întîmpla ca muma 
ori un alt ascendent saii ascendentă, cari sunt în drept să 
consimtă la facerea căsătoriei să nu fie tutor, atunci actul 

bănese '] face minorul singur cu asistenţa mumei sait a as- 
cendentului, fără vre-o intervențiune a tutorului pe princi- 
piul că acel care este abil să se căsătorescă, este admis să 

facă și contractul bănesc de căsătorie, Habilis ad nuptias ha- 
bilis ad pacta nuptialia. 'Tutorul nu. mai represintă pe minor, 
actul îl face minorul cu asistenţa aceluia al cărui. consimţi- 
mânt este necesar. 

B. Facerea unui testament 

120. Deja am vădut în materie de donaţiuni, la art. 815, 
că adesea tutorul pâte să fie depărtat prin împrejurarea că 
sa făcut o acceptare de donaţiune în numele minorului de: 
către unul din ascendențţii ut. Prin urmare acceptaţiunea 
donaţiunei pâte să fie făcută nn numai de tutor, dar şi de 
către un ascendent, cu reserva, de ceea-ce am vădut în pri- 
vinţa autorisărei consiliului de familie. 

Este un alt act, pe care minorul '] pâte face singur, 
însă pentru acesta se cere ca să aibă cel puţin 16 ani; acest. 
act este testamentul. 

Minorul pote. face testament, însă nu pote dispune de
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cât de jumătate din averea sa, şi acâsta numai dacă are 
virsta de 16 ani Şi pentru acesta, nu are.frebuinţă de nică o 
autorisare. | 

“ara “809, Minorul - de 6 ani: nu pâto prin testament dispune în fa- 
vârea tutorului săă, - a 

Minorul, ajuns la majoritate, nu. pâle dispune n nici prin donaţiune 
între-,vil, nici prin testament în fav6rea fostului săi tutor, dacă socotelile 
definitivă ale tatele n'aă fost - prealabil: date Şi primite, ete. 

121. In, fine. un minor se păte obligă prin, 3] însuşi | ȘI 
prin urmare este ţinut la despăgubiri, când comite delicie sati 
quasi-deliote. Pentru a admite că există un delicţ să, cere me: 
„greșit ca minorul să fi lucrat, etm se. „dice, cu discernământ. 
Dacă ar fi pr6 mic, numai de câţi-va' ani de dile, nu “i se 
pâte imputa, că a, comis un delict. Dacă însă minorului % se 
pâte imputa că a-comis un delict. saii. un» quasi-delict pre- 
vădut sait nu de legea penală, el va fi dator daune-interese, 
Aci nu-are a face intervenţiunea. tutorului: ; Te 

“Art. 1162.. „Minorul nare, acţiunea, în rescisiune ! “contra 
obligaţiunilor, ce resultă din deiictele sati: quasi-delictele sale“. 

- Ceva mai mult, practica, . admite. în “jurisprudenţa fran: 
ceză, că dacă,. minorul este chemat; î în judecată. la; tribunalul 
corecţional de -către procuror, şi dacă, acolo merge şi partea 
civilă să: câră despăgubiri, nu. este destul că. „minorul nu 

p6te. să fie representat; de tutorul. săi în. „judecată, ci trebue 
să se presinte. în pers6nă. ; . | 

199. Art. 3y0 conţine o. mulţime de aisposiţiani : : 
1. Dreptul tutorului asupra persânei minorului; 
9. “Dreptul tutorului de. a representa pe minor; 
3. Interdieţiunea pentru tutor -de-.a-cumpăra, de a de- 

veni: ceşionar și de a arenda; în : fine. se- dice: el, — adică, 
tutorul —, ua. administra bunurile - “minorului. ca a bun părinte. de 

familie şi va fi responsabil pentru - daunele- interese, ce. sar întimpla 
din redua sa administrare“ e! 7. : i ! * 

-Ce însemnâză aceste cuvinte: va administra ca an bun 

părinte. de familie ?.. Acest tip de administrator, cu un bun păr înte 

de familie, ne vine de la comentatori! romani. Redactorul co- 
dului Napoleon a fost influenţat; de ideile ce. aveaii curs 
printre. comentatorii dreptului roman la, epoca confecţionării. 

64257 41
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pa  Tutela copiilor adoptați 

123. Mai înainte de a termina, să spunem două cuvinte 
asupra, tutelei copiilor adoptivi şi a copiilor naturali. 

- În privinţa copiilor adoptivi este cert că adoptatul 
rămâne sub tutela părinţilor lui de sînge. Tatăl adoptiv nu 
pote să fie tutor legal. Dacă copilul perde și pe tatăl și pe 
muma sa, naturală, atunci pâte consiliul de familie, care este 
compus din rudele sale de sînge, să al6eă pe părintele 
adoptiv ca tutor; dar acesta nu pâte fi tutor de drept, cum 
ar fi asupra copiilor săi de sînge. In codul german se dăo 

„soluțiune contrarie (e. ger. art. 1773, 1776, 1760). 

Tutela copiilor naturali 

124. In privința tutelei copiilor naturali legea, nu spune 
nimic. Ce vom hotărî? Faţă cu muma suntem cu totul dispuși 
să asimilăm pe copilul natural unui copil legitim. Este bine 
înțeles că el nu pâte să aibă rude despre tată, însă credem 
că un copil natural va avea de tutor pe muma, sa, saii pe un 
ascendent despre mumă, —că muma pâte să-i lase un tutor 
prin testament,. și dacă muma se căsătoresce perde tutela. 
“Dăm aceste soluțiuni pentru cuvîntul că legiuitorul la moș- 
tenire, faţă cu muma, pune pe o scară de perfectă egalitate 
pe copilul natural cu copilul legitim. 

Faţă cu tatăl însă, casul în care căutarea paternităţei 
este permisă, este atît de rar, în cât mai că nu se pâte pre- 
senta, şi noi ne-având nici recunâscerea, este evident că ar 
fi rar. conflictul în practică, între drepturile tatălui şi ale 
mumei; însă chiar dacă s'ar întîmpla un cas cu totul extra- 
ordinar, ea un copil să-și caute paternitatea, sa, în asemenea 
cas ce vom decide? Copilul având pe muma, și pe tatăl săi 
natural, se va găsi sub administraţiunea, legală a tatălui sait 
tot'sub tutelă? Mai departe, muma, fiind moârtă, tatăl Şi în 
lipsă-i ascendentul paternal, va putea fi tutor? 

__ Dificultatea de a da o soluțiune provine de acolo că, 
de și legea n6stră admite căutarea paternităţei în cas de ră-
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pire, nicăeri nu se determină raporturile între fii şi între 
tată. Este cert că drept .de moștenire.nu există de la unul 
la altul. Este cert că tatăl nu pâte avea folosința legală asu- 
pra bunurilor -copilului. Va avea '6re cele-l'alte atribute ale 
puterei părintesci, dreptul de a consimţi la căsătoria copi- 
lului? dreptul de corecţiune? 'dreptul de'a fi tutor? Sati, 
pentru tutelă, aplica-vom regula, care pare a intra și în sis- 
temul: modern : Ubi emolumentun suecesionis, îbi et onus tutelae. 

Ac6stă din urmă condiţiune se incadrâză mai bine cu sistemul 
legii n6stre și deci tatăl natural nu are nică un grept asupra 

pers6nei saii averei copilului, după cum şi acesta nu are nică 

un drept faţă cu tatăl săi natural. Se înţelegre de la sine că 
prin legitimare, copilul natural intră sub puterea tatalui, și 
atunci are tatăl administraţiunea, legală. 

Art. 1773 cod. german, sună ast-fel: a 
"„Minorul primesce un tutor când nu este sub puterea 

părintâscă saii când tatăl și muma nu aii dreptul a-l repre- 
sinta, fie în actele privitâre la pers6na, fie în acele privitore 
la bunurile sale. 

Minorul primesce asemenea un tutor, când situațiunea, 

sa în familie nu este stabilită. Și fiind-că, asupra, copilului 

natural, nică tatăl nici muma nu are puterea părintâscă, co- 
pilul natural va fi în tot-d'a-una sub tutela dată de tribunal“: 

(V. art. 1701—1708). 
a Ma - | . 

SECȚIUNEA VIH 

„D espre. socotelile. tutelel 

I. Cum înceteză tutela 

125. Inainte de a .vorbi de socoteli, să vedem cum înce- 
teză tutela. 'Tutela pote să înceteze saii ex parte tutoris sail ex 

parte pupilli, adică causa încetării să fie din partea tutorului, 

sait să fie din partea, pupilului. liste bine înţeles că dacă 

încetâză tutela ex parte tutoris, nu încet6ză propriii dis tutela, 
ca instituţiune, ci încetâză funcţionarea tutorului.
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r:î-: *196: Putela, încetâză. 'din; partea pupilului,- mai întâiu,— 
ceasul eare..se.:întimplă'mai, adesea, — prin venirea” minorului la 
najovitate.; Odată+venit :minorul: la. majoritate, tutela nu -mui 
există, hu :maă „are;raţiune: de a,.fi; Pupilul fost minor devine 
major, și: prin;.urmare capabil:de a face ori:ce act, întru cât nu 
a fost pus -sub'-interdicțiune. - ..- -.. ar i 
ar Pa te i . i ae 

E  )"Prin mârtea pupilulu îi 
dai ERE DIC CCI a DIR I IE N A E a 
îi: 427. Mai pte înceta tutela. .prin mortea pupilului.. Indată 
ce a încetat din. viaţă, pupilul, tutela încetâză ; însă dacă craii 
mai mulți copii sub :aceeaşi -tutelă,, tutela. continuă pentru 
gei-Lali, iar dacă moștenitorii. sunt majori; se „petrec lucru- 
rile ca şi când. însuși copilul mort -ar fi;devenit,major. :. . 
„i : Dacă, pupilul. lasă «moștenitori Minori, cari nu se gă- 
sesc sub aceeași tutelă, acești moştenitori vor. continua a fi 
sub aceeași administraţiune, sati tutelă, sub care se: găsesc 
la acestă epocă. E 

i „i :0) Prin emancipaţiunea. minorului 

128. Tutela pote șă înceteze încă prin emancipațiyne. Vom 
ved6 în Capul III, ce este acâstă, emancipațiune, în ce se 
deosibesce ea de ceea-ce era în dreptul roman, și cum prin 
emancipare tutela, este terminată și se deschide ceea-ce se 
numesce Curafeli ;-adică minorului emaricipat i'se dă un cu- 
rator, care are atribuţiuni mult mai restrînse şi de o natură, 
diferentă, de aceea a tutorului. 

a) Prin legitimarea copilului minor! 

„129. Am vădut sub ce-tutelă se găsesce minorul 'copil 
natural. Situaţiunea, lui. nu se: schimbă prin adopţiunea ce' 
Tar face: tatăl săi “natural. Am. vădut asemenea ce. dificul- tăți se ridică “atunci când. și-a, stabilit paternitatea “naturală, 
în casul extra-ordinar în care căutarea ei este permisă. Dacă.
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copilul: nâtural se lesgitina6ză, el':dobândeses 'situaţiunea unui 
copil legitim; intră subiputerea'-părintâscă;a- tătălui care ia 
administraţiunea averii; Deci țutela; încetâzăi: îi iii 

In tâte aceste casuri tutela încetâză pentru că nuimai 
are obiect, — pupil nâ mai este, fie că a devenit major, fie 
că capacitatea lui. s'a transformat printr o emancipare, fie că, 
a încetat din viaţă, fie în fine că s'a legitimat. 

i) p pn pis E EI biti 

pa
. 

  

Pi A B..Ex' parte tutoris. -: i o pc 

a a) Prin mârtea “uterului EI 

„180. Tutela, din punctul de vedere, al torului pste să 
înceteze în! aimele câsuri,. |? 
jo „Mai întâia pâte. înceta, prin” moited” taitorailui. Deja: cun6s: 
cem art. "569, care dice că tutela ! ieste:o însărcinare personală, 
care nu .pâte trece la, moștenitori. Incetând: din viaţă tutorul, 
sarcina tutelei “pentru! moştenitorii: lui nu, mai există. Insă, 
și pentru casurile când a, încetat din viaţă minorul, şi pentru 
casul în care ar înceta din viață tutorul, încă pâte să fie o 
urmare de administraţie provisorie, cel „puţin pentru unele 
acte, cari ar suferi, “dacă nu s'âr administra. Art. 1559, de lu 
Mandat, ne: spune: . .. ' 
“Incas de: mârte a mandatărluy, rodi lui” tietiue să 

însciințeze pe mandant, şi până. atunci să: îngrijescă, de 

ceea-ce împrejurările reclamă pentru. interesele acestuia“... 
Acestea se aplică și la tutor. . 
A încetat, din viaţă un tutor, moștenitorii lui vor trebui 

să anunţe, fie pe consiliul -de familie, fie, pe tribunal, pentru 
a se procede la ulegerea unui alt .tutor.: Cu tâte aceste sunt 
o mulţime de casuri în care necesitâză luarea unor. măsuri 
imediate. De ' exemplu: a fost un proces şi trebue să se facă 
apel, care expiră, până să se numâscă. un .noii tutor; sait 
este o .reparaţie. însemnată începută : şi -se apropie. timpul 
răi, şi trebue terminată; sau sunt Gre-care bucate pe câmp 

de strîns, .etc. Ei bine, t6te aceste 'lucrări. sunt; datori. să le 
continue moştenitorii tutorului, întocmai ca moștenitorii man- 
datarului. | 

Tot ast-fel și dacă tutela, încetză prin mortea pupilu-



616 „n DREPTUL OIVIL 

lui, până când să se reguleze moştenirea acestui minor, până 
să se scie cine anume sunt moștenitorii lui, -tutorul va fi 
nevoit, să continue unele acte, care necesită mesuri Provi- 
sorii urgente. 

3 

- b) Prin destituirea tutorului 

131. Al doilea. P6te înceta tutela, în cât privesce pe 
tutor, prin destituirea lui. Scim că sunt. casuri de incapacitate 

şi nedemnitate, pentru ceasul în care tutorul nu a intrat 

în lucrare, și casuri de destituirea unui tutor > deja adminis- 
trator. 

Odătă tutorul destitui se 5 brocede la numirea “unul alt 
tutor. Tot astfel se procede şi când tutorul presiniă scuze. 

In legea germană falimentul tutorului este un motiv de 
incapacitate (Art. 1781, 3), cel puțin atât cât durâză falimen- 
tul. — Legile n6stre nu prevăd nimic în acâstă privinţă şi 
noi credem că tutela, - “nu se perde de falit. 

- c) Prin nterdioţiunea tutorului 

182. Este evident că acela care este pus sub interdic- 
țiune, tocmai pentru-că nu pte,. din causă de lipsă de minte, 
să-și administreze el singur averea, nu pote continua a ad- 
ministra averea pupilului. , ' 

d) Prin căsătoria ; a doua a mum:i, când nu s'a convocat consiliul da- familie, sa îi : 
: când acesta nu a menţinut-o în tutelă. 

133, In fine, he aducem aminte că dacă muma se mă: 
rită a.doua, 6ră, fără să se întrunâscă consiliul de familie 
ca să hotărască dacă. trebue saii nu să i se lase. tutela, pierde 
dreptul :de a fi tutâre şi tot; ast-fel:va pierde tutela şi în ca- 
sul în' care: consiliul . de familie. va hotărî ca ea.să nu mai 
pâtă' fi tutore. . ” . .
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II. Despre socotelile tutelei: 

134. Tutela este un mandat. Tutorul lucrâză în virtutea 
unui mandat ce i s'a acordat de lege, şi ca ori-ce mandatar 

„el este dator să dea socoteli. Darea de socoteli este obliga- 
t6re pentru ori-ce tutelă. 

Așa, Art. 415 spune: 

Fie-care tutor este dator a da sâma despre administraţiunea sa, 

d da semă de administraţiunea sa, este ceva general, pen- 
tru-că aci nu este numai a da, proprii dis, socotâla în în- 
țelesul pe care îl vom ved€ îndată, ci este a răspunde. tu- 
torul de administraţiunea sa. Pot prea bine să daii socotâlă 
de ce venituri am încasat, de ce sume am cheltuit, socotâla 
să fie în regulă și cu tâte acestea să mi se impute alte fapte 

„ relative la tutelă: de exemplu; o rea administraţie, o neîn- 
grijire de a întrerupe un termen de apel, de oposiţie şi cele- 
l-alte. 

| Principiul art, 415 este că vri-ce tator trebue să dea 
socotâlă despre administraţiunea lui, adică -este. dator să 

dea socotâlă regulată de veniturile, care le încasâză şi 

cheltuelile ce le face; şi prin urmare ori-ce tutor, fie că ar 

fi vorba de un tutor legal, fie că ar fi vorba de-un tutor 

testamentar, fie că ar fi vorba de un tutor dativ, ori-care. 

ar fi acest tutor, fie chiar tatăl sait muma, el este dator să 
dea socotâlă. 

Mai toți autorii sunt; de acord să spuie că clausa ds a 
dispensa pe un tutor de a da socotâla, este .nulă, ca con- 
trarie chiar ordinei publice. Nu pâte cine-va să dispenseze 
pe un altul de a da socotâlă despre o tutelă. Nu se pâte 

dice: las o avere minorului şi dispun ca: acestă 'avere să 
fie administrată de cutare persână ca tutor, și adaog că, tu- 

torul pe care îl rog să primâscă tutela să nu fie ţinut a da 
socotâlă. Darea de socoteli, adică răspunderea ce tutorul 

trebue să aducă în administraţiunea sa, chiar dacă tutela nu 
ar fi consideraţă ca o funcţiune publică, totuși este de o 
ast-fel de natură, în cât nici un tutor nu pâte fi dispensat 
de dînsa.
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185. Cui se daii, socotelile? .., NR . 

In privinţa acesta” trebue să distinge, după cum ar fi 
easul,de, încetarea tutelei: Aşa, dacă, ţutela. :a încetat prin 
ajungerea. minorului, la, „majoritate, socotelile tatele negreşit 
vor fi, date față. cu fostul, minor, Dacă. tutela încet6ză ex parte 
tuloris, fie-că el este destituit, fie că. este seuzat,, -atuncă 0 

nouă tutelă are loc şi socotelile se. dati; contradictorii cu 
noul tutor. Dacă tutela încetâză prin emancipaţiune, socotelile 

trebuese.:să se. dea, fostului..minor, însă cu asistența curato- 
rului. Art. 426: Socotâla tutelei se va da emancipatului mi- 
no, în” fiinţa curatorului săi. Se 
i “Acum, tutela, pote 'să înceteze prin “mortea. turului Şi 
atuncă socotelile: se vor :da de. moştenitorii: lui. lar dacă în- 
cetâză, prin: mârtea, pupilului, socotelile le va, da butorul, însă 
moștenitorilor acestui pupil. i : 

136. In privința formelor - cum. se dati aceste socoteli, cu 
deosebire de ceea-ce este în 'dreptul francez, la noi ele: nu 
se daii de cât tribunalului. Negreșşit se 'chiamă consiliul de 
familie, se chiamă noul tutor, se chiamă fostul minor de- 
venit major, care pâte să facă: observaţiuni și să cheme în 
judecată: pe tutor, însă. socotelile, “valabil date, nu sunt de 
cât acele date tribunalului. 

"187, Trebue ' să distingem două feluri do socoteli: So- 
coteli- par. țiali, ce se-dati în fie- -care an Și socoteli” generali ce tre- 
buese presentată la terminarea. tutelei.. de 

" Despre''cele d'înitfiii tratâză art. 416 Şi 417, iar “despre 
cel de al doilea ari, 418, 

i: Art. 416. "Fie-care tutor, afară de tată şi mamă, şi aceştia numai pe 
timpul 'cât.-ati. usufruetul legal asupra -bunurilor minorului; este dator în 
cursul tutelei sale a arăta înscris la tribunalul ținutului, la finele fie-cărul 
an, starea administraţiunei sale ,'iar tribunalul, 13. întîmplare când tutorul 
este ales de către consiliul de familie, va A dator a împărtăşi mai întâi 
copiă întărită de starea acestei administraţiuny consiliului de familie, care 
având a'face luări aminte asupra împrejurărilor administraţiunei tutelei, le 
va adresa tribunalului în termen de 15 dile, după primirea copiei; trecând 
însă acest termen, atunci „tribunalul, fără a aştepia sus-disele luări aminte, 
Ya regula cele de cuviinţă - în privirea: dărei de. s6mă din partea tutorului. 

„Art,. 417. 'TPutorul' care nu va depune în tribunal socotelile. până la 
cincI-spre-dece dile după fnitul anului, va pul6'fi 6xecutai pentru pre- darea lor de către tribunal. ! - -
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::Pe'fie:care an tutorul ieste “dator să: presinte înscris 
tribttnalulut stărea; adrinistraţiunei? sâie, + si tribunalul: co: 
munică” acâsta, consiliului de familie. Legiuitorul": “aci spune 
că numai în “ casul în care “tutela ar fi: alesă. de' consiliul: de 
familie, ntirhat: atunci consiliul - va, fi în drept: să vadă aceste 
socoteli. Dacă. ar: fi vorba de o tutelă; legală; Sai, de 6“tutelă 
testamentară;: consiliul de familie pare a nu may fi ținut să 
vadă aceste socoteli. Cu t6te-: acestea, în practică: consiliul 
de -familie- se amestecă. tot: A€uha în 'socoteli, și : acâsta este 
legal; Scim! că 'consiliăl de familie este chemat! să fixeze de. 

"la început; ce sumă să se cheltuiască pentru întreţinerea; per- 
s6nei minorului, după care, ori-ce prisos ar fi; tutorul: este 
dator săl' capitaliseze. Consiliul” de familie are prin urmare 
dreptul să 'se amestece în fie-care: 'moment, 'ca să vadă chel- 
tuielile şi strîngerile: de venituri făcute 'de tutor, şi dacă are 
acest drept, cum n'ar avea dreptul să: controleze socotelile : ? 
Aşa fiind! chiar, când: ar fi vorba de o “tutelă, legală sai tes- 
tamentară, consiliul de: familie are dreptul să vie la tribunal 
spre'a: controla, socotelile. Apoi nici nu. este motiv a se 
deosebi 'tutela, dativă de aceea a 'aseendenţilor, sau. testa: 
mântâră. - 

188. După art. 416, tatorul presintă' socotelile tribuna: 
lulu şi tribunalul 18: cominică . consiliulvi de familie.:In 
practică însă se pot petrece lucrurile mai ușor.-Tutorul pote 
aduna, consiliul de familie și presenta socotelile. Consiliul 
încheie un proces “verbal în care declară că: primesce' de 
bune aceste socoteli, și ast-fel cu aprobarea consiliului de 
familie şi însoţit de acte justificative, tutorul presintăi aceste 
socoteli: tribunalului. , 

139. Aceste socoteli anual se dai de către 'ori-e o tutor, 
fie chiar de către _tată şi mumă. Insă dacă tatăl şi muma, 
tutâre are în: același timp și folosinţa, legală, se: înţelege că 
nu va, fi ținut să . dea socoteli daspre: întrebuinţarea venitu- 
rilor minorului,: fiind-că acâste : venituri aparțin, tutorului: 
EI vor da, socoteli: numai în casul în care nu ar avea, folo- 
sinţa legală, fie că aii peidut-o, fie că, s'a, lăsat vre-o avere 
minorului cu condițiune- să nu 'aibă dreptul. de folosință 
legală tatăl saii muma, fie că muma - voăritându- se a doua 
Gră a perdut acest drept. „
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| 140. Legea maj dice în art. 417 că, dacă tutorul nu depune 
la tribunal socotelile în 15 dile, pote fi executat pentru 
predarea lor, ae către tribunal. Din nenorocire: nicăeri le- 
giuitorul nu fixâză cari sunt mijlâcele legali de execu- 
ţiune, pe cari le-ar putea întrebuința tribunalul ; ci se: măr- 
ginesce numai a arunca acâstă frasă, că tutorul va fi executat 
de tribunal pentru predarea, socotelilor; dar în ce mod 
acâstă executare? Dacă ar fi să se puie în vig6re legea con- 
stringerei corporali, — legea votată şi ne-adusă la îndeplinire 
până astă-di—,ar fi un mijloc “de a executa pe tutor, sar 
aplica constrîngerea corporală, până va da socoteli. [n prac- 
tică se văd o mulțime de dificultăţi. cum să se facă acâstă 
constrîngere a tutorului, şi în multe casuri se ia măsuri de 
tribunal. de a, se sequestra tâte veniturile averei tutorului, 
fără să se mai dea nimic tutorului pentru întreținerea mi- 
norului, până să aducă socotelile, | 

| In privința acâsta adesea tribunalele ai variat, și sunt 
hotărîri ale curței, cari ai spus că 'o măsură de felul acesta, : 
luată de tribunal, ar fi ilegală, pentru că nicăeri nu se dă 
drept tribunalului de a sequestra averea proprie a tutorului. 

Cu acest sistem cuvintele pste fi executat tutorul nu mai 
ai nici; o însemnare şi nu mai este “de nică o importanță 
darea, socotelilor. Nu: ar rămâne tribunalului de cât să con- 
sidere pe tutor ca răi administrator şi să-l destituie. 

141. Art. 418 se ocupă de socoteli generali, cari se dati 
la terminarea tutelei, fie că tutela încetâză cu: totul prin ve- 
nirea la majoritate a minorului, fie că se termină numai din 
partea tutorului. . : - ie 

Art. 418. La eşirea sa din tutelă, tutorul este dator a da socoteli - pentru t6tă durata tutelei sale. - 

Darea de socoteli anuali nu dispenseză pe tutor dea 
da socoteli generali, pentru t6tă administrația sa: Să nu se 
cr6di că dacă am presentat o socotâlă, de exemplu:pe anul 
cutare, prin acâsta sunt dispensat de a o mat da alte soco- 
teli la finele tutelei. Voiu fi dator când dai socoteli gene- 
rali să presint şi socotelile „amuale, căci se pâte să nu fie 
exacte, socotelile strînse la un loc, și în asemenea cas sunt 
r&spundă&tor.
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Spre acest sfîrşit el este datora întocmi două de o potrivă exem- 
plare, care trecând prin consiliul de familie, se vor. -supune. tribunaluluş 
cu observaţiunile ce va fi făcut, „rămâind tribunalului a le. încuviința sai 
nu, după împrejurări. - 

142. Se dă socotelile generale, ca şi cele parţiale, tot- 
deauna însoţite de 'ceea-ce se numesce acte justificative, adică 
când este vorba, să "arate veniturile, trebue să se arate con- 
tractele de. închiriere, de arendare, _poliţele sati înscrisurile 
de dobândi, borderourile de cupânele cumpărate şi cele-l'alte 
când este vorba iarăși de cheltuieli, trebue să aducă acte 
justificative pentru fie-care sumă.. 
„: 143. In privinţa actelor justificative, în. practică sunt 
Gre-cari dificultăți. Nu pot să aduc pentru ori-ce cheltuială, 
făcută în comptul minorului, acte .justificative. Inţeleg că 
dacă minorul are un învățător, pe .care îl plătesc, să iati 

act justificativ; înțeleg asemenea pentru o cheltuială mai 
mare făcută, o reparaţie, un proces, etc., să iati act justifi- 
cativ, însă pentru cheltuielile de di, ceea:ce se cheltuiesce, 
în piaţă, la, băcânie,: la spițărie și cele-l'alte,- este mai greii 
să se aducă.acte justificative, așa în cât e lăsată la 'facul- 
tatea tribunalului să aprecieze el aceste cheltueli. dilnice. 

144. Consiliul de familie îşi arată obser vațiunile sale. Şi . Soc0- 
telile şe dai tribunalului. 

Ce se întîmplă când tribunalul. nu primesce socotelile? 
Se pâte întîmpla ca tribunalul să găsâscă :cum că nu 

Sunt socotelile bune, şi în hotărîrea 'sa, în jurnalul ce în- 
cheie, să spună ori că tutorul nu a justificat întrebuinţarea 
cutărei. sume, ori.că nu a justificat suficient.cari sunt veni- 
turile minorului şi descoperindu-le, să determine tribunalul 
de la sine o sumă în pasivul tutorului. Saii se pâte întîmpla 
ca, tribunalul să qică: Socotelile sunt cu totul neregulate: 
nici nu sunt acte justificative, nici nu 'se arată veniturile, 
cheltuielile, şi. prin urmare să le refuse întrun mod abșolut, 

Se înţelege că tribunalul refusând socotelile tutorului, 
acesta, pâte merge la Curte, însă presupunând că şi Curtea ca, 
și tribunalul refusă socotelile, ce se întîmplă ?. Posiţiunea unui 
asemenea tutor este: ca cum n'ar fi. dat de loc, socoteli. Mai 

"întâi va, fi executat pentru darea socotelilor. şi al doilea, 
va, fi chemat în judecață saii de fostul minor, sai de noul
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tutot, sau: de nioștenitori: miiăorultii;: şi "Și i coridamnăt.: Th ase: 

monea. câs,. urim6ză, protedura,” unuj proces, î “în: regulă, în mod 

contradictorii, judecându-se înaintea tribunalului, la Curte, ete. 
145. Mai nasce întrebarea: dacă tribunalul . căutând 

socotelile, constată. că este -vre:o sumă cu care rămâne'dator 
tătorul; o “asemenea hotărîre. dătă'de tribunal, este ea: exc- 
cutorie: sati nu? 'Vedem--că până: aci “n'a fost vorbă: de cât 

de: 0. procedură grațiosă,- nu-a lost: vorba, de-un “proces, ci 
humai' 48: îndeplinirea unor: formalități, „ce se fac: Înaintea 
tribunălului. : 

In practică se adrmite că | fixarea vre-unui reizuat co' a 
rămas în: 'favârea sai în 'defavârea, tutorului, pâte să se Con- 
siders:'ca. 'un'act ce ar putea, fi executorii și prin urmare 
pentru îndeplinirea cărui să: se. potă executa. tutorul, sai să 
aibă: el: “dreptul de'a 'urmări' averea. minorului; cu. tâte că, 
după cum vedem, n n'a! figurat în instanță niinorul- devenit 
major, : - - . 

| 146. Dacă tribunatăl cliiar - a primit de Dune socotelile, 
totuși legea spune că o asemeiiea primire de socoteli. făcute 
de tribunal nu 'dispens6ză pe tutor: ca contradictorii, şi 
atunci: prin! mijlocul unei acțiuni în regulă, să. răspundă către 
minorul. devenit major de adniinisteaţiunea sa. : 

   

"Numai după predarea socotelilor obsteser şi încuviințarea lor de către 
tribunal, se va considera tutorul: desfăcut de tutela sa, fără jignirea drep- 
tului: reseryat pupilului devenit major,. de a cere s6mă. tutorului de admi- 
nistrarea tatele” (Art. 418). 

a cere semă, vrea. să dica nu numai darea socotelilor, dar 
tutorul răspunde către pupilul, devenit major, de întrega 
administraţiune. ' 

Trobue tot să insistăm asupra “acestor reguli că Ja noi 
socotelile nu se dai nici consiliului de familie, nică :noului 
tutor, nică pupilului devenit major, ci. tribunalului, pentru că 
altul este sistemul legei franceze. 

Tâtă în privința acesta art. 471 şi 472 din „legea fran- 
ceză ce dispun : pă 

Art. 471. Orice tutor, afasă de tată şi tund; 
In legea franceză tatăl Și muma nu dai socoteli anuale, 

chiar în casul când nu at folosinţa legală.
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:: pote Să. +fie: femut î în timpul, sadministraţiunel : să "dea. subrogaa 
forului; ia - - i, 

|  Scim deja, că în. sistemul legei franoeize „ alături cu. tut 
torul, se pune -un. subrogatutor. Legiuitorul nostru,.a,; ;credut 
de cuviință; că .ește de prisos, şi. a;. lăsat: mai tâte. actele, pe 
care este chemat şă, le; facă subrogatorul, sai consiliului de, 
familie, sait tribunalului. ....... -.: ra p. 

situaţiuni. a gestiunei.. sale, ân. cpocele. în, cari consiliul. de fai 
milie le.va găsi cu cale să le ficeze,. fără ca. cu tote acestea tutorul, 
să fie. constrins:.a da mai mult. de cât o. „socotelă' pe:an.. Aceste stări, 
de siluaţiuni vor fi redactate şi remise fără chltuti, pe hâr tie liberă, 
şi fură nici'.o- for malitate în justiție...» e 

Vrea să dică, socotelile anuale, — în: 'sisteraul legei fran: 
ceze, — nu sunt obligatorii. Numai când crede de cuviință 
subrogăterul, la 'eare 'şi aceste socoteli s6 “presintă sub: forma 
unei arăfări de: 'situăţiune, consiliului! de familie; şi: pot: să 
fie la intervale fârte hingi, numai atât, să nu fie” obligat tu- 
torul a da mai mult de cât o. socotâlă. pe-an. .:..:* 

| Şi în legea. franceză se: deosibese. socotelile date, aşa; 

numite, de bună .voe, petrecute între tutorul -trecut Şi. cel 
noi,: saii minorul: devenit, major. Acesta. cercetâză, socotelile 
Şi ori le. primesce de bune, dând descărcare  de.bună-vog, 
ori nu le primesce şi. atunci are- loc darea, socotelilor prin 
justiţie, pe. cale de. proces regulat. e ! e 

„ Aşa dar în sistemul legei franceze, tribunalul nu izitervine, 
de cât. numai dacă ar fi contestaţie asupra vre-unei cheltueli 
între tutor.și fostul săi minor; pe. când în legea rumână; 
socotelile trebue să: se d regulat, tribunalului. Tribunalul 
este care le cercetâză, şi când nu le primesce tribunalul,.tu- 
torul este.- obligat a presinta altele, iiar când le primesce,; 
totuși nu este--descărcat tutorul, pentru. că încă pâte s să-i 

câră. minorul din .noiu socotâlă:; ! 

In sistemul „legii. germane, tutorul dă socotâlă tot tri. 
bunalului. în -fie-care an. Dacă administraţiunea este - puţin 
întinsă, tribunalul. tutelelor, după ce s'a dat socotâlă în anul 
I, pâte: ordona, ca socotelele. să se d6 la intervale lungi. (Ari. 
1840, comp: art. 1841— 1843)... 

147. Epoca în..care un tutor aste. descăreat de tribunal. 
de administraţiunea. . -sa, în. sistemul legii n6stre, se pare că 

,
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nu. ar mai fi-nici un interes, pentru că de şi în lege se dice: 
„numai după predarea socotelelor în general şi încuviințarea lor de 
către tribunal, se: va considera tulorul desfăcut de tutela sa“, Și se 
pare că tutorul este descărcat; însă se adaogă: „fără Jignireu 
dreptului reservat pupilului devenit major de a cere semă tulorului 
de administraţiunea tulelei“, vrea, să dică, descărcarea acâsta 
aprope nu este de nici o importanţă pentru tutor, de 6re-ce 
tot rămâne reservat dreptul minorului de a cere socotâlă. 
Cu t6te acestea pote să aibă interes acâstă descărcare nu- 
mai față cu tribunalul, că nu mai pâte să-l apuce de soco- 
teli. Mai departe însă fixarea epocei, în care s'a considerat 
tutorul ca descăreat față cu: tribunalul de administraţiunea 
sa, este de'0 mare importanță faţă cu regula pusă de art. 419. 

Art. 419. Orl-ee convenţiune săvîrşită între tutor şi între pupilul 
ajuns în majoritate, va A fără tărie, dacă va fi fost făcută înaintea expirărel 
unei luni de la desfacerea definitivă a tutorulul. 

„148. Prin urmare desfacerea, definitivă trebue să fie de- 
terminată, pentru ca să se scie de când începe să curgă ter- 
menul de o lună fixat de art. 419, în intervalul căruia ori-ce 
tratare asupra administrării tutelei, făcută între tutor și mi- 
nor este nulă. Legea n6stră dice: „ori-ce convenţiune“ ; legea 
franceză se servea de cuvîntul traite, ori-ce tratare, ori-ce în- 
țelegere. Credem că redactorul rumân traducând. cuvîntul 
traite, n'a voit săi schimbe înțelesul și trebue să restrîngem 
aplicarea art. 419 numai la ceasul pe care l-a avut în vedere 
legiuitorul. Aşa cum e redactat articolul ar av aerul să 
spuie că în intervalul de o lună de dile, sait chiar în t6tă epoca de când a încetat tutela până să se d6 socotelile de- 
finitive de tutor, nu pote să intervie nici o convențiune între 
intor și fostul minor. Ei bine nu acâsta este ideia, legiuitorului. 
Pote pr6 bine tutorul să se împrumute de la fostul minor, 
sail pâte tutorul să împrumute pe fostul săă pupil, ori să ia cu chirie unul de la altul o casă, ori să se arendeze o moşie, „ele. Legea a înțeles convenţiunea, care ar avă de obiect a descărea pe tutor de obligațiunea de a da socoteli. Si âtă de ce se teme legiuitorul. Un tînăr ajuns la; majoritate, do- ritor de a intra cât mai iute în administrațiunea averey sale, „doritor de a av6 cât mai iute averea în mână, pâte să fie
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victima unul calcul din partea fostului. tutor, care — ca să-şi 
ascundă o rea administraţie a lui, unde a. fost pâte şi rea 

„credință —, dice fostului săi epitropist:: nu-ți dai averea, 
dacă nu-mi dai descărcare pură și simplă, că nu ai în contra 
mea, nici o pretenţiune. O asemenea declaraţie pâte să fie 
facută sub imperiul înșelăciunei din partea tutorului. Şi de. 
aceea legiuitorul dispune întâiii să 46 tutorul socotelile prin 
tribunal, tribunalul să vadă dacă sunt bine întocmite, și apoi, 
după ce le aprobă tribunalul să se lase un termen fostului 
minor, devenit major, să cerceteze și el socotelile tutorului, 
în termen: de o lună; și după acâstă lună, începând de când 

“tribunalul a admis ca bune. socotelile -tutorului, pâte fostul 
minor, să vie să spuie tutorului: recunosc de bune socote- 
lile date, şi nu am nici o pretenţiune, din contră "ţi sunt re- 
cunoscător de ostenelile ce ţi-ai dat pentru administrarea, 
averei mele. Incă o dată când se dice în lege: „ori-ce conven- 
țiune“ acesta se raportă la ceea-ce a avut legiuitorul în minte, 
adică la convenţiunile relative :la darea socotelilor. Conven- 
țiunea este nulă dacă a fost făcută mai înainte cu o lună de 
dile de când sai primit socotelile de către tribunal. 

Termenul acesta este de qece dile în legea franceză 
(art qi. - | 

149. Laart. 419 să alăturăm un alt articol de la testa- 
mente, art. 809, alin. II, care dice: 

„Minorul ajuns la majoritate, nu pâte dispune nică prin 
donaţiune întru viă, nici prin testament în favârea fostului 

săi tutor, dacă socotelile definitive ale tutelei, n'aii fost 
prealabile date şi primite. | 

„Sunt exceptaţi, ete.“ E 
Legiuitorul se teme ca nu cum-va sub forma unei do- 

națiuni, să se ascundă tocmai descărcarea. Pot să dăruiesc, 
pot să renunţ la, ori-ce pretenţiune ași av6 contra fostului: 
mei, tutor; însă o asemenea renunțare trebue făcută după o 
lună de dile de la: primirea socotelilor. Acesta pentru, că 
ceea-ce nu pot să fac direct prin convențiune, nu pot să fae 
nică indirect, să dăruiesc tutorului ceva. Ar pul€ să abuseze 
de posiţiunea în care se găsesce' tutorul, dacă sar permite 
ca minorul -să-i pâtă da ceva, în acest interval, fie chiar 
prin testament. Se pâte întîmpla casul în care fostul minor
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să fie;bolnav grei..El voind să: facă, testamentul :nu-i. pote 
lăsa, nimic, fostului tutor. Regula nu şe “aplică, dacă tutorul 
va fi.-un aşcendent. Legiuitorul nu :se teme că. minorul. ar 

pută fi. victima, ascendentului, şi de. aceea permite:ca un fost, 

minor, să pâtă da prin testament sati donaţiuni fostului săi 
tutor,, când acesta ar fi un ascendent. 

150, Acţiunea pe :care o are: minorul contra tutorului, 

în. cas: când acesta, n'a predat socotelile, saii n'a fost descăr- 
cat.de minor, se prescrie în termen de 10 ani. | 

„Art: 1901. „Veri-ce acţiune a minorului contra tutorului, 
relativă, la faptele tutelei, se. prescrie prin dece ani, începend 
de la: majoritatea sat. - 

Prin urmare dacă tutorul | nu a , dat socoteli, sai chiar 

daca a dat socoteli, însă, n'a, obținut, descărcare de la mino- 
rul devenit major, pâte minorul în timp de dece ani să .câră 

din noii, socotâlă tutorului.. Rai 

| -Sa notăm: că legea dice că, cei dece ani. cure din. mMo- 
inentul “în. care minorul devine major. Prin urmare dacă tu-. 
telu, a încetat ex parte tutoris, saii dacă a încetat prin, emanci- 
paţiune, cei dece ani nu curg de când a încetat tutela, ci din 

momentul în care pupilul: a. devenit. major. . :  „.. 
Este bine înțeles: că, dacă a murit minorul și dacă așa, 

fiind socotelile trebue să,.se dea moștenitorilor, dacă aceşti 
moștenitori sunt majori, termenul. de-10 ani curge din mo- 
mentul: în .care :a încetat, tutela; iar. dacă moștenitorii erai 
minori, termerul nu .va curge de cât din momentul când | 
acești „moștenitori vor deveni -majori.. , 

151. Ne mai rămâne art. 420, după- care, când “din s s0- 
cotelile unei epitropii a rămas ceva dator. tutorul către mi- 
nor, reliquatul- acesta, produce dobândă de drept, din mo- 
mentul în care 'socotelile ai fost primite de tribunal, fără să 
aibă trebuință,. fostul minor, nici. să cheme, în judecată pe 
tutor, nică să/l someze. 

„Acum se. pâte întîmpla, . şi contrarii, că din: adminis- 
trațiunea, tutelei să resulte cum că tutorul are să. primâscă 
ceva de la. minor. În asemenea .cas- reliquatul produce do- 
Dândă, nu din diua primireă socotelilor de către tribunal, ci 
din qiua” notificărel | ce. a, făcut tutorul fostului săi pupil, 
că datoresce acestă sumă..
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Art. 420. Dacă, :după socoteli, tutorul va rămânea dator cu: Yre-o 
sumă minorului, acea sumă va purta dobândă din : diua chiar a încheeret 
socotelilor tuteler. 

Dobândile pentru sumele cu cari ar rămânea dator minorul câtre 
tutor nu vor curge de cât din diua după încheierea socotelilor definitive, 
în care se va fi fâcut somaţiune de plată. 

Art. 1088 ce tratâză despre dobândile ce se datorese 
în general dispune că dobândile se datorese numai din Qiua 
chemării în judecată; | 

La articolul nostru avem două excepțiuni la acâstă 
regulă: una acea că în casul în care tutorul datoresce ceva 
minorului, dobânda curge de drept din momentul primirei 
socotelilor, şi alta că în casul în care tutorul are să primâscă 
ceva de la minor, dobânda, curge nu de la, chemarea în ju- | 
decată, ci din momentul în care s'a făcut somaţiune de plată, 
fostului minor. | o 

Art. 420 nu exclude un alt cas ce se pâte întîmpla, Şi 
anume când tutorul pâte să datorâscă dobândă chiar în 
timpul tutelei. Este un principii pus în Art. 1544 “că, ori 
de câte ori un mandatar întrebuinţâză o sumă de bani ai 
mandantului în folosul său, datoresce dobândă la acâstă sumă, 
din momentul în care a întrebuinţat-o. Tutorul nu este de 
cât un mandatar, și ca ori-ce mandatar, ori de câte ori sar 
dovedi că el în timpul administraţiunei averei minorului a, 
luat bani de ai minorului şi "i-a întrebuințat în folosul săi, 
aceşti bani produe dobândă din momentul întrebuințărei. | 

CAP. INI 

Despre emancipaţiune 

152. Se scie de câtă importanţă era în dreptul roman actul 
de emancipare, care avea de efect de a, scâte pe fiul de 
familie de sub puterea părintâscă. 

- La ori-ce etate, la Romani, s'ar fi găsit un copil, dacă 
părintele saii moșul s&ii era încă, în viaţă, el trebuia să: se 
găsâscă sub puterea părintâscă a acestui părinte sait MOȘ, 

și emanciparea avea de efect de a face să înceteze acâstă, 

64257 42
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putere părintâscă ; prin urmare copilul emancipat devenia 
din alieni juris, sui juris. ” : 

Scim asemenea cum se făcea emanciparea: Se lua co- 

pilul, se vindea cui-va cu clausa de a fi pe dată liberat din 
sclavie, și îndată ce era liber, fiul intra îpso jure din not 
sub puterea părintâscă a, fostulni s&ii părinte, până ce aceste 
vîndări se repetaii de ţrei ori consecutiv, când fiul devenea 
cu desăvîrşire liber, emancipat. 

_Negreşit că în ideile modernilor, emanciparea "ȘI schimbă 

cu totul caracterul, nu mai are acea importanță pe care o 

avea în dreptul roman. În dreptul modern, ca nu cum-va 

un copil să trâcă prea repede de la starea de incapacitate 
absolută de a-și administra averea, la o starea de perfectă 
capacitate, pentru a se obicinui întru cât-va cu administrarea 
propriei sale averi, s'a credut de cuviință că de la o vîrstă 
Gre-care un copil să pâtă fi emancipat, adică să fie pus în- 
tr'o posiție 6re-oum intermediară între starea de incapacitate 
absolută ca, pupil și starea de capacitate ca major. 

Emanciparea dar ar fi la noi actul prin care un copil, 
îndeplinind 6re-cari condițiuni prevădute de lege, trece de 
sub puterea părintâscă așa cum este organisată în dreptul 
modern, şi de sub tutelă, pentru a intra în curatelă şi în 
același timp pentru a deveni capabil de a face unele acte 
relative la administraţiunea averei sale, şi a pers6nei sale. 

Liegiuirile nâstre vechi, Codul Caragea şi Callimach, pre- 
văd și ele emanciparea. Așa, în Cap. III, Partea I, Codul 
Caragea, Art. 5, se dice: 

Art. 5. Câţi nevirstnici vor primi ertarea virstei. sunt stăpână 
pe câte sunt şi cei în virstă (Ş 2), însă fără a fi voluici să-şi în- 
străineze vre-un lucru nemişcător până la două-deci şi cinci de ani 
ai vîrstei lor. 

Legea, din 1833, care face o anexă la regulamentul or- 
ganic, prevede că pâte să fie cine-va emancipat, să i se 
dea ertarea de vîrstă, în ce forme, și în fine cari sunt 
efectele ertărei de vîrstă. 

„Codul Calimach reproducând ideile din codul austriac, 
se inspiră câte o dată din dreptul roman. 

In dreptul roman tutela nu merge de cât până la vîrstă 
de 14 ani, nu putea cine-va fi pupil de cât până la 14 ani,
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şi numai până atunci putea, fi pus sub tutelă, "De la 14 ani 
încolo pupilul, în dreptul roman clasic, devenea capabil de 
a face ork-ce act. Observându-se însă că adesea se abusa de 
starea de ne-experiență în care se găsiaii, cei ce eraii încă 
prea, tineri, a început pretorul să introducă restitutio în înte- 
grum. Când o persână minoră de 25 ani se vedea.că a fost 
victima unei rele credințe din partea vre-unei persâne care 
a contractat cu dînsul, atunci minorul putea să câră de la 
pretor 0 restitutio în întegrum, adică să fie pus în posiţiunea, 
în care se găsia, mai înainte de a fi contractat. Cu modul 
acesta dreptul pretorian a introdus instituţiunea în practica 
romană care în urmă, s'a confirmat prin numita lege Pluetoria, 
care prevedea ca să se pâtă da minorului de 25 de ani, 
— însă care are 14 ani împliniți—,un curator ce avea să-l 
asiste în unele acte. | | | 

Codul Calimach urmâză aprâpe același sistem, adică 
ține epitropia până la 14 ani, iar de aci încolo începe cu- 
ratela. | 

Așa vedem în '$ 357, dicându-se: 
$ 357. „Curatoria sait apărarea se rînduesce: 
1. Asupra averei tînărului cei nemișcătâre, ce se află 

în ţară străină; 
9. Asupra acelor ce întru deosebită, împrejurare nu se 

pot apăra de către tatăl, saii epitropul lor; 
3. Asupra celor în desăvirșită vîrstă, căduţi în nebunie, 

sai întru alte metehne a vieţei; 
4. Asupra acelor vădiţi întru răsipire ($ 361); 
5. Asupra acelor zămisliți ($ 363); 
6. Şi une-ori asupra acelora surdo-muţi ($ 363); 
7. Celor în străinătate ($ 3605), şi 
8. Asupra acelor osânâiți pentru o vinovăţie ($ 371). 

După aceea vine şi spune că se pâte numi curator şi 
acelora, cari ai obţinut ertare de vîrstă, însă numai pentru 

unele acte, ca, înstrăinare, ete. 

| 153. Materia la noi este pusă în capit. UI, intitulat: 
Despre emancipaţiune. 

Vom aveaa ne ocupa: 
]. De casurile, şi de modurile cum se face emanciparea ;
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II. De efectele emancipărei, unde vom vedea deschiderea cura- 
tele; ; şi în fine 

III. Despre modul cum se revocă emanciparea. 

I. Casurile emancipării şi modurile cu 
cari este dată 

154. Emanciparea pâte să aibă loc, sai de drept sait să 
fie acordută, 

" Emamciparea de drept are loc în casul prevădut de art, 
421. Când o persnă se căsătoresce este de drept emancipată 
prin actul de căsătorie. 

Scim că un băiat se p6te căsători la vîrsta de 18 ani 
Şi o fată la, vîrsta de 15 ani (art. 127). Ei bine, atât bărbatul 
cât și femeea, îndată ce se căsătoresc sunt emancipaţi de 
drept. Lucru se explică uşor, mai cu s6mă pentru bărbat. 
El are să fie de aci înainte capul unei familii, are să dirigă 
acâstă familie, are să îngrijâscă de dînsa, Și prin urmare nu 
pote să mai fie pus sub tutelă. 

Art. 421. Minorul se emancipâză de drept prin căsătorie. 

Origina acestei emancipări o găsim în dreptul vechii 
francez. Dreptul vechii francez recunoscea: ca și codul 
Calimach, în unele cutume, că la o vîrstă 6re-care, un minor 
în diferite casuri să fie. emancipat de drept, însă aceste casuri 
existaii exclusiv numai pentru unele cutume; pe când în 
tot teritoriul francez, fie în țările de nord fie în cele de sud, 
se admitea principiul că minorul, care se căsătoresce, este 
emancipat. . 

In privinţa acestei emancipări nu se cere nici o forma: 
litate, este o emancipare care: resultă din faptul căsătoriei, . 
este o emancipare de drept. a 

151. Nu tot ast-fel este și pentru emanciparea acordată. 
Ea trebue să fie dată în unele condițiuni, după unele forma- 
lităţi și nu se pote acorda de cât numai de unele pers6ne. 

Mai întâiu emanciparea se pote acorda de către tată și 
în lipsa tatălui de către mumă.
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Ari. 422. Minorul chiar necăsătorit va putea fi emancipat de către 
tatăl său, sai în lipsa tatălui de către muma sa, când va, fi îndeplinit opt- : 
spre-dece ani ai vârste! sale. 

Acâstă emancipare se va face priui singura declaraţie a tatălui sai a, 
mumel, la tribunal, care se va publiea.. ! 

Tatăl dar este cel dintâii în drept să acorde eman- 
ciparea. Scim că, atât cât sunt în viaţă tatăl şi muma, pu- 
terea părintâscă o exercită tatăl şi de şi muma are puterea, 
părintâscă, însă ea nu o exercită cât timp tatăl este în viaţă, 

Legea dice că în. lipsa tatălui, emanciparea se pâte 
acorda de mumă. Aci o mică dificultate Şi neînțelegere între 
comentatori: Ce se înțelege prin cuvintele în lipsa tatălui? 
Să fie Gre numai casul în care tatăl este încetat din viaţă, 
saii şi în alte casuri în cari muma pâte acorda emanciparea ? 
Că pâte muma să acorde emanciparea atât cât. tatăl nu este 
în viaţă, toţi autorii sunt de acord!), însă Marcad6?) a voit 
să deosib6scă casul în care tatăl a perdut puterea părintâscă, 
sali în care tatăl este declarat absent, de - casurile în 'cari 
tatăl este interdis, saii în care nu este de cât în stare de 
presumpțiune: de absenţă. Și motivul pe care acest autor 
fundâză, distineţiunea, este că,—în casul când tatăl ar: fi 
interdis, sai în casul când ar fi în stare de presumpțiune 
de absenţă —, emanciparea, având de efect să facă a, înceta, 
puterea părintescă, face să înceteze în același timp și dreptul 
de folosință legală, ce-l are părintele asupra averei copilului; 
prin urmare, — se dice de Maread6—, cum::muma ar putea 
face. prin faptul: ei, în .casul de presumpţiune de absență, să 

priveze pe tată de folosinţa legală ? Cu tte. acestea majori- 
tatea autorilor nu s'a oprit: în::fața, acestei considerațiuni, ci 

în general se privesce puterea părintâscă, nu din punetul:de 
vedere al interesului. tatălui .sai-al mume,. ci :din punctul 
de vedere al interesului aceluia :care :se: găsesce- sub acâstă 
putere,— care nu 'este de cât-o.măsură d protecţiune pentru 
dînsul.. Deci: jâcă 'un'-rol cu totul secundar..cestiunea a se 

sci dacă este -bine sâii:nu ca; tatăl să fie privat de dreptul 

3 Vegi citaţiunile Alexandrescu, 1. c., pag. 251 nota 3. 

2) Art. 988 [Le
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de folosinţă. Totul este a se seci dacă minorul este în posi- 
țiune să pâtă fi emancipat. | 

Dreptul de a emancipa dat tatălui și mumei este încă 
unul din atributele puterei părintesci. Și aci iarăși, soluţiune 
că, dacă tatăl sai muma at perdut puterea părintâscă 

printr'o împrejurare 6re-care, cum este de exemplu, con- 
damnarea la o pedâpsă criminală, atunci nu mai pot emancipa. 

156. Iimandiparea dată de tată sai de mumă se fac 

printr'o singură declaraţiune înaintea tribunalului care nu 
are să împlinâscă alt ceva de cât să primâscă acâstă decla- 
rațiune. Tribunalul nu are nici o putere de apreciere, el nu 
pâte refusa acâstă emancipare pe care o acordă tatăl sati 
muma înaintea sa. 

157. Inaintea cărui tribunal să se facă declaraţiunea? 
Erăși dificultate, şi acâsta nu numai pentru casul în care 
emanciparea este acordată de. către tată saii mamă, dar şi 
în casul în care ea este acordată de alte persâne. După cum 
vom vedea în privinţa ac6sta opiniunea cea mai acreditată 
este că tribunalul, înaintea căruia să se facă declaraţiunea, 
trebue să fie tribunalul domiciliului minorului, adică al ta- 
tălui sai al tutorului. ! 

Cu t6te acestea Laurent!) crede că pâte să se facă eman- 
ciparea înaintea ori-cărui alt tribunal. Legea de altmintrelea, 
nu precisează unde anume să se facă emanciparea. 

158. Ori-cum ar fi, atât acâstă emancipare cât şi ceca, 
dată de consiliul de familie, se face fără conenrsul voinței 
emancipatului. Ceva mai mult, am. pută dice pentru tâte ca- 
surile de emancipare, — fie emancipare de drept, fie eman- 
cipure acordată —, că minorul nu se pâte opune la emanci- 
parea sa, şi că pâte fi cine-va emancipat, chiar fără voia sa, 
pentru-că nicăeri nu se cere acâstă voinţă. Emanciparea nu 
este un contract, nu este o convenţiună petrecută între cel 
ce dă și cel ce primesce; ea este un act emanând de la 
pers6nele cărora, se încredințâză acest drept Şi în cari legea 
are credință că vor put să aprecieze just, dacă minorul me- 
rită saii nu emanciparea. 

159. Etatea, la care pâte să fie cine-va emancipat, este 

  

1) V. 197, — Contra Aubry et Rau, $ 199. — Demolombe, VII, n. 194,
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de 18 ani. Și aci există o diferenţă între textul codului ru- 
mânese şi cel Napoleon. După art. 477 Cod. Napoleon, — după 
care este luat art. 432 al nostru —, minorul pâte fi eman- 
cipat de tatăl stii la vârsta de 15 ani, pe când la noi este 
fixată vârsta de 18 ani. Legiuitorul nostru a credut că 
vîrsta de 16 ani este prea mică pentru ca să pâtă acorda 

emanciparea şi de aceea a mărit-o la 18 ani. 
160. Credem că lumea este de acord să primâscă cum 

că emanciparea pâte fi acordată unui copil natural, de către 
muma sa. Am avut ocasiunea să spunem că, considerăm pe 
copilul natural, faţă cu muma, într'o posițiune perfect egală 
cu copilul legitim, şi prin urmare muma pâte să acorde 
emanciparea copilului s&i natural: , 

161. In privinţa .casului, în care copilul ce se emancipă 
ar fi adoptat, iarăşi nici o dificultate; emanciparea nu se 

acordă de părintele adoptator, ci de către părintele săi de 

sânge. Scim că, în dreptul modern, adopţiunea nu rupe întru 
nimic legătura de sânge dintre părintele natural și fiul său, 
şi prin urmare şi aci, ca şi la, consimţimântul la căsătorie, ea 
şi la dreptul de a fi tutor, părintele natural are dreptul 

de a'] emancipa, iar nu părintele adoptiv. 

162. In ul doilea rînd, emanciparea pote să se acorde de 

către consiliul de familie. 

Art, 423. Minorul al cărui tată şi mamă ai încetat din viaţă, va pu- 

tea asemenea fl emancipat, însă numai după ce va îi împlinit vîrsta de 20 

ani, şi dacă consiliul de familie va găsi de cuviinţă. 

In acest cas emancipaţiunea va resulta din deliberaţiunea consiliului 

de familie, şi din declaraţiunea ce tribunalul d'impreună cu consiliul de 

familie va fi făcut în acelaşi act, că minorul este emancipat. 

Incuviinţarea emancipaţiunei se va publica. 

Art. 424. Dacă tntorul nu va fi făcut nici o cerere de emancipaţiune 

a minorului, de care s'a vorbit în art. precedent, şi dacă una sai mai 

multe rude sati cuseri al acestul minor în gradul de văr primar, sati în 

grade mai de apr&pe, îl vor găsi destoinic de a fi emancipat, vor putea 

cere de la tribunal de a convoca consiliul de familie ca să delibereze des- 

pre acâstă emancipare. : 

Emancipaţiunea pote fi cerută sati de tutor, sai de că- 

tre o rudă sait afin al minorului, până la al patrulea grad. 

Nu se cere nicăeri ca aceste rude să facă parte din consiliul
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de familie. Ori-care rudă sati afin, până la al patrulea grad, 
p6te cere de la consiliul de familie sati de la tribunal, eman- 
ciparea copilului. . 

Emanciparea nu pâte să fie acordată de către consiliul 
de familie de cât dacă tatăl sait muma ai încetat din viață. 
Și aci iarăși dificultatea a. se sci, ce se întîmplă când tatăl 
sai muma nu sunt încetaţi din viaţă? In privința acâsta, 
afară, de Demolombe, care dice că numai când muma și ta- 
tăl sunt încetaţi din viață, se pote cere emanciparea de către 
consiliul de familie, cu alte cuvinte se pune în termenii ex- 
preşși ai legii, încolo toți autorii spun că încetarea din viață 
este casul care se presintă mai des și legiuitorul n'a pre- 
vădut de cât de eo quod plerumque fit, şi prin urmare se (ice 
că .consiliul de familie pâte să acorde emanciparea și în ca- 
sul în care tatăl sai muma sunt în viață, însă .se găsesc în 
imposibilitate de a-și arăta voința; de exemplu, în cas de 
interdiețiune, sai în casul în care muma măritată a doua 
Gră, 'şi-ar fi perdut puterea părintâscă. 

163. In privința formei acestei emancipări, legea cere 
ca ea să. fie mai întâiui încuviințată de consiliul de familie Și acâstă încuviinţare să fie concomitentă cu încuviințarea, tri- 
bunalului, aşa în cât și consiliul de familie Și tribunalul au 
putere de apreciere. Nu mai insistăm asupra punctului de a 
se seci, dacă se pâte face apel în contra hotărîrei tribunalu- 
lui. Credem că în sistemul legei este că nici curtea; nică tri- bunalul nu pâte să supleeze voința consiliului de familie, de Gre ce legea este expresă când dice că emanciparea trebue 
să fie acordată în casul când consiliul. de familie măsesce de cuviinţă. 

In fine ca, formă legea mai cere ca acâstă - emancipare 
acordată să fie publicată. Legea nu cere ac6stă publicitate 
pentru casul când este emancipare de drept, de Gre-ce căsă- toria este destul de publică; ci numai când este acordată de. consiliul de familie, se cere publicarea ei. Credem ca ar fi prudent să se publice și emanciparea acordată de tată sau de mumă. 

164. Etatea în care acâstă emancipaţiune pâte fi acor- dată de consiliul de familie este de 20 anj, Și aci iarăşi tex- tul nostru diferă de textul legei franceze (Art, 478), după
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care un minor pâte fi emancipat de consiliul de familie la 
18 ani. 

II. Efectele emancipărei 

A. Infiinţarea curatelei - 

„165. Putem trece acum la o cestiune mai delicată: Cari 
sunt efectele emancipărei. 

Efectele emancipărei se reduc la două: la deschiderea, 

curatelei şi la schimbarea, capacităței minorului. 

Art. 425. Minorul omancipat va avea un curator până la etatea ma- 

joră, care se va numi de consiliul de familie. 

Vrea să qică, îndată ce se emancipeză un minori se 
dă un curator. 

166. Art. 425 spune că curatorul se alege de consiliul 
de familie. Aci începe dificultatea. Mai întâiii toți autorii sunt 
de acord să spuie că nu pâte :să fie curatelă testamentară. 

Nu ar pute tatăl sati muma supravieţuitâre, ca prin testa- 
mentul s&i, să numâscă un curator copilului săi. 

“Dar se intr6bă autorii dacă cel puţin nu pâte să fie cu- 

ratelă legală, sait mai bine dacă în unele casuri nu ar puiea 

să resulte o curatelă din lege? 
In privinţa acâsta, suntem în presența mai: multor sis- 

teme 1): 

Un sisten dice că, pste să fie. curator de drept tatăl, în 

cas când emanciparea s'a acordat de dînsul şi în casul când 

minorul emancipat are şi pe tatăl şi pe muma sa în viaţă. 

Şi iată pe ce se fundâză Marcad, autorul acestei opiniuni. 

Dînsul dice: Emanciparea nu disolvă puterea părintâscă ab- 

solut, şi în oră-ee cas ea nu ridică dreptul de administraţiune 

legală al părintelui, și prin urmare dacă tatal şi muma trăese 

şi dacă nu este tutelă, cine pâte fi acest curator, de cât în- 

suși tatăl, care continuă a administra, averea copilului ? 

Un al doilea sistem, care are în favorea sa aprâpe pe toți 

1 Vedi Alexandrescu, p. 260, 261 şi citaţiunile din notă.
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autorii, și la, noi art. 425 introdus de redactorul rumân, ad- 
mite numai un singur cas de curatelă legală, adică curatela 
ce o are bărbatul asupra femeei sale minâre, emancipati 
prin căsătorie. Mai întâiă, dic acești autori, ar fi forte grav 
ca consiliul de familie să numâscă femeii un curator pe o 
altă persână de cât pe bărbatul ei, și al doilea. există în 
privința acâsta un text în codul civil din care ar resulta că 
S'ar putea admite să există acestă curatelă. Se urmăresce 
averea, imobiliară a unei femei minore, şi o asemenea avere 
trebue să fie urmărită nu numa! contradictoriu cu femeea, 
ci și față cu bărbatul săi (Art. 1821). Pentru co dar, faţă cu 
bărbatul săi, când el nu este dator? Fă bine, nu este pentru 
ca bărbatul să dea autorisare, ci pentru-că el este considerat 
ca curator al femeei. | 

Ac6stă opiniune, care este mai a tuturor autorilor, a 
fost combătută de Laurent (V, n. 210), care se întrâbă: de ce 
discutați acestă cestiune, de 6re ce nu este trebuinţă de cu- 
rator în casul, în care femeea este măritată? Femeea mări- | 
tată este incapabilă să contracteze nu numai fiind-că este 
mindre, dar şi pentru-că este măritată. Or, actele pe care 
femeea le-ar put6 face, trebue să fie tot-d6una făcute cu au- 
torisarea bărbatului; vrea să dică femeea are destulă garan- 
ție de protecţiune în acestă autorisare a bărbatului, și prin 
urmare nu este de nici un interes să spui că bărbatul este 
și curator. Și cu acâsta cu atât mai mult, dice dînsul, cu 
cât Art. 495 spune curat că curatorul nu va putea, fi ales 
de cât de către consiliul de familie. Prin urmare legea nu 
recundsce de cât un singur fel de curatelă, curatela al€să 
(contra Alexandrescu lic.). | 

167. Negreșşit că atunci când legiuitorul pune un singur 
articol că minorului emancipat i se dă un curator, dificul- 
tăţile sunt destul de mari în practică. Așa se întrâbă de 
exemplu: dacă curatela este şi dânsa obligatâre ca tutela? 
lată o dificultate asupra, căreia unii die: legea spune că nu- 
mai tutela este o funcțiune obligatâre, nu o spune şi de cu- 
ratelă, și prin urmare curatela nu pote fi obligatâre. Alţii 
dic: tutela este o sarcină mult mai grea și cu tâte acestea 
este obligatore, cum dar să nu fie obligatâre o sarcină mal 
ușoră, aceea de curatelă ?
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168. De aci iarăși cestiunea: pot fi curatorii destituiţi 
în casurile în cari pote fi destituit un țutor? Pot curatorii 

să fie scuzaţi întocmai ca şi tutorii? O mulţime de cestiuni 
cari se presintă în practică şi pe cari legea nu le-a spus. In 
principii, atât din punctul de vedere al scuze, cât şi din 
punctul de vedere mai cu sâmă al incapacităţei, al nedem- 

nitâței și al destituirei, autorii se pun de acord a spune că 
trebue să aplicăm principiul. general de la tutelă. 

169. Nu tot ast-fel de acord sunt, din punctul de vedere 

a se seci, care este răspunderea curatorilor. 
Sunt autori cari dio că curatorul ru răspunde de cât 

de dol. El nu are să răspundă ca un tutor de faptele unui 

bun proprietar sai unui bun părinte de familie. 
170. Legea nu spune nicăeri cum încetâză curatela, însă 

acâsta nu presintă nici o dificultate, pentru că curatela pâte 

să înceteze prin mârtea minorului emancipat, prin venirea 
minorului emancipat la majoritate şi în fine prin revocarea 
emancipărei, în care cas, —după cum vom ved6 —, se. des- 

chide din noi tutela. 

B. Capacitatea minorului emancipat 

171. In privința acestei capacități şi a rolului, mai cu 

sâmă, ce are să jâce curatorul, trebue de la început să 

spunem că legiuitorul modern se apropie cu totul de siste- 

mul legei romane. 

In sistemul dreptului roman, seim că un pupil îndată 

ce av aliquid intelectum put6 şi trebuea ca prin el însuși să 

facă tâte actele civili, şi funcțiunea, tutorului nu era de cât 

intexponere uuctoritaten, “interpunea autoritatea sa şi complecta 

ast-fel incapacitatea minorului, cu deosebire de sistemul mo- 

dern, în care minorul nu figurâză de loc şi în care tutorul 

figurâză ca un mandatar legal al minorului. In curatelă vom 

vedâ că actele pe cari minorul emancipat este capabil să le 

facă singur, le face el. Pentru unele acte de 6re-care impor- 

tanță, curatorul nu face de cât asistă pe minorul emancipat; 

cu alte cuvinte interpune autoritatea, « sa, spre a complecta 

capacitatea emancipatului.
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Relativ la acâstă capacitate a minorului emancipat, avem 
art. 426 până la art. 430, şi art. 433, care este special pentru 
actele de comerciii. 

172. Vom lua și vom deosebi: a) actele pe cari minorul 
emancipat, le pâte face singur, fără să aibă necesitate de 
asistența, curatorului; 2) actele pe cari nu le pâte face de 
cât cu asistenţa -curatorului; și în fine, e) actele unde mi- 
norul emancipat este absolut asemănat cu un minor neeman- 
cipat, prin urmare unde trebue să îndeplinâscă aceleași for. 
malități, pe cari le-am vădut la tutelă. 

Cu acâstă deosebire în trei leluri de acte putem citi 
articolele: 

Art. 426. Socotâla tutelei se va da emancipatului minor, în fiinţa 
curatorului sări. 

Art. 427. Minorul emancipat nu va put arenda sau închiria nemis- 
cătârea Sa avere mal mult de cât pe 5 ani. 

El își va strînge veniturile, va da chitanţă de a lor primire, şi va 
face orl-ce act privitor numal la o pură administrare a averei sale, întoemal 

„ca un major, fără să pâtă ataca asemenea acte în t6te casurile în cari, nici major fiină, nu le-ar put ataca. 
Art. 428. Nu va put6 porni nici un. proces privitor la vre-o avere 

nemişcătâre, nică chiar d'a se apăra, nici a primi, nici a ridica capitaluri, 
nici a da chitanţă pentru ele, fără asistenţa curatorului săi. 

Art. 429. Minorul emancipat nu se va put împrumuta sub nici un 
cuvînt, fâră, deliberaţiunea consiliului de familie, adoverită de tribunal, după 
ce va asculta pe procuror. , 

Art. 430. Nu va put6 vinde, nici înstrăina vre-un lucru nemişcător, 
nici a face vre-un alt act, de cât numa! de acels privitâre la o simplă ad- ministrațiune, fără îndeplinirea formelor prescrise pentru minorii neeman- cipaţi. . . ! 

4) Actele pe cari minorul emancipat le pâte face singur 

'173. In privința acâsta dar, vom dice: minorul eman- 
cipat pote face tte actele cari nu tree peste acte de admi- nistrațiune. Aprecierea, la curatelă, de a se sci dacă un act este de administraţiune sai. nu, trebue să fie făcută mult - mai restrîns, de cât dacă ar fi vorba de un: tutor. 

Când este vorba de un tutor, am dis că el. pâte face tâte actele de administraţiune, pe când atunci când e vorba de un minor emancipat, legea are grije să dică în două rîn-
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duri, că el pote face acte de pură administraţiune. Legiuitorul 
are în mintea, sa să restrîngă întru cât-va puterile minorului 

emancipat. | e Ma 

Cari sunt aceste acte? | 

174. Mai întâii în cât se atinge de persâna sa proprie, 

minorul emancipat are 6re-care putere. Curatorul, nu mai 
are ca tutorul, dreptul să exercite întru cât-va un fel de 
putere părintâscă asupra minorului emancipat. Minorul eman- 
cipat pâte să-şi alâgă un domizciliii, pote să-şi angajeze munca 
sa, sai opera, sa, dacă el voesce să muncâscă, saii dacă po- 

sedă un meșteșug; pâte, — după cum există regulele sta- 
bilite în legea, de recrutare —, să ia parte chiar în serviciul. 

militar, de şi nu a ajuns vîrsta cerută pentru tragere la, 
sorți. In privinţa căsătoriei şi adopţiunei, minorul emancipat 

- este cu totul asemănat minorului neemancipat, și prin urmare 

regulele relative la căsătorie, precum şi la adopţiune, se 

aplică fără deosebire, fie că minorul este emanecipat, fie că 

nu este emancipat. o. 
175. In privinţa actelor relative la avere, 6că mai mult 

sai mai puţin cari sunt actele pe cari minorul emancipat le 

pâte face singur: a 
Jai întâii pâte strînge veniturile și da chitanțe de pri- . 

mire; pâte primi arendi, chirii, dobândi, pâte ridica capita- 

luri și cele-l'alte; | | | 
Al doilea, pote da cu chirie, pâte da cu arendă imobilul 

stii, însă acâstă închiriere sai arendare nu. pâte trece peste 

5 ani. Acest termen este maximum, fixat de legiuitorul ru- 

mân ; în Francia termenul este de 9 ani. | 

In privinţa reînoirei contractelor de arendare sai în- 

chiriere, vom urma, același sistem ca la tutelă, că reînoirea 

nu se pote face de cât cu doi ani înainte de expirarea ter- 

menului, pentru moşii, şi un an pentru case. 

Minorul emancipat se pâte obliga. | | 

Să observăm acâstă teorie, de altmintrelea admisă de 

t6tă lumea.. Legea dice: „minorul emancipat nu se pole împru- 

mutu“, fără să mai qică ceva pentru alte obligaţiuni ce le 

pâte contracta. Vrea să dică, minorul emancipat pote să se 

oblige, fie că cumpără de exemplu un imobil, fie că ia cu
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chirie o casă, sai cu. arendă o moşie, în fine tâte obligaţi- 

unile, afară numai de simplu împrumut. Ă 

In privința acâsta posiţiunea sa este întru cât-va pte. : 

mai presus de cât a unui tutor, pentru că,—pe când un - 

tutor nu pâte face aceste acte de cât cu unele formalități —, 

minorul - emancipat pâte să se angajeze în numele săi. El 

pâte lua cu arendă sait cu chirie, şi cu tâte că arendarea nu 

este de cât un adevărat comerciui pe care-l face, unde risică 

fârte mult, totuși obligaţiunea este valabilă. 
Vom ved6 în aliniatul al doilea al articolului 430 că 

obligaţiunile pot fi reductibile. | 
Așa dar actele pe cari le pâte minorul emancipat sin- 

gur sunt: actele de administraţiune și din contracte, obliga- 
ţunile, afară de împrumut. 

b) Actele pentru cari se cere asistenţa curatorului : 

176. Actele pentru cari se cere asistenţa, curatoralui 

sunt : 
Mai întâi primirea socotelilor. 

Am spus deja că, dacă este să se dea socoteli de către 
tutor, — fiind-că tutela a încetat prin emancipaţiune, — tutorul 
dă socotelile contradictorii cu minorul. 

Să nu se crâdă că art. 426 modifică întru cât-va art. 418, 

de şi la prima vedere sar părea că în art. 426 se urmâză 
un alt sistem. Legiuitorul rumân în art. 426, a uitat că la 
art. 416 și 418 a urmatun alt sistem, de cât cel udmis de codul 
Napoleon, după care socotelile se daii fostului minor devenit 
major; el le primesce, el le judecă şi nu intervine tribunalul 
de cât numai dacă sau tutorul nu vrea să dea socotelile, saii 

dacă fostul minor, devenit major, nu voesce să primâscă, soco- 
telile. 

Art. 426 nu exclude sistemul legii n6stre, d6r numai, 

spune că nu pote să se considere descărcat, absolut de so- 
coteli fostul tutor, de cât numai dacă la primirea socotelilar, 
— când emancipatul ar vrea să-i dea chitanţă de răfuială,— 
va fi asistat de curator. 

177. Al doilea, minorul emancipat are trebuință de așis- 
tența curatorului, ori de câte ori are să ridice un capital (art. 428).
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Insistăm tot-d'a-una la deosebirea ce există între legea 
n6stră și cea franceză. Art. 482, din care este luat art. 498, 
spune că curatorul nu numai că trebue să asiste pe eman- 
cipat, la primirea vre-unui capital, dar că răspunde curatorul 
și de buna întrebuințare ce ar face emancipatul cu acest ca- 
pital. Acâstă responsabilitate de întrebuințarea capitalului de 
către minorul emancipat, nu există în sarcina curatorului, 
în legea n6stră. 

178. Minorul emancipat are' încă. trebuință de asistența 
curatorului pentru facerea unci împărțiri. 

Art. 749 (cod. civ.). „Impărţirile făcute, conform cu re- 
gulele mai sus prescrise, sai de tutori cu autorisaţiunea 
consiliului de familie, sati de minorii emancipaţi asistați de 
curatorii lor, saii în numele absenţilor, sunt definitive“. 

Prin urmare o împărţire nu se pâte face de către eman- 
cipat, de cât cu asistenţa curatorului săi, fără deosebire de 
împărţirea unei averi imobiliare saii mobiliare. 

In privinţa celor-lalte formalităţi, relative la împărțiri, 
fie de minori emancipaţi, fie de minori neemancipaţi, ele 
trebuese să fie făcute tot-d'a-una prin justiţie. 

179. Asemenea este trebuință, însă este suficientă, asis- 
tenţa curatorului pentru primirea unei donaţiuni. O donaţiune 
făcută unui minor neemancipat, nu pâte fi valabilă de cât 
dacă este primită de către-tutor cu autorisarea consiliu- 
lui de familie. Asemenea autorisare nu este trebuinci6să, 
când este vorba de un minor emancipat. 

Art. 815, alin. II, Minorul emancipat pâte, accepta cu asistenţa cura- 

torului. 

180. In al cincilea rînd, minorul emancipat are tre- 
buință de asistenţa curatorului, pentru întentarea unei acțiuni 
imobiliare. Aci încep dificultăţile. Legea se mulțumesce numai 
ă, dice că: minorul emancipat are trebuință de asistența curatorului 

pentru acţiunile imobiliare. 

Ce se întîmplă mai întâi, cână ar fi vorba de acţiunea 
de stat a minorului? Are el. trebuinţă de asistența curato- 
rului sai nu? 

. Sunt autori cari die: legea spune că numai pentru in- 

tentarea acţiunilor imobiliare trebuesce asistenţa, curatorului,
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de unde resultă că, dacă este vorba de. starea civilă a mi- 
norului emancipat, de punctul de a se sci dacă el este copil 
legitim sai nu, dacă el trebue să reclame saii nu un Staţ 
civil, în t6te aceste casuri, pâte să intenteze - acţiune. făra 
asistența curatorului. Sa | 

Acest sistem este cu drept cuvînt combătut. Dacă pen- 
tru acțiunile imobiliare se. cere asistența curatorului, cu mar 
mult cuvînt o asemenea asistenţă trebue cerută în acţiunile 
de stat, cari, —ori ce sar dice, — sunt mult may grave, 
mai însemnate de cât dacă ar fi vorba de acţiunile imobi- 
liare. ste mult mal grav de a se sei dacă cutare copil este 
natural sai legitim, după stabilirea căruia pote fi admis sait 
depărtat de la moştenire, de cât revendicarea unui imobil.  . 

„Dar ce se întîmplă cu acțiunile mobiliare? 
„ Acţiunile mobiliare pot fi intentate de minorul eman- 

cipat singur, fără asistenţa, curatorului. P6te. minorul eman- 
cipat însă, să se desiste de un proces? P6te minorul emancipat 
să transige: asupra unet acţiuni mobiliare? P6te minorul 
-emancipat să facă un compromis, adică să hotărască numirea 
de arbitrii la un proces mobiliar? Cu tote diverginţele au- torilor suntem dispuși a spune că aceste acte sunt de o ast- fel de natură, în cât trebue să asimilăm complect pe minorul 
emancipat cu minorul neemancipat, şi prin urmare tot ce am dis în tutelă relativ la, primiri, la desistări, la trans- 
acţiuni, la compromis etc., le aplicăm Și minorului eman- cipat. | 

Punem tâte aceste acte în a treia categorie, adică acte din acelea pe cari minorul emancipat nu le pâte face de cât îndeplinindu-se formalităţile cernte pentru timpul când nu ar fi emancipat. SE 

c) Actele pentru cart minorul emancipat este asemănat unuf minor ncemancipat 

181. Cu modul acesta putem trece la a] treilea fel de acte, pentru cari minorul emancipat este pus pe o linie de incapacitate absolută ca Şi minorul neemancipat.. 
Mai întâi este împrumutul, 

„ Minorul- nu pâte să se împrumute, fie împrumut simplu, fie ipotecar, de cât în condițiuni anumite și sub formele ce-
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rute de lege, adică autorisarea consiliului de familie, omo- 
logarea tribunalului, etc.; cu alte cuvinte minorul emancipat, 
este asemănat minorului neemancipat în ceea-ce privesce 
împrumutul. 

182. Asemenea vom asemăna pe minorul emancipat cu 
minorul neemancipat pentru primirea unei succesiuni, Accep- 
tarea unei donaţiuni o pâte face minorul emancipat numai 
cu asistența curatorului, însă primirea unei succesiuni este 
un ce mai grav din punctul de vedere al raporturilor, și 
prin urmare un minor emancipat nu pote primi o succe- 
siune de cât cu autorisarea consiliului de familie și asistența, 
curatorului. 

183. Tot ast-fel pentru înstreinarea de imobile, minorul eman- 
cipat trebue să aibă iarăși asistenţa curatorului, avisul con- 
siliului de familie și omologarea, tribunalului. Pentru in- 
străinarea de mobili, fie corporal, fie incorporali, doctrina 
și jurisprudența franceză este unanimă pentru a decide că 
minorul emancipat nu are trebuință de autorisarea consi- 
liului de familie. Opiniunea contrarie a lui Laurent împăr- 
tăşită de D. Alexandrescu nu a fost admisă în practica nâstră 
(Contra Laurent, V, n. 218. Alexandrescu, 1. c., p. 281). 

1814. In fine trausacțiunile nu se pot face de cât în for- 
mele în cari se fac pentru minorul neemancipat, adică apro- 
barea consiliului de familie, omologarea tribunalului şi nu- 
mirea a trei jurisconsulți de către parchet, ca, să-și dea 
avisul lor. | 

185. Rămâne cestiunea a se sci: Ce so face cu actele 
pe cari minorul emancipat le-a făcut? In regulă generală, 
când cine-va a fost capabil, după lege, să facă un act, dacă 
nu ar fi vre-un dol sait violență, saii erdre, actul nu pâte 
fi atacat. 

Actele pe cari minorul emancipat le-a făcut peste ca- 
pacitatea sa, pote să le atace în nulitate ca şi minorul ne- 

emancipat; însă actele pe cari le-a făcut în limitele capaci- 
tăței sale, ce qice legea? , | 
— Art, 497, alin. 2, după ce spune că emancipatul pote 

să strîngă veniturile, să dea chitanțe de primire, să facă 
ori-ce act relativ la administraţie, ca, ori-ce major, apoi 
adaogă: „fără să polă ataca asemenea acie“. Vrea, să dică pen- 

64257 +3
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tru asemenea acte de' administraţie, el le pote face ca și 

majorul fără a le putea ataca. . a 

Pentru cele-lalte acte, iată ce dice aliniatul 2 de sub 

art. 430: 

Obligaţiunile de dinsul contractate, prin cumpărare sau prin alt mod 

se vor reduce la preţurile cuvenite când vor fi peste măsură încărcate, 

Tribunalele la asemenea împrejurări vor lua în considerațiune averea mi- 

norului, buna sati reaua credinţă a pers6nelor ce vor fi contractat cu din- 

sul, precum şi folosul sati nefolosul acelor cheltuell. 

Vrea să dică, dacă emancipatul sa obligat . și a făcut 
un act, care a trecut peste administraţiunea sa, un aseme- 

nea act pâte să fie atacat şi redus, — dice legea—,la pre- 

țurile cuvenite. Aşa, dacă a cumpărat un minor vre-un imo- 
bil, sati Ghiar dacă a cumpărat un lucru mobil, de exemplu 
un tabloii, —pe care a dat un preţ mare, înşelându-l vin- 

d&torul, că oste lucrat de un maestru însemnat—,un ma- 
jor nu ar put să atace un asemenea act, însă minorul 
emancipat p6te veni să dice: mu înşelat și 'mi-a luat un 
preț prea mare. 

Vedem cum că legea nu dice că un asemenea act pote 
să fie atacat în nulitate, ci spune că pâte să fie atacat pen- 

tru a fi redus la preţul cuvenit, când acest preţ va fi peste 

măsură. Tribunalul, în asemenea împrejurări, are putere de 
apreciere şi va av6 în vedere averea minorului, precum și 
buna sati reaua credință a persânelor, cari vor fi contrac- 
tat cu minorul. : | 

In practică, se întrâbă: dacă, 'cel puţin, terţa persână, 
care a contractat cu minorul, fiindu-i atacat actul ca, oneros 
pentru minor, nu pâte să spuie: nu vă convine actul? să-l 
resiliem. 

Legea nu spune nimic de felul acesta, de cât, de sigur 
că, ar fi f6rte tari argumentele celei de a treia persână, 
când ar veni să spuie: Cum? diceţi că preţul este fârte 
exagerat? Ei bine, să resiliem contractul, să ne punem în 
posiţiunea în care eram mai înainte. Nu vrei să cumperi 
lucrul acesta? Dă-mi'l înapoi. ” | 

186. In privinţa capacităţei minorului emancipat, ne-a 
„rămas să vorbim despre art. 433, care se ocupă de casul în
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care minorul emancipat ar face comerciii, — articol general 
de altmintrelea care se aplică la minori, pentru că după cum 
vom ved, ca să p6tă un minor să facă comereiti trebue să 
fie emancipat. 

Art. 10 din noul codice comercial pune principiul . ur- 
mător. 

„Minorul de ori-ce sex, pentru a putea ace comereiti 

şi prin urmare a fi considerat, ca, major, întru cât. privesce 
obligaţiunile contractate de dînsul ca comerciant, va trebui 
să aibă etatea de 18 ani împliniţi, să fie emancipat, să aibă 
autorisaţiunea înscrisă a tatălui săi, sau în cas de morte, 
interdicţiune ori absenţă, aceea a mumei sale; iar în lipsă 
de tată și mumă, autorisaţia tutorului cu avisul consiliului 
de familie omologat de tribunalul civil, 

„Actele de emancipare și 'de autorisare, vor fi presen- 

tate la tribunalul în jurisdicţiunea căruia minorul voesce. a-şi 
stabili domiciliul sii comereial, spre a fi transerise în re- 

gistrul destinat pentru acâsta şi afişate în sala tribunalului, 
în sala comunei, în localurile. bursei cele mai apropiate, 
dacă vor fi şi publicate în f6ia anuneiurilor judiciare a, 10- 

cului ; tâte acestea prin îngrijirea grefei. 
„Grefierul tribunalului va păstra la dosar proba că afi- 

gările şi publicaţiunea s'a făcut, Inainte de transcriere, afi- 

şare şi publieaţiune, minorul nu va put6 începe comer- 

ciul săi.“ 
In. acest, articol se spune mal întâiti ce condițiuni tre- 

bue să întrunâscă un minor pentru a put6 face comercii. 

Sunt două condițiuni: 1. Ca să se fi îndeplinit vîrsta de 

18 ani,—de altmintreli scim că minorul bărbat nu pâte fi 

emancipat, de cât la acâstă vîrstă, iar femeea pote fi şi mai 

curînd, când se mărită; şi 2. Că cu ori-ce preţ minorul tre- 

bue să fie emancipat. — Cu t6te acestea, cele două condiţi- 

uni nu sunt suficiente pentru ca minorul emancipat să facă 

comereii, ci trebue să aibă o autorisaţiune înscrisă din par- 

tea tatălui, Art. 10 prevede casul când tatăl nu ar fi în 

viaţă, sai ar fi interdis ori absent, şi s'a lăsat cuvîntul ab- 

sent în înţelesul cel mâi larg, punânâu-se într'însul atât 

presumpţiunea cât şi declaraţiunea de absenţă. In aceste ca- 

suri se cere autorisaţiunea mumei. Când nică tatăl nică
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“ muma nu pot da autorisaţiunea, se cere autorisarea tutoru- 

lui cu avisul consiliului de familie. 

După aceea se văd formalităţile de îndeplinit, în cari 

să se constate, atât actele principale, cât şi autorisarea ce 

se dă de către persânele stabilite prin lege, precum şi pu- 

blicaţiunile cari: consistă propriii dis în publicarea, în jur- 

nalul oficial a anunciurilor: judecătorescă ş şi Gre-cari afipte la 

unele locuri mai importante, cum este sala tribunalului, 

bursa, sala comunei, etc. | 
După aceea, Art. 11 cod. com. adaogă: 

„Disposiţiunea articolului precedent este aplicabilă mi- 

norului emancipat, chiar necomereiant, pentru actele pe 

care legea le consideră ca fapte de comerciii“. 
__ Prin urmare, chiar când minorul nu ar voi să facă pro- 
fesiunea de comerciant, însă ar face unele acte de comertiii, 

nu va putea face aceste acte, de cât în formele Art. 10. 

Cod. Comeroial. 
Art. 13. (Cod. com.). Tatăl sai muma, care exercită 

puterea, părintâscă, sai în lipsă- -le, tutorul, nu pot continua 

comerdiul în interesul unui minor, dacă nu vor fi autorisaţi, 

cel dintâiii de tribunalul civil şi cel d'al doilea pria înche- 

_ierea consiliului de familie, omologată de tribunal. 

Actul de autorisare va fi afișat $ Şi „publicat conform 

“ art. 10%, 

Acest articol presupune că minorul a încetat comerciul 

să,..saii a încetat din viață. Dacă ar înceta comerciul, sunt 

unele lucruri cari trebue neapărat să continuie, 'cum sunt 

socotelile, vinderea, de mărfuri, lichidarea, ete.; ei bine, în 

asemenea, cas, nică chiar tatăl, care ar avea administrațiunea, 

legală, nu va putea continua de cât printr'o nouă şi prea- 

abilă autorisare. 
„Tată condiţiunile cerute de lege, pentru-ca un MiNOr . 

să pâtă face comerciil. 
187. Acum Art. 433 vine şi dice: 

Minorul emancipat care va face comercii, se socotesce ca major 

pentru faptele câte privesc la comerciul săă. 

„Acest articoi este destul de important, el nu mai intră 

în distincţiunile făcute de articolele precedente, unde se vede 
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„ce acte pâte face minorul emancipat singur, ce acte nu pâte 

"face de cât eu asistenţa curatorului şi în fine pentru ce acte 
minorul emancipat este cu totul asemănat unui minor ne- 
emancipat, ci spune curat că pentru tot ce privesce comerciul 

stii, minorul emancipat, căruia i s'a dat autorizarea de a face 

comerdiii, va fi în totul asemănat unui major; prin urmare 
va face ori-ce act, întru cât însă acest act va fi privitor la 

comerciul săi. 

Art. 12 din codul comereial vine și desvoltă întru cât- 

va ideia pusă de art. 433, şi dice: ... 
Art. 12 (cod. com.) „Minorul comerciant în condiţiunile 

art. 10, pentru tot ce privesce comerciul săi, pâte ipoteca, 

“şi înstr&ina imobilele sale, fără a avea, necesitate de vre-o 

nouă autorisaţiune“. 
Vrea să dică minorul comerciant nu numai că se pâte 

obliga pentru comerciul săi, cumpăra, mărfuri, a vinde, | 

iscăli poliţe, a se împrumuta, etc., dar pâte chiar să şi ipo- 
teceze și să vindă imobilele sale, fără să aibă pentru acâsta 
trebuință de nici o altă autorisare. Să notăm că Art. 433 

cod. civ., ca şi Art. 12 cod. com., spune numai pentru faptele 

cari privesc la 'comerciul săi. De unde resultă că ipoteca 

şi înstr&inarea nu vor fi valabile de cât dacă se va stabili 

că aceste acte s'ati făcut pentru Și în interesul comerciului. 

Dacă minorul ar face comerciii şi dacă comerciul săi nu ar 

cere neapărat o ipotecare, sai o înstrăinare a imobilului săii, 

atunci. el cade iarăși sub incapacitatea unui minor neeman- | 

cipat. 

III. Revocarea Emancipărei 

188. Nu ne mai rămâne de cât să vedem în ce modșşi 

în ce cas, emanciparea pâte fi revocată. 

Se pâte ca, acei cari aii acordat emanciparea să se fi 

înșelat, asupra pers6nei minorului, în acest sens ca să.fi 

eredut pe minor mai apt de ași administra averea şi în 

realitate să vadă că minorul nu pâte să administreze, pentru 

că îndată ce-a luat administrarea averei a început să facă 

cheltuieli, să se oblige întrun mod ast-fel în cât să compro-
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mită averea sa.:In asemenea, cas, s'a permis ca să se facă o. 

acţiune în reducerea obligaţiunilor, cari sar găsi excesive 

şi pe de altă parte să se ridice emanciparea. 

Art. 431. Ori-eare minor emancipat, ale cărul tocmeli se vor fi scădut 

în virtutea art. precedent, va perde beneficiul emancipațiunei, care i se va 

vidiea cu păzirea acelorași forme cu cari i sai şi dat. 

Art. 432. Din diua în care se va publica revocarea emancipaţiunei 

minorului, minorul va întra din noi sub tutelă, şi nu va mal putea eşi 

până la ajungerea sa ia majoritate. : 

Vrea, să dică revocarea, emancipărei are loc în ceasurile 

în cari s'ar constata că obligaţiunea contractată de minorul 

emancipat era, excesivă, şi ea urmare s'a redus la Gre-care 

limite. Numai întrun asemenea cas se pote revoca eman- 

ciparea când prealabil s'a făcut reducerea obligaţiunei, con- 

form cu 'ultimul aliniat al art. 480, şi fiind-că suntem într'o 

măsură excepţională, gravă, unde un minor emancipat este 

pus în posiţiune de ai se putea ridica acâstă emancipare, 

evident. că nu putem generaliza, nu putem întinde casurile 

de la art. 431. i 

"Spunem acâsta, pentru că Demolombe *), în cursul sti 

de drept civil, dice că ar putea să se revâce emanciparea 

şi în casul în care minorul emancipat de şi nu face acte 

cari. să compromită averea sa, însă are o conduită imorală, 

neregulată, ast-fel în cât pentru motive de ne-conduită să se 

potă revoca emanciparea, şi  Demolombe voesce să tragă un 

argument & fortiori din Art. 431, qicând: dacă în cas când 

minorul. risipesce averea şi legiuitorul tot cere revocarea 

emancipărei, cum să nu se revâce când este vorba mai în- 

tfiti de sănătatea lui, şi apoi de educaţiunea, de starea lui 

morală, care e cu totul compromisă pentru faptele ce comite? 

Cu drept cuvînt, autorii nu admit acestă revocare de eman- 

cipare, pentru-că legiuitorul nu o prevede și pentru-că le- 

_giuitorul aci nu se ocupă de cât propriii dis de cestiunile 

relative la avere ?). A 

189. Legea dice că revocarea se va face în păzirea 

formelor, prin care i s'a şi dat emancipârea. 

1) VIII, n. 337. | 
2) Vedi citațiune Alexandrescu, |. e., p. 237 n. |. 
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Prin urmare vom avea a deosebi: 
]lai întâi, nu pote să se ceră revocarea emancipărei 

de cât tot de persânele cari pot să şi o acorde: ast-fel este 
tată], în lipsă, în cas de interdicțiune sait absenţa tatălui, 

muma, şi în lipsa mumei şi a tatălui, consiliul de familie 

prin tutor, dimpreună cu tribunalul. 

Noi seim că emanciparea dată de tată şi mumă se face 

printro simplă declaraţie la grefa tribunalului, pe .când 

emanciparea dată, de tutor nu se pote face de cât prin avi- 

sul consiliului de familie concomitent cu încheierea tribu- 

nalului ; iarăși scim că aprobarea. emancipării pote să fie 

provocată, de unele rude sai afini până la al patrulea grad; 

ci bine acelaşi lucru şi pentru revocare. Tatăl și muma pot 

revoca printr'o simplă . declaraţiune la tribunal. Cele-lalte 

pers6ne pot cere revocarea la tribunal şi în asemenea cas, 

consiliul de familie se va convoca şi împreună cu tribuna- 

lul va hotărî dacă emanciparea este de revocat. 

190. Cestiunea, este a se sci dacă o revocare de eman- 

cipare, făcută, pâte să fie atacată de către cel interesat? 

Presupunem că tatăl a făcut revocarea în afară de casul 

art. 431, din dreptul săi simplu de apreciere; ei bine, în 

privinţa acesta ar resulta, inevitabil că nimeni nu pâte dis- 

cuta dacă revocarea pâte fi atacată saii nu, dar nu e mai puţin 

adevărat ca legea precis6ză casul în care emanciparea pste 

să fie revocată, şi vom dice: emanciparea pâte să fie atacată 

de ori-ce persână ar avea interes, când s'ar dovedi că re- 

vocarea s'a făcut în de afară de casul prevădut de art. 431. 

191. Cât pentru efectul revocărei emancipărei el este 

acela, că se redeschide tutela şi că prin urmare minorul 

emancipat recade în incapacitatea, în care se găsea înainte 

de a fi emancipat. o] | 

Adi sa presintă iarăși dificultatea: mai întâiu se în- 

trâbă : — legiuitorul nu prevede —, dacă nu fusese minorul 

emancipat sub tutelă, tatăl și muma fiind în viaţă, se re- 

deschide din 'noii administrațiunea, legală ? Pundtul acesta, 

necontestat, da. Legiuitorul prevede că minorul va recădea. 

în tutelă, fiind-că presupune ceea-ce se întîmplă mai des,. 

că în realitate minorul fusese sub tutelă, dar dacă era sub.
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administraţiunea legală a tatălui, negreșit, că acestă admi- 

nistrâţiune legală se redeschide din noa. 
192. Pa cădea sub tuielă, — dice legea. Ore fosta tutelă 

se redeschide ast-fel că tutorul, care fusese până la eman- 

ciparea pupilului, tot el are să redevină tutor? 

Să presupunem o tutelă testamentară, sai chiar o tu- 
telă dativă, dată de consiliul de familie; ei bine, de drept, 

vechiul tutor va redeveni tutor? 
Aci cestiunea este mai delicată. 

"Unii autori die că în asemenea cas trebue din noi să 
se facă alegere de tutelă, cel puţin când ar fi o tutelă da- 
tivă; alţii vin şi spun că este vechea tutelă care se redes- 
chide. 

193. In fine o ultimă dificultate este aceea de a se sei: 
"dacă.o dată cu redeschiderea tutelei, prin revocarea eman- 
cipărei, saii cu recăderea minorului emancipat în adminis- 
trațiunea, legală a, tatălui, se renasce şi dreptul de folosință 
Jegală ce-l are tatăl asupra averei minorului? Și aci cesti- 
unea este controversată. Unii autori pun pe minor, a cărui 

emancipare a, fost revocată, în absoluta posiţiune în care se 
găsea şi până aci. Alţii însă die: Că odată folosința legală 

stinsă, prin emancipare, nu pâte să reia nascere. 
194. Legea mai dice că odată revocată emanciparea, co- 

pilul nu mai pâte fi din noii emancipat, și că prin urmare 
trebue să ajungă la majoritate ca să devină capabil; acâsta 
cu o singură excepțiune pentru casul în care minorul eman- 
cipat, a cărui emancipare s'a revocat, s'ar căsători, emanci- 

parea atunci este de drept, fără deosebire a se sci dacă 

minorul, care se căsătoresce, mai fusese sait nu emancipat. 

Și fiind-că vorbim. de emancipare prin căsătorie, trebue să 

spunem că nici odată un minor emancipat prin căsătorie, 
nu-și pote vedea emanciparea sa revocată, chiar dacă ar 

face acte de acelea pentru cari s'a cerut reducerea obliga- 
țiunilor, în conformitate cu art. 480 aliniatul 2, de 6re-ce 
consideraţiunea pentru care s'a acordat emanciparea, anume 

aceea că emancipatul are să fie capul divergent al unei so- 
cietăți aceea, a familiei, nu pâte suferi să fie pus sub tutelă. 
Prin urmare emancipatul nu pâte cădea în vechea tutelă. 
lasă se într6bă dacă cel puţin în casul în care căsătoria  
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s'ar fi disolvat și din acăstă căsătorie nu ar fi existat copii, 
emanciparea nu pâte fi revocată, căci în asemenea cas nu 

mai pâte fi motivul acela cessante causa cessat efectum. Causa, era 
acea că nu pâte fi pus sub tutelă acela care are să fie ca- 
pul familiei, și prin disolvarea căsătoriei nu mai există nici 
causa. 
„Cu tâte acestea, de şi cestiunea, este controversată, cre- 

dem că nici în asemenea cas minorul emancipat nu pâte 

să-și vadă revocată emanciparea. O dată ce legiuitorul face 
deosebire între emanciparea de drept şi emanciparea, acor- 
dată, neapărat trebue să respectăm acâstă deosebire. Nu 
pâte să.aibă dreptul de a revoca o emancipare de cât acela 

care a şi acordato şi în casul acesta, nu tatăl sati muma, 

saii consiliul de familie a acordat'o, ci legea.



TITLUL XI 

DESPRE MAJORITATE, DESPRE INTERDICŢIUNE ŞI DESPRE 

| CONSILIUL JUDICIAR 

1. Divisiune.— Acest titlu, după chiar rubrica sa, se îm- 
parte în trei capete: 

Capul LI: Despre majoritate (art. 4314); 
Capul II: Despre înterdiețiune (art. 435—457); Şi în fine, 

, Capul IL: Despre persânele care pot fi puse sub consiliul ju- 
diciar (art. 458—460). 

CAP. I 

Despre majoritate 

2. In Cap. I nu întâlnim nici o dificultate, el este co- 
respondent cu Capul I: Despre minoritate, din titlul prece- 
dent, şi nu cuprinde de cât un singur art. 434. 

După cum: la art. 842 se qice că: minor este acela 
care nu are încă etatea de 21 ani împliniți, fie parte bărbă- 
tescă, fie femeâscă, art. 484 spune: | | 

Majori se socotesc, atât bărbatul cât şi femeea, cari ati îndeplinit 
două-deci şi unu ani; la acâstă vîrstă, fie-care este capabil a face tâte 
actele privitâre la viaţa civilă, afară de restrieţiunile prevădute la titlul 
căsătoriel. 
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'Majoi se socotesc, atât Vărbatul cât şi femeea. Acesta, este 

o reminiscență din ceea-ce era în vechiul drept roman, unde 

femeile erai puse sub o tutelă perpetuă, chiar dacă ele 

nu se găsese nică în patria polestas, nici în manu muriti. Le- 

giuitorul vine şi spune că nu face nică o deosebire între 

bărbat şi femee, şi că prin urmare, fata ajunsă la vîrsta de 

21 ani, este căpabilă ca şi bărbatul a face ori-ce act. Deo- 

sebire este-pentru actul de căsătorie, unde capacitatea bă- 

iatului este mai prelungită. 

“ Aci nu se spune, să fie 21 ani împliniţi, cum „dice art. 

349, de cât este necontestat că, de 6re-ce nu pâte să de- 

vină major de cât acela, care a încetat de a fi minor; şi de 

Gre-ce art. 8312 dice că este cine-va minor până la 21 de 

ani împliniţi, urmâză neapărat că „majoritatea nu se atinge 

de cât când cine-va împlinesce 21 de ani. . 

CAP. IL 

Despre interdicţiune 

3. Se pâte ca o personă, de şi majoră, să nu "Si potă 

însă administra averea. Sunt din nenorocire persâne, câră 

şi-ati mintea alterată, şi pentru cari legiuitorul a trebuit 

“să intervie, creând reguli de protecţiune a averei şi per- 

s6riei lor. a 

Romanii nu cunosceail interdicţiunea. Ei nu creati o 

instituţiune, ca în dreptul modern, de tutelă celor fără de 

minte, ci puneaii numai principiul că cine-va nu se putâ 

obliga de cât dacă ar fi în întregimea minţei, şi că prin 

urmare un furiosirs, — sub acâstă Aenumire erai trecuţi cei 

fără de minte—,nu put să contracteze, obligaţiunea lui: 

fiind nulă, pentru că lipsia un element constitutiv al ori-cărei 

convenţiuni: comsimţimântul. 
a 

Puriosus nu put să consimtă şi prin urmare obligaţi- 

unea era absolut nulă. 

Sistemul acesta, care se admite şi în Englitera, — unde 

nu se exceptă de cât acei cari sunt puşi întrun spital pen- 

tru căutare —, 'Și av6 inconvenientele sale. Mai întâiă se ad-
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mitea validarea obligaţiunilor contractate de furioius în in. 
tervale lucide. Câtă greutate pentru ca să se constate în 
fapt, dacă la contractarea obligaţiunei cutare, furiosus era în 
stare de nebunie, saii era în intervale lucide. Pentru a se 
înlătura aceste inconveniente practice a trebuit să se re- 
curgă la interdicţiune şi la formarea tutelei. 

Se spune în principiii, că acela care este pus sub in- 
terdicțiune, din causă de smintâlă a -minţei, este incapabil 
de a se obliga. 

Legile n6stre vechi vorbiaii de persânele fără de minte, 
însă este curios că Codul Caragea nu a primit sistemul 
dreptului roman. | 

Așa găsim în Caragea, Cap. IV, Partea I: Pentru ce fară 
minte, art. 1, dieându-se: „Fără minte numim pe cei ce sunt 

întru adevăr nebuni, sait lipsiţi de minte, Și smintiţi“, 
Art. 2. „Cei fără de minte, veri-ce toemâlă sati dar vor 

face, se socotesce drept nimic și se strică“. 
Vrea să dică se pune principiul că acel care e fără 

minte nu pâte face tocmeli; iar dacă face se strică, fără 
deosebire dacă s'ar găsi în intervale ucide, saii nu. 

Și art. 3 pune principiul, care se găsesce în codul pe- 
nal, că numai acela este responsabil de faptele sale, care 
este conscient de faptul ce comite. 

Art. 3. „Cei fără minte, veri-ce greșală vor face, nu se 
învinovăţese“, | | 

Aci se mărginia legea Caragea; însă mai tîrdiu a venit 
legea de la 1834, relativă la risipitori, unde se prevede cum 
să se pună risipitorii sub obștești epitropii, şi acolo se vor- 
besce şi de acei cari.ar fi fără minte, şi cari și ei sunt puși 
sub obşteşti epitropii. 

. 
Codul Calimach regulâză și pune sub adevărată cura- 

telă pe acei, cari se găsesc în stare de nebunie. 
Avem mai întâiii Ş 256, care dă difinițiunea, curatelei : 
$ 256. „Curatoria este puterea dată mai cu sâmă cui-va, 

spre cîrmuirea averei acelor cari nu pentru nevîrstnicie, ci 
din altă Gre-care pricină, nu 'Şi pot cârmui lucrurile lor 
(Ş 357); iară Guratorul este acela căruia se dă acestă putere“. 

Și $ 357, deja citat, spune că „Ccuratoria sati apărarea se 
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rînduiesce asupra acelora în desăvirşită vîrstă, căduți în 
nebunie, sai între alte metehne a minței“. 

Apoi $ 360: _ 

„Acela numai se pâte socoti de nebun şi lipsit de minte, 

care se publică de către comisia epitropieâscă, după ce cu 

deamăruntul urmată cercetare a lucrurilor lui, și după cer- 
cetarea socotinţei doctorilor, rînduiţi la acesta“. 

$ 362. „Şi la aceste amîndouă întîmplările, trebue să se 

publice hotărîrea judecătoriei, ca fie cine să se păzâscă a - 

face toecmâlă, cu asemenea persâne“. _ 

Legiuitorul modern a organisat o adevărată tutelă; nu 

mai pârtă numele de curatelă, cum era în Codul Austriac 

şi Calimach. 
După art. 6, codul german: 
„P6te fi interdis: | | 

1. Acela care în urma unei bâle mintal sai slăbiciune 

de minte, este în imposibilitate de a gera afacerile sale; 

2. Acela care din causa risipei se expune el saii fa- 

milia lui, să ajungă în sărăcie; | a 

3. Acela din causa beţiei, este în imposibilitate să ge- 

reze afacerile sale, şi expune familia sa, să cadă în sărăcie, 

sati compromite siguranţa, altuia“. 

După art. 8 al legii introductive, străinul cu domiciliul 

sai reşedinţa în Germania, pote să fie interdis. 

Interdisul este pus sub tutelă. ă 

4. Vom av6 a ne ocupa rnai întâiii: Despre casurile în 

care cine-va pote să fie înterdis; apoi ne vom întreba: De cine 

păte fi cerută înterdicțiunea ? după aceea vom vede: Care este 

competința tribunalului şi formele cerute ca interdicțiunea să se polă 

pronunța ; apoi vom trece la efectele înterdicțiunei şi în fine la, 

revocarea, înterdicțiunei. 

5. Suntem în interdicţiunea judecătorescă pe care nu tre- 

bue so confandăm cu interdicțiunea legală, care resultă ca 

pedâpsă, ca un accesoriti la, o pedâpsă principală, Scima că pe- 

depsele criminale atrag după dînsele interdicţiunea. (Vedi 

art. 13 şi 22 Cod. penal). 
| 

Deosebirea între interdicțiunea, legală din dreptul pe- 

nal şi 'cea judecătorâscă, este în principi, că interdicţiunea 

legală este o măsură luată contra, condamnatului, este o pe-
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dâpsă mai mult, şi mai cu s6mă are de scop de a nu se da 

nimic din avere la disposiţiunea acestui condamnat, pentru 

ca, nu cu averea acâsta să 'și îmbunătăţâscă traiul, alt-fel de 

cum. voesce legea şi de aceea legea penală spune că con- 

damnatul nu va pută de loc să dispună de averea sa, nică 

chiar să dăruiască pentru a înzestra vreo fată, saii a căpătui | 

pe copii săi.. Dacă înceteză osînda, negreşit euratorul trebue 

si i d6 socotâlă, pentru că nimeni nu pote administra o 

„avere fară să d6 socotlă. Interdicţiunea judecătorâscă este 

din contră o măsură luată pentru şi în favorul acelora, cari 

se găsesc în ac6stă stare nenorocită de nebunie, ast-fe) în 

cât gisim 'aci măsuri de protecţiune, iar nu de rig6re, ca 

acelea din codul penal. 

I. Casurile în cari pâte fi cine-va interdis 

„ Art. 435. Majorul care este într'o stare obicinuită de imbecilitate, 

de sminiâlă sati de nebunie cu furie, trebus a îi interdis, chiar şi când 

are intervale lucide, 

6. Legiuitorul aci face clasarea b6lelor în trei: nebunie 

cu furie, imbecilitate și smintâlă. 
Prin smintelă, redactorul a înţeles acea bâlă care face 

pe acel ce suferă să nu fie continuit nebun, care se distinge 

de nebunia cu furie. Sunt; acel stricaţi la minte cari nu sunt 

periculoși, însă cară adică nu'și pot da socotelă de starea în 

care se găsesc. „- o | 

Imbecil este acela care se găsesce într'o stare continuă, 

pâte chiar din nascere, de lipsă a rninței; nebunia cu furie 

presupune starea acea gravă şi pericul6să. de excitare a 

bolnavului. | 

Distincţiunea are interes numai din punctul de vedere 

a se sci cine pote cere interdicţiunea. 

Acâsta, este divisiunea redactorului. Adi elasificările 

nebunilor se fac în alt mod. . . 

Ceea-ce ne importă pe noi însă a sci, este că atunci 

când s'a făcut Codul Napoleon. nu -era. sciința așa de înain- 

tată. Până la începutul secolului . SIX, nebunii. nu erai 

apărați și nimeni nu căuta să-i vindece. Se dicea chiar că 

* 
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cei nebuni trebue să fie omoriţi, pentru-că se spunea că 

dînşii eraii părăsiţi de Dumnegeii și cuprinși de duhul cel 

răi. (In aceste idei erai Legiuirile Basarab şi V. Lupul). 

7. Art. nostru se servă de vorba majorii, înțelegând că 

numai ei pot fi puşi sub interdicţiune. Se într6bă comenta- 

__torii, dacă un minor pâte fi pus sub interdicţiune. 

” Negreşit că de cele mai multe ori, nu ar putea fi nici 

- un interes pentru-că deja minorul este pus sub tutelă. Cu 

tâto acestea pâte să fie un minor emancipat, un Minor Că- 

sătorit de exemplu, lovit de asemenea b6lă şi atunci ar fi 

greii să se lase chiar acte de simplă administraţie în mîna lui. 

Pe de altă parte, cum observă Valette, (|. 6., p. 530) 

este bine ca chiar minorul pus sub o tutelă regulată să fie 

declarat interdis, mai înainte de a deveni major, pentru-că el 

de îndată ce devine major prin îndeplinirea vârstei capătă 

plinul exerciţii al drepturilor sale, așa că de la epoca în 

care a, devenit; major, şi până la punerea, lui sub interdicțiune 

întrun interval de timp, care pâte fi lung, el a putut să 

facă unele acte forte păgubitâre pentru averea sa. De aceea 

se crede că e mal bine să fie pus de la început sub inter- 

dicţiune, ca odată devenit major să se găsâscă sub interdie- 

ţiune. Aşa dar cuvîntul majorii, presupune casul care se în- 

tîmplă, mai des. Legea germană nu mai cere ca interdisul 

să fie major. 

II. Cine pote cere interdicțiunea 

8. Interdicţiunea pentru ori-co fel de nebunie pâte fi 

cerută, de către ori-ce fel de rudă a suferindului, fără deo- 

sebire de grad. Dacă nu are rude cunoscute, sai chiar dacă 

are, însă bolnavul se găsesce nebun cu furie, atunci inter- 

dicţiunea pâte fi cerută şi de ministerul publie. Aci este 

deosebirea şi interesul de a cunâsce o nebunie cu furie de 

cele-alte. Ministerul public nu ar put6 cere. interdicţiunea 

unui nebun ordinar, de cât dacă nu ar fi rude cunoscute; 

pe când, dacă este nebunie cu furie, el pâte să o ceră, chiar 

dacă are rude. El pote chiar să ia măsuri administrative, 

pentru 'ca să fie pus la adăpost de a comite fapte, ce ar
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prejudicia pe cei-l'alți Gmeni. (Legea “asupra, alienaţilor din 
15 Decembre 1894 art. 16 şi următârelor dă acest drept agen- 
ților administrativi și polițienesc)). 

Art. 486. Ori-ce rudă este primilă a provoca interdicţiunea rudol sale. 

Asemenea şi unul din soci în privinţa celul-alt. 

Art. 437. în cas de nebunie cu furie, dacă interdicțiunea nu este 

provocată, nici de sociă nici de rude, ea trebue să fle provocată de procuror, 

care în casuri de imbecilitate, sati de smintire, pâte asemenea a-o cere în 

contra unei persâne, însă numal când n'are nici sociă, nici socie, nici rude 

cunoscute. 

III. Formele Interdicţiunei 

Art. 483. Ori-ce cerere de interdicțiune se va face către tribunalul 
de prima instanţă. 

9. Pe baza, principiului actor sequitur forum rei, trebue să 
se al6gă tribunalul domiciliului aceluia a cărui interdicţiune 
se cere, pentru casă i se câră interdicțiunea. 

Art, 439. Faptele de imbecilitate, de smintire, sati do nebunie cu furie, 

vor fi arătate prin soris, - 

10. Merită a, fi notată acâstă disposiţiune. Nu'este destul 
să spun că cutare e nebun, ci trebue să ară faptele, cari 
dovedesc acâstă nebunie de exemplu: aruncă bani pe ulițe, 
ese în cutare costum, lovesce, ameninţă, etc. Tot de odată 
se cere a se arăta și mijlâcele cu care cel ce cere interdic- 

-țiunea, voesce a se servi pentru a dovedi nebunia. 

Art. 440. Tribunalul va ordona ca consiliul de familie, format după 
modul determinat la secţiunea IV a capitolului al II de la titlul X „Despre 
minoritate, despre tutelă și despre emanecipaţiune“, să'şi dea părerea asupra 
stărei în care se află persâna a cărei interdicţiune se cere. 

11. Cel dintâi lucru ce face tribunalul' este constituirea 
consiliului de familie, care se face în formele și după regu- 
lele prevădute la minoritate. 

Acest consilii are să-și dea avisul asupra cererei de 
interdicţiune, și acei cari aii cerut înterdiețiunea, 1 nu pot să 
facă parte din. consiliul de familie. 
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Adesea, interdicţiunea, nu este cerută numai în interesul 
interdisului, ci servă de mijloe a relua averea din mâna. 
celui ce o are, pentru a trage “profit şi mai ales pentru a, 
împedica, înstrăinări gratuite ca facere de daruri sati de le-; 
gaturi. Acel care a cerut interdicţiunea pâte fi bănuit că a, 
avut un asemenea, scop și de aceea el nu -pâte face parte. 
din consilii. Când cel ce a cerut interdicţiunea, este socii,, 
socia, sai descendent al acelui contra cărui s'a cerut inter- 

” dicţiunea, atunci pâte face parte din consilii, fără să aibă. 
drept de vot. 

Art. 441. Aceia cari vor fi provocat interdicţiunea nu vor putea face. 

parte din consiliul de familie; cu tâte acestea, sociul sati socia şi copii 

pers6nei, chiar cerând interdicţiunea, vor putea fi admişi în consiliul de. 

familie, fără a Ina parte la vot. - 

drt. 442, După co va primi părerea consiliului de. familie şi opini- 

unea medicilor compelinţi, tribunalul va face interogator pârâtului, şi de 

nu va Îl în stare a se înfâțişa în camera de chibzuire, se va face la locu- 

ință, de unul din judecători, însărcinat cu acâsta, însocit de grefier. In tâte 

casurile procurorul va fl faţă la interogatoriă. 

12. Se pâte întîmpla să nu pâtă merge pârâtul la, tri- 

bunal, și atunci, se duce judecătorul acolo unde se găsesce 
el, pentru a-i face interogatoriul. Judecătorul va ai în tot-: 
deauna, însocit de grefier, pentru că în regulă generală un 

judecător-nu pâte face nici o constatare dacă nu este asistat 
de grefier. La interogator trebue să participe Și procuror, - 

Art, 433, După col dintâiii interogatoriti, - tribunalul va 'orîndui, de. 

va găsi de cuviinţă, un administrator provisorit, spre a îngriji de pers6ne 

şi averea pârâtului. : 

13. Până să se pronunțe tribunalul, se pote c ca averea Şi 

persGna celui care se cere a [i interdis să reclame o îngri-, 

jire imediată. Atunci se ia măsuri de. către tribunal şi se: 

numesce un administrator provisoriii, care va avea a îngriji 

de averea şi de pers6na: bolnavului până la pronunţarea 

definitivă a interdieţiunei. | 

. Nicăeri, legiuitorul nu se ocupă; să determine care este. 

întinderea acestei administraţiuni. Negreşit. nu pâte să facă. 

de cât acte de: administraţiune provisorie, însă autorii admit 

44 
64257
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că dacă pentru un moment situaţiunea băn6scă a interdisului 

este de o ast-fel de natură, în cât trebue să se vîndă ceva, 

ca să se subvie unei necesități superidre, acest adminis- 

trator, chiar provisoriii, pâte cere de la tribunal să facă 

unele acte, pe cari nu le-ar putea face tutorul. Cod. german, 

“art. 1906 prevede 'că tribunalul p6te institui chiar o tutelă 

provisorie. 
14. Legea dice: după cel dintâita interogatorii“, ceea 

ce presupune- că pot fi mai 'multe. In adevăr în praclică 

sunt casuri în cari este f6rte dificil să se determine nebunia, 

se întîmplă chiar să fie trebuință de mai multe ședințe şi 
interogatorii la cari pot asista şi medici pentru a se pro- 

nunța asupra stărei de nebunie. Au trebuit de multe ori cele 

mai seri6se cercetări, până să se p6tă ajunge a se pune 

mintea celui bolnav în contact cu ideile acelea, faţă cu cari 
nebunia se declară. 

Art. 444. Hotărîrea asupra unei corcelări de interdicțiune, după ce 

S'aii ascultat părţile sai se vor fi chemat legal, nu va putea fl dată, de cât 

în şedinţă publică. 

15. T6te măsurile pregătitâre trebue să se facă în 
şedinţă secretă. Este vorba de punerea unei persâne sub 
interdicțiune şi nu e bine. ca ori-cine să asiste la diferite 

interogatorii. Cu tâte acestea, după principiul general în 
„dreptul modern hotărîrea trebue dată tot-deauna în ședință 
publică. In dreptul vechiii francez t6tă procedura, era clan- 
destină, și chiar hotărîrea. 

Ari, 445. De va respinge cererea de interdicţiune, tribunalul va 
putea, după împrejurări, ordona, ca pârâtul să nu mal fie liber a pleda, a 

se învoi, a se împrumuta, a primi un capital, nici a da chitanţă de primirea 

lui, a înstrăina nici a ipoteca averea sa, fără asistenţa unui consilii, cei 

va fi orînduit prin acea hotărtre, la care cas se va face publicaţiune prin 

Monitor. 

16. Prin acest articol se dă facultate tribunalului, de a 
Jua o măsură intermediară între pronunțarea, interdicțiunei 
Şi între a, lăsa absolut liber de a face ori-ce act, pe acel care 
pote este bolnav, prin respingerea cererei de interdicțiune. 

De multe ori nu este sigur tribunalul dacă este sai nu 
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în realitate nebun acela, pe care voesce să '] interdică, însă 
vede 6re-care ușurință la dînsul, sait Gre-care incoherență.: 
de idei, fără să preciseze nebunia și atunci se dice în lege, 
:că se pote, respingându-se interdicţiunea să se decidă ca 
persâna să fie pusă sub consiliul judiciar, când este ase- 
mănată risipitorului, neputând a, face unele acte fără asis- 
tența acestui consilii judiciar. o 

Nu intrăm în explicarea fie-cărui act pe care nu-l pâte 
face acest pus sub consiliul judiciar, pentru că art..445 este 
reprodus în art. 458 şi prin urmare, în cât privesce efectele 
art. 445, ne reservăm a le determina cu explicarea art: 458. 

Art. 446. In cas de obligaţiune în contra hotărirel de prima instanţă, 

curtoa de apel va putea, de va găsi de cuviinţă, a supune la un notă inte- 

rogator persâna în privința căreia s'a cerut interdicțiunea, sai a orîndui 

un judecător, spre a face acel interogator. : 

17. Hotărîrea, tribunalului este supusă apelului. 
Curtea trebue şi dîusa să pronunţe în cunoscință de 

causă şi de aceea pâte lua măsuri ca să se încredințeze 
prin ea însăşi dacă în adevăr bolnavul este în stare de a fi 
interdis. | 

Art. 447. Hotărîrea curţii de apel saă a tribunalului de prima instanţă, 

care va pronunţa interdicţiunea sai numirea unui consilii, va fi, dupăstă- 

ruinţa reclamanţilor, scâsă afară, comunicată părinţilor şi înscrisă în re- 

gistre. In termen de 10 dile va fi afiptă în sala audienței precum şi pu- 

blicată prin Monitor. ! : 

18. Când vom vorbi de efectele interdicțiunei, vom ved6 

de câtă importanță este acâstă publicare. De altminterea, 

lucrul se explică uşor; prin interdicţiune cel interdis se 

_pune în stare de incapacitate, şi acel care ar contracta cu 

Gînsul, trebue să scie că acâstă persnă nu mai este capa- 

bilă de a contracta. ii 
19. Art. 643 şi următorii, din procedura civilă se ocupă 

asemenea de interdieţiune. | | 

Art. 643 (Pr. civ.). In petiţiunea care se va da pentru 

punerea sub interdicțiune a unei persâne se va enunța im- 

becilitatea, smintâla, nebunia sai furia; se vor alătura, actele * 

justificative şi se vor însemna martorii ce vor fi a se asculta.



692 : DREPTUL CLVIL 

“Acest articol reproduce Gre-cum art. 439 Cod. civil. 

Art. 644 (Pr. civ). Preşedintele va comunica petiţiunea 

și tote actele procurorului care va face cercetările ce va aprehui, 

cerând şi părerea consiliuhui de familie şi părerea medicilor compelenţi. 

Art. 645 (Pr. civ). Copie după petițiune, după părerea 

consiliului de familie şi aceea a medicilor, se va da în cu- 

noscinţa, pîrîtului mai înainte de a se procede Ja/înteroga- 

torul săă. - 
Art. 646 (Pr. civ.). Dacă interogatorul şi actele produse 

“nu sunt îndestulătâre, şi dacă faptele se pot justifica prin 
martori, tribunalul va ordona și ascultarea de martori în 
forma ordinară. 

Martorii se vor asculta sati în presența pîritului, sai 
afară de presența sa, după împrejurări; în acest din urmă 
cas, consiliul pîrîtului îl va put6 representa. 

Art. 647 (Pr. civ.). Se vor urma t6te cele-l'alte reguli 

prescrise în Cod. civil la Cap. „Despre interdicţiune“. 
20. Legea civilă se ocupă numai de procedura, după 

care cine-va pâte fi pus sub interdicțiune. Pentru că un ne- 
bun pâte fi periculos, a intervenit o lege (15 Noembrie 1891) 
„Asupra alienaţilor“, în care se prevede ce măsuri poliţie- 

nesci trebuesc luate, pentru a împiedica pe nebun a face 
răi, precum :-se prevede garanţii pentru cel încarcerat și 
în ce condițiuni trebue să funcționeze casele de sănătate. 

IV, Efectele interdicțiunei 

"A. Numirea tutorului 

Art. 450. De nu va fi apel în contra hotărîrei de interdicţiune dată 

de tribunalul de prima instanţă, saii dacă curtea de apel va confirma acea 

hotărtre, se va orîndui un tutor interdisului, potrivit regulelor prescrise 

la titlul: Despre minoritate, tutelă și emancipaţiune; administratorul pro- 

visoriă va înceta, din funcțiunile sale, şi va da socotâlă tatorului, de nu 

va fi chiar el însuși tutor orînduit. 

-21. Seim că de la primul interogatorii : tribunalul, v&- 
dând starea în care se află acel a cărui interdicțiune s'a 
cerut,- pâte să ia măsuri provisorii de a 1 numi un adminis- 
irator, care să îngrijescă atât de averea, cât - şi de pers6na 
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sa. Cu atât mai.mult era trebuinci6să acâstă m&sură, cu cât 
jurnalul, sait: mai bine hotărîrea tribunalului de punere sub 
interdicţiune, nu este executorie prin ea însăși, şi nu se 
pote aduce la îndeplinire, de cât numai când ea ar rămâne 
definitivă, fie că nu s'ar făce apel, fie că curtea ar confirma 
hotărîrea tribunalului. Este dar un interval de timp, care. 
trece de când s'a cerut interdicţiunea şi până ce punerea, 
sub interdicţie să fie definitivă, şi în acest interval va avea, 
să fie în funcţiune acest administrator provisoriă. 

Odată hotărîrea rămasă definitivă, se procede la ale- 

gerea, tutorului, şi, — după cum se exprimă art. 450,— acâstă 
alegere se va face conform regulelor stabilite la tutelă, adică 
tutorul va fi ales de consiliul de familie. 

92. Afară de sociul care. pâte să fie tutor al sociului 
stii interdis, nu mai avem nici o tutelă legală în materie de 
interdicţiune, și cu mai mult cuvînt nu putem avea o tutelă 
testamentară. Prin urmare ori-ce tutor va fi ales de consi- 
liul de familie, cari se compune după regulele, pe care le-am 
vădut deja la tutelă. 

Art. 451. Bărbatul este de drept tutor al femeei sale, când va fi pusă 

„sub interdieţiune. 

Acâsta se explică ușor; bărbatul este acela sub autori- 

tatea, căruia se află femeea. Bărbatul este acela care admi- 

nistreză în principii averea femeei. El este capul familiei, 

el dar va fi tutorul femeei sale pusă sub interdicțiune. | 

Art. 452. Femeea va fi tui6rea bărbatului săti interdis, şi în asemenea 

cas consiliul de familie va regula forma şi "condiţiunile administraţiunei, 

rămâind femeei dreptul de a reclama înaintea tribunalelor, de se va socoti 

nedreptăţită prin regularea consiliului. i -- 

23. Acest articol admite că femeea va fi şi ea tut6rea, 

legală a bărbatului. săi; însă și aci legiuitorul se teme 6re- 

cum de nedeprinderea femeei în administrațiune de avere 

şi dă, dreptul consiliului de familie de a dirige, întru cât-va 

acâstă administraţiune a femei. 

Consiliul de familie determină el singur modul de ad- 

ministrațiune a averei, și dacă măsura luată de consilii de-
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- Acest articol reproduce 6re-cum art. 439 Cod. civil. 

Art. 644 (Pr. civ). Preşedintele va comunica petiţiunea 

şi tâte actele procurorului care va face cercetările ce va aprelui, 

cerând şi părerea consiliuhui de familie şi părerea medicilor competenţi. 

Art. 645 (Pr. civ). Copie după petiţiune, după părerea 

consiliului de familie și aceea a medicilor, se va da în cu- 

noscința pîritului mai înainte de a se procede la/înteroga- 

torul său. . 
Art. 646 (Pr. civ.). Dacă interogatorul şi actele produse 

“mu sunt îndestulătâre, și dacă faptele se pot justifica prin 

martori, tribunalul va ordona și ascultarea de martori în 

forma ordinară. e 

Martorii se vor asculta saii în presența pîrîtului, sau 

afară de presenţa sa, după împrejurări; în acest din urmă 

cas, consiliul pîrîtului îl va put representa. 

Art. 647 (Pr. civ.). Se vor urma tâte cele-lalte reguli 

preserise în Cod. civil la Cap. „Despre interdicțiune“. 

20. Legea civilă se ocupă numai de procedura, după 

care cine-va pâte fi pus sub interdicţiune. Pentru că un ne- 

bun pâte fi periculos, a intervenit o lege (15 Noembrie 1894) 

„Asupra alienaţilor“, în care se prevede ce măsuri poliție- 

nesci trebuese luate, pentru a împiedica pe nebun a face 

r&ă, precum :.se prevede garanţii pentru cel încarcerat și 

în ce condițiuni trebue să funcţioneze casele de sănătate. 

IV. Efectele interdicțiunei 

A. Numirea tutorului 

Art. 450. De nu va fi apel în contra hotărîrei de interdicțiune dată 

de tribunalul de prima instanţă, sai dacă curtea de apel va confirma acea 

hotărâre, se va orîndui un tutor interdisului, potrivit regulelor prescrise 

la titlul: Despre minoritate, tutelă şi emancipaţiune ; administratorul pro- 

visoriă va înceta din funcțiunile sale, şi va da socotâlă iutorului, de nu 

va, fi chiar el însuşi tutor orînduit. : 

21. Scim că de la primul interogatorii : tribunalul, v&- 
dând starea în care se află acel a cărui interdicţiune s'a 
cerut, pâte să-ia măsuri provisorii de a "i numi un adminis- 
trator, care să îngrijâscă atât de averea, cât şi de persona 
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sa. Cu atât mai:mult era trebuinci6să acâstă măsură, cu cât 
jurnalul, sati: mai bine hotărîrea tribunalului de punere sub 
interdicţiune, nu este executorie prin ea însăşi, şi nu se 
pâte aduce la îndeplinire, de cât numai când ea ar rămâne 
definitivă, fie că nu sar făce apel, fie că curtea ar confirma 
hotărîrea tribunalului. Este dar un interval de timp, care. 
treco de când sa cerut interdicțiunea şi până ce punerea 
sub interdicţie să fie definitivă, şi în acest interval va avea, 
să fie în funcţiune acest administrator provisorii. 

Odată hotărîrea r&masă definitivă, se procede la ale- 
gerea tutorului, şi, — după cum se exprimă art. 450, — acestă 
alegere se va face conform regulelor stabilite la tutelă, adică 
tutorul va fi ales de consiliul de familie. 

99. Afară de sociul care pâte să fie tutor al sociului 
stii interdis, nu mai avem nici o tutelă legală în materie de 

interdieţiune, şi cu mai mult cuvînt nu putem avea o tutelă 

testamentară. Prin urmare ori-ce tutor va fi ales de consi- 

liul de familie, cari se compune după regulele, pe care le-am 

vădut deja la tutelă. 

Art. 451, Bărbatul esto de drept tutor al femeoi sale, când va a pusă 

„sub interdicţiune. 

Acâsta se explică ușor; bărbatul este acela sub autori- 

tatea, căruia se află femeea. Bărbatul este acela care admi- 

nistrâză în principiii averea femeei. El este capul familiei, 

el dar va fi tutorul femeei sale pusă sub interdicțiune. . 

Art. 452. Femeea va fi tatGrea bărbatului săi interdis, şi în asemenea 

cas consiliul de familie va regula forma şi condiţiunile administraţiunei, 

rămâind femeei dreptul de a reciama înaintea tribunalelor, de se va socoti 

nedreptățită prin regularea consiliului. 

23. Acest articol admite că femeea va a şi ea, tutârea 

legală a bărbatului săi; însă și aci legiuitorul se teme 6re- 

cum de nedeprinderea femei în 'administrațiune de avere 

și dă dreptul consiliului de familie de a dirige, întru cât-va 

acâstă administraţiune a femeei. 

Consiliul de familie determină el singur modul de ad- 

ministrațiune a averei, şi dacă măsura luată de consilii de-
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vine grea, pentru femee, dînsa pote forte bine să apeleze la 

tribunal, pentru ca să micşoreze mai mult sai mai puţin 

amestecul consiliului de familie. 
24. O deosebire de redacţiune a art. 452 de ceea-ce 

este în articolul corespundător din legea franceză: La noi 

se dice că femeea va fi tutârea bărbatului, pe când în legea 

franceză se dice că femeea va putâ să fie numită tutore, 

ete.; prin urmare avem acâstă mare deosebire că în dreptul 

francez, ca tutelă legală în materie de interdicțiune, nu avem 

de cât tutela bărbatului asupra femeei, pe când femeea. nu 

este. tutore legală, ci al€să de consiliul de familie. Legea 

franceză spune că consiliul de familie pâte să al6gă și pe 

femee de tutâre a bărbatului ei interdis, dacă ar găsi de 

cuviință, pe când în. legea n6stră femeea este ca, și bărbatul 
tutâre de drept. 

Art. 453. Nimeni, afară de socl, de ascendenți şi de descendenţi, nu 

"va fi dator a ţinea tutela unul interdis mai mult de 5 ani. După acest ter- 

men, tuforul va putea cere a fi înlocuit, şi cererea sa trebue a fi primită, 

25. Scim că tutela este o sarcină obligatâre. Se consi- 
deră ca, o datorie ca cine-va numit tutor, să caute a înde- 
plini funcțiunea sa, şi de aceea s'ait dat nascere la deose- 
bite casuri de scuze. Inconvenientul de a fi obligat cine-va 
să fie tutor al unui minor, nu este așa de mare, pentru că 
tutela încetâză de sigur, dacă nu la vîrsta de 18 saii 20 ani, 
dar la vîrsta de 21 ani, atunci când pupilul devine major. 
Nu este tot ast-fel şi pentru tutorul unui interdis. Interdic- 
țiunea provine dintr'o b6lă, care din nenorocire mai în tot- 

. Va-una este incurabilă, și speranța de a face să înceteze 
“tutela unui interdis, prin restabilirea bolnavului, este forte 

mică. Așa, cine-va pâte fi ameninţat de a rămâne tutor, în- 
delung timp, şi de aceea art. 453 spune că, afară de unele 

persâne, cel numit pâte să nu primâscă a fi tutor al unui 
interdis, mai mult de cinci ani; acesta, şi pentru că chiar în- 

grijirea pers6nei este mult mai âificilă pentru un nebun, de 
cât pentru un minor. 

Se înțelege excepţiunea pentru soci, căci ej, căsătorin- 
du-se, aii contractat între dînşii obligaţiunea de sprijin Şi 
ajutor reciproc, şi nici-odată nu pote să fie mai mult tre- 
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buință de sprijinul cui-va, de cât atunci când se găsesce în 
acestă stare nenorocită de bâlă. | 

Aceleași cuvinte ŞI pentru ascendenți și descendenți, 
care şi unii și alţii sunt datori a îngriji pe cel bolnav. 

> . . . Pentru cele-l alte pers6ne, obligaţiunea de a fi tutori, 
nu p6te trece peste 5 ani. Şi aci iarăşi o deosebire a tox- 
tului francez de al nostru, căci art. 508 francez pune un ter- 
men de 10 ani, pe când legiuitorul nostru a găsit de cu- 
viinţă să reducă acest termen la 5 ani. 

Iată în ceea-ce privesce numirea tutorului unui interdis; 
9 

de aci în colo, el va avea să funcţioneze întocmai ca şi tu- 
torul unui minor. 

B. incapacitatea înterdisului 

Art, 451, Interdisul se asâmăni cn minorul întru ceea-ce' privesco 

persâna şi averea sa; legile relative la tutela minorilor se vor aplica şi 

la tutela interdişilor. 

26. Este un principii general că interqisul se as6mănă 

cu minorul, în cât privesce incapacitatea, administrațiunea 

averei şi a pers6nei sale; însă de când a început interdisul 

să fie considerat incapabil? 

Art. 448. Pronunţarea interdicțiunei sai a numirei consiliului, îşi 

vor avea efectele lor din diua de când s'a publicat hotărîrea. 

râta actele făcute în urma publicaţiunei de interdicţiune, sai fără 

asistenţa consiliulul judiciar, vor fi de ărept socotite ca fără fiinţă. 

27. Modul cum 'se exprimă legiuitorul în aliniatul 2 de 

sub art. 448, este cam ne-înţeles, pentru că dice: t6te actele 

tăcute în urma publicaţiunei de interdieţiune, actele făcute 

de cine? Negreşit de interdis, fiind că la dînsul se rapârtă 

cuvintele tâte actele făcute, ete. Să notăm că interdisul ca 

şi minorul neemancipat nu participă la actele pe care le face 

ci tutorul este acela care'l represintă. a 

28. Se mai qice iarăşi întrun mod neexact că aceste 

acte făcute în urma publicărei de interdicţie, sai a numirei 

consiliului judiciar, vor fi fără ființă. 

Să ne înţelegem asupra acestor cuvinte :
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Scim că Romanii nu puneaii pe furiosus sub interdie- 

țiunea ei, însă diceai: sau acest furiosus a contractat în mo- 

mentul, în care era coprins de accesele de nebunie, și atunci 

el n'a putut consimți, şi neexistând consimțimânt din partea 
unuia din. contractanţi, actul e nul; ori s'a contractat de că- 

tre furiosus într'un moment; de intervale ilucide şi atunci el 
putând să consimtă, actul era valabil. 

- Nu se urmâză ast-fel în dreptul modern. Când dice le- 

giuitorul .că actul făcut de interdis este fără fiinţă, se înş6lă; 

ar putea să fie ast-fel dacă s'ar demonstra că el a făcut at- 
tul întrun moment când era cu totul lipsit de minte. Actele 
făcute 'de interdis nu sunt nule de drept, ci, mai întâiti tre- 

bue să se c&ră nulitatea lor, şi al doilea nu avem aci de cât 
o nulitate relativă ca, Și pentru actele făcute de minor. Nu- 
litatea nu este de cât în favârea și pentru interdis. Numai 
interdisul, dacă vre-odată interdicțiunea, a încetat, sati tuto- 
rul în numele lui, sati moştenitorii lui, pot cere nulitatea 
actului făcut de interdis ; pe când terțele pers6ne care aii con- 
tractat cu acest interdis, în tocmai ca și cu un minor, nu 
pot cere nulitatea, actului. 

Apoi iarăşi incorect se as&mănă interdisul. cu cel pus 
sub consiliii judiciar, pentru” a se dice că t6te actele făcute 
de acestea pot fi atacate. Nu pâte fi vorba de cât de 
actele pe cari cel sub consiliul judiciar nu le pote face 
singur. ” 

Art. 449. După mârtea “unei” persâne, actele săvirşite de ea nu vor 
mai putea fi atacate pentru motiv de smintire de minte, de cât în casul 
când interdicțiunea, acelei persâne va fi fost pronunțată sai cerută, în- 
naintea morţei sale, afară de casul când dovada smintirei Dinei resultă 
'chiar din coprinderea actului, co se atacă. 

28. Acest articol, corespundător art. 502 din legea fran- 
ceză, dice că nu se pâte cere nulitatea unui act, pentru mo- 
tiv că una, din părți, în momentul când a, contractat a fost 
isbită de alienaţiune mintală, dacă acâstă persână a, încetat 
din viaţă, fără, ca, interdicţiunea ei să fi fost pronunţată, sait 
cel puţin să fi. fost făcută cererea de: interdicţiune. Cu alte 
cuvinte, o persână care era nebună a contractat, a pus is- 
călitura pe un act, și ac6stă pers6nă de şi cunoscută de ne- 
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bună, însă încetată din viață fără ca interdicţiunea să î se 
fi pronunţat, sait fără chiar să fi fost cerută; moştenitorii 
acestei pers6ne nu pot ataca actul în nulitate, sub cuvînt 
că a fost făcut de o persână căreia lipsea mintea. Nu se 
pote precisa pentru ce s'a pus acestă restricțiune. Probabil 
că legiuitorul a voit să pedepsâscă 6re cum pe moştenitorii 
ce nu ai avut, grija să c6ră înterdioțiunea .şi a lăsat pe cel 

nebun fără ajutor. P6te iarăşi dificultatea de a dovedi că 
cine-va este nebun, pe cât nu s'a cerut a fi interdis să fie 
una din consideraţiunile legei. Ma ii 

Trebue să notăm că nu este de ajuns ca o cerere de 
interdicţiune să fie aruncată, fără nici o altă urmare, ci tre- 
bue ca, cererea să; fie susținută prin diferite acte de proce- - 
dură ce am vă&dut. 

Se exceptă casul în care nebunia resultă chiar din act. 

De exemplu: a scris câte-va rînduri bune, spunând ori-că 

dăruiesce cui-va ceva, ori-că vinde, şi apoi a început să 

spuie .nisce lucruri incoherente cu desăvîrşire, ast-fel în cât 

se vede nebunia chiar din act, şi atunci legiuitorul și a dis 

că ar fi prea grav să admită validitatea unui asemenea act. 

Afară de acâstă excepțiune, nică un act în dreptul modern 

nu pâte fi atacat, ca făcut de către un nebun, după ce acest 

nebun a încetat din viaţă, dacă interdicţiunea n'a fost pro- 

nunţată sau cerută. | 

Când vom trata despre actele cu titlu gratuit, vom re- 

veni asupra acestui articol, spre a ne întreba dacă regula 

art. 449 este generală şi se aplică şi la „actele cu titlu gratuit. 

99. Legiuitorul nostru a şters articolul 503 din codul 

Napoleon, care este forte important. o. 

Până aci am vădut că art. 448 spune cum că nu se 

pot ataca convenţiunile făcute de un interdis, de cât dacă 

ele ati fost făcute în urma publicărei interdicţiunei, şi 

Art. 503 cod. Napoleon, dice: „Actele anteridre interdic- 

ţiunei. pot să fie anulate, dacă causa iriterdicţiunei există no- 

toriii, în epoca în care aceste acte aii fost făcute“. - 

Scie, de exemplu, t6tă lumea că cutare persână Primus 

a înnebunit, însă a trecut un interval de timp de când a 

cădut bolnav, până să fie pus sub interdicţiune. 

" Legea, franceză dice că, dacă era cunoscută de lume
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dacă era notoriă causa interdicţiunei, adică că interdisul era 
bolnav, actul făcut de către acest nebun pâte să fie anulat, 

Legiuitorul rumân şterge art. 503 şi aunci ce resultă 
din ac6stă ştergere? 

Credem că trebue să intrăm pur şi simplu în aplicarea 
- dreptului comun. Ori-ce act, pentru ca să fie valabil, trebue 
să existe voinţa, și prin urmare actele făcute de către un 
nebun, chiar înainte de interdicțiune, dacă se va dovedi că 
ele sunt făcute la o epocă în care în adevăr era cuprins de 
nebunie, vor fi nule, dar nule absolut; pe când, chiar nebun 
fiind, dacă actele s'ar fi făcut într! un interval lucid, ele ar 
r&mâne valabile. 

Prin urmare, are să vadă în fapt dacă în momentul 
când s'a făcut actul acela era sait nu nebun, și chiar de fu- 
sese nebun, dacă era sai nu în momente lucide, fapte lă 
sate la aprecierea judecătorului. 

Legea franceză. dice că actul pâte să fie anulat, fără 
ca judecătorul să'și dea ostenâla să constate în fapt, dacă, 
în momentul când s'a făcut actul era, sati nu, acea pers6nă 
coprinsă de nebunie ; este destul pentru judecătorul fran- 
cez să dică: Considerând că notorie era nebunia cutărei 
pers6ne la epoca, când s'a făcut actul, ei, — în aprecierea 
mea —, anulez actul; pe când judecătorul rumân. trebue să 
dică : Considerând că este dovedit în fapt că în momentul 
când a făcut acest act, acel care l-a făcut, era în stare de 

„nebunie, fapt pentru care anulez acest act. 
Codul german a dat asupra acestei cestiuni soluțiunile 

cele mai juridice: 
După art. 1014, se declară incapabili de a contracta: 
1. Acela care nu are șâpte ani împliniți ; 
9. Acel ce se află într'o stare de turburare maladivă 

a spiritului de natură a exclude libertatea voinței, întru cât . 
acestă stare nu este, prin natura ei, trecătre; | 

3. Cel interdis pentru causă de nebunie mintală. 
Și apoi adaogă: 
Art. 105. „Declarajiunea voinței unui incapabil este nulă. 
Este asemenea nulă declaraţiunea voinţei dată în stare 

de inconscienţă, sait de tarburare trecăt6re a minţii“. 
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dr 455. Veniturile unui interdis trebuese a” fi mat cu osebire în- 
trebuinţate, spre a'1 îmbunătăţi sârta, şi a'i grăbi vindecarea, potrivit cu ca- 
ractorul bâlel şi după averea ce va fi având. Consiliul de familie va pu- 
toa hotări de trebue să fie îngrijit în casa sa, sau de trebue să fie aşedat 
în vr'un stabiliment privat sati în vre-un spital. 

30. In regulă generală, unui minor i se caută a se face 
economil, i se. dă strictul necesar pentru întreţinerea și edu- 
caţiunea lui; pentru interdis trebue să se urmeze alt-fel. 

Pentru interdis legea recomandă ca veniturile averei sale 
să fie întrebuințate pentru căutarea lui și dacă nu sar ob- 
ține vindecarea, cel puţin să-i îndulescă traiul. Se pâte ad- 
mite chiar de consiliul de familie şi tribunalul să primâscă 
a se înstrăina din avere, pentru a se obţine resultatul 
dorit. 

31. Actele pe care legea le declară nule ca făcute de 

interdis sunt numai acelea, cari se raportă la averea lui, saii 

şi la acelea ce le ar face interdisul ca om? Am întâlnit di- 

ficultatea, când ne am ocupat de căsătoria unui interdis (V. 

Titlul Despre căsătorie n. 14), despre acţiunea în divorț (V. 

Despre despărțenie), despre acţiunea în nerecunâscere (V. Tit- 

lul Despre paternitate şi filiaţiune n. 33), ce avem să, decidem 

despre testament? a 

Un testament făcut de interdis va fi el nul? Minorul 

de 16 ani pâte să facă un testament, dispunând de jum&- 

tate din averea sa, pe când interdisul nu ar put6 prin tes- 

tament dispune, nică de jumătate din averea sa,— chiar dacă 

sar dovedi că este făcut în momente lucide. Cestiunea este 

controversată şi vom vorbi de dînsa la, testamente. 

Art. 435, Câna va sosi timpul de a se căsitori copilul unui interdis, 

zestrea şi tâto cele-lalte convenţiuni privitâre la stabilirea sati căsătoria 

Ini, se vor regula de călre consiliul de familie, după încuviințarea tribuna- 

lului, care va asculta conelusiunile procurorului. ! - 

“go Acest articol presupune că un înterdis are copil și 

că este timpul să se căsătorâscă acest copil. j Aa 

Am spus că necontestat un minor nu pâte dărui nici-. 

odată, şi am criticat sistemul legei că în unele casuri ire- 

buia, să admită dăruirea din averea minorului ; de exemplu 

când dinsul ar av6 surori, cari ar fi să se mărite.
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Când este vorba de interdis, art. 456 spune că se pâte 
face o înzestrare cu din averea interdisului și arată cum 
să se facă acâstă înzestrare, însă nu se admite de câţ pentru 
copii interdisului. | 

Ceea-ce se dice în acest articol pentru înzestrare, tâtă 
lumea o admite și pentru casurile celelalte de căpătuiri ale 
copilului. Eacă un copil, care și-a făcut studiile sale comer.. 
ciale și îi trebue un fond de comereiii, sai a învăţat o in- 
dustrie 6re-care și îi trebue un fond pentru deschiderea 
unei fabrice, și cele-lalte. Pentru tâte acestea este admis, 
întocinai, ca şi pentru zestre, că consiliul de familie Și tri- 
bunalul ati să hotărască. 

V. Ridicarea interdicţiei 

Art. 457. Interdieţiunea încetâză de odată cu causele ce ai determi- - 
nat-o ; cu tâte acestea nu se va putea pronunța desfiinţarea ei de cât ob- 
servându-se formalităţile prescrise pentru a ei pronunțare, şi interdisul nu 
va putea reintra în exercitatea drepturilor sale, de cât după ce se va pro- 

„Dunţa şi publica hotărîrea, pentru a ei desființare. 

33. Dacă se constată că cel pus sub interdicţiune nu mai 
„este nebun, pote să aibă loe încetarea. interdicțiunei. Este 

bine înţeles, că trebue să se procâdă, când este vorba de 
ridicarea interdicţiunei, cu multă băgare. de s6mă, fiind-că 
sunt unele nebunii care reapar la intervale forte lungi. Tre- 
bue să se bage de sâmă când se ridică interdicțiunea, ca 
nu cum-va să se ia o stare de calmare mai mult sati mai 
puţin lungă, drept.o absolută vindecare, și de aceea, legiui- 
torul spune că pentru ridicarea interdicțiunei trebue să se 
îndeplinâseă aceleaşi formalităţi ea Şi pentru punerea sub 
interdicţiune ; adică: avisul consilinlui de familie, consulta- 
rea medicilor, interogatoriul interdisului ; dreptul de apel, 
dacă una din părţi se.opune la ridicarea interdicţiunei, și 
în fine trebue să se publice ridicarea interdicţiunei. 

Acâstă publicare se explică mai puţin. Se pricepe să se 
publice punerea, sub interdicțiune a cui-va, pentru ca, per- 
s6nele, cari ar contracta cu interdisul să scie că este pus 
sub interdicţie şi să se păzâscă. de a contracta cu dînsul: 
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dar ridicarea interdicțiunei să se publice, nu se pricepe, 
pentru că este destul ca acel care a fost interdis să arate 
hotărîrea, rămasă definitivă, prin care se ridică interdicţiunea 
pentru ca, să determine pe ori-cine ar contracta, cu el: Probabil 
că legiuitorul şi-a dis, să se publice hotărtrea tribunalului 
pentru că dacă cine-va ar fi în posiţie să cun6scă, că în rea- 
Jitate acest interdis nu -este complect vindecat, să pâtă 

anunța ]a timp spre a se face apel, ca să se oprâscă acâstă 
ridicare a interdicţiunei. (Cass. I, Dreptul No.:38 din 1901, 
a decis că interdicțiunea încet6ză numai din diua publicărei). 

CAP. | 

Despre consiliul judiciar 

31, Acest consilii judiciar se dă risipitorilor; însă nu 

trobue uitat că, conform :art. 445, se mai dă şi aceluia, care 

nu e atât de nebun în cât să fie pus sub interdiețiune. 

Punerea sub consiliul judiciar ne vine din dreptul roman. 

Romanii, cari nu admiteaii în legislaţiunea lor ca un furiosus 

să fio pus sub vre-o administrare, pentru risipitor admit că 

pâte să fie pus sub curatelă, care o da magistratul, însă 

acâsta numai în casul când risipitorul primise o avere de 

la părintele săi. Şi cuvintele cu cari pretorul pronunţă in- 

terdicţiunea, eraii cele următâre: o 

Quando tibi bona puternu - avitaque meguita tua disperdis, li- 

bevosque tuos ad egestatem perducis, ob' cam remi tibi ca re commer- 

cioque înterdico. Pe | 

Acâsta se explică prin spiritul” Gre-cum aristocratic, 

care domina la. Romani, chiar în timpurile cele mai înaintate 

ale republicei. N DI N 

"La nor se pun risipitorii sub consiliul judiciar. — 

Sunt ţări, cum este în Anglia, unde nu se primesce 

punerea sub consilii: măsură inutilă pentru acei cari ai 

bunuri nobile, fiind-că ei nu le pot înstrăina, ȘI trebue să 

le transmită din tată în fiu. Aşa partea aristooratică” este 

garantată prin. acesta, -pe când partea cea-l'altă, care câștigă 

prin muncă, nu e garantată.
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85. Consiliul judiciar pote să fie cerut, admit autorii, 
de către aceleaşi persâne, cari pot să facă cerere și pentru 
interdicțiune. 

Este mai delicată cestiunea dacă Ministerul public, pâte 
cere numirea unui consilii judiciar. a 

Scim că interdicţiunea nu o pâte cere procurorul, de 
cât în două casuri: când este vorba de nebunie cu turie, 
sai când fiind - cine-va atins de o altă nebunie, rude nu 
există sai nu vor să câră interdicțiune. Procurorul pâte cere 
un consilii judiciar? Nu pâte cere pentru nebunie cu furie, 
pentru-că atunci nu mai este consilii judiciar, ci. interdic- 
țiune; dar casul e mai delicat, dacă pâte cere consilii ju- 
diciar pentru risipitori, cestiune controversată. Credem că 
este bine ca procurorul să se ahţie de a cere un consiliii 
judiciar, situațiunea risipitorului ne fiind aceaşi cu a celui 
lipsit de minte. . 

36. Autorii dic încă, întoemai ca și pentru interdicţiune, 
că pote să se dea un consilii judiciar :chiar unui minor; 
negreșit că interesul este mai mic de cât când ar fi vorba 
de interdicţiune. E bine să se dea un consilii judiciar mi- 
norului, când s'ar ved6 că minorul nu este nebun, însă din 
apucăturile lui s'ar constata, mai ales fiind emancipat, că 
este dispus întru cât-va la Gre-care risipă. 

37. T6tă lumea admite iarăşi că o femee măritată pote 
să fie pusă sub consiliul judiciar. Lucrul sar părea curios 
la prima vedere: Ore femeea măritată nu are protecţiunea 

“bărbatului s&ă pentru actele nesocotite ce ar face? Pentru 
ce dar să mai fie pusă sub consiliul judiciar? Pâte să fie 
temere de unele cheltuieli prea mari, ce ar face femeea în 
unire chiar cu bărbatul săii, şi în asemenea cas i se dă un 
consilii judiciar. Vom ved6 că autorii admit că se pote numi 
femeei ca consilii judiciar, o persână alta de cât bărbaţul 
său, și acâsta tocmai pentru când cheltuieliie ar fi făcute de 
femee în unire cu bărbatul săi. 
„Cu aceste generalitați putem citi art. 458 până la 461. 

„Art, 458. Se pot opri risipitorii de a pleda, a face transacţiuni, a ss 
împrumuta, a primi un capital şi de a da chitanţă de primire, de a înstrăina 
și ipoteca averea lor, fără asistenţa unul consiliă orînduit de tribunal. O asemenea oprire se va publica, i 
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„38. Prin urmare în tot-d'auna vom av6 un consilii ju- 
diciar dativ, numit numai de tribunal, nică chiar de consiliul 
de familie, de unde resultă că nu vom vede un consilii ju- 
diciar legal; însuși bârbatul nu va fi consilier judiciar legal 
al femeci sale, şi tribunalul pâte numi femeei un consilii 
judiciar care să nu fie bărbatul. 

Art. 459. Oprirea de a lucra fâră asistenţa unul consilii, va puls f 

provocată de către acel ce ai dreptul de a provoca interdicţiunea.; cererea 

lor trebue a fl cercetată şi judecată tot în acelaşi chip; acestă oprire nu 

se va put6 dosflinţa de cât observându-se aceleaşi formalităţi. 

dirt. 460, Nicl o hotărîre în materie de interdicţiune saă de numire 

de consilii nu va put fi dată, saă de tribunalul de prima instanţă saii de 

curtea de apel, do cât după ce ministerul public îşi va pronunţa conclu- 

siunile sale. 

39. Să venim acum la cercetarea mai de aprâpe a art. 

458, şi să vedem care este incapacitatea acelui pus sub con- 

siliul judiciar. Este lucru curios că legiuitorul nu s'a gîndit 

a face un sistem complect, şi în unele acte risipitorul este 

pus mai sus de cât minorul emancipat, iar în altele mai jos. 

Aşa dice, că risipitorul “mu va pute pleda, Şi Dol scim că minorul 

emancipat nu pâte intenta o acţiune imobiliară, însă, pote 

pleda singur pentru o acţiune mobiliară; &tă dar risipitorul 

pus mai jos de cât minorul emancipat. Dar când e vorba 

de primirea unei donaţiuni sai moşteniră, nu se ma qice 

nimic de consiliul judiciar şi prin urmare risipitorul pote 

face tâte aceste acte. Pentru ce? Pentru că risipitorul nu 

este minor şi pâte să "și facă singur socotâla, de unde vine 

darul şi dacă, primind O moştenire, va fi gator să plătâscă 

saii nu ceva peste ceea-ce primesce. „ a 

El nu pâte face transacțiauni, a se împrumuta, a, primă tn 

capital, a da chitanţă de primire, a înstrăina, a îpotecă, * ete., fără 

asistenţa consiliului judiciar. A 

A înstrăina, t6tă lumea este de acord a dice că e vorba 

de un imobil, de 6re-ce pentru mobile pâte să le înstrăineze, 

dar 6răși nu pâte să şi vîndă tot mobilierul săi fără asis- 

tenţa consiliului judiciar. | , - 

Consiliul judiciar asistă, ca şi curatorul pe minorul 

emancipat, ca şi tutorul pe pupil în sistemul roman. 

40. Intrebarea este dacă un act făcut de risipitor pâte
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să fie atacat, de către consiliul judiciar, când risipitorul nu 
ar voi să intenteze o acţiune? - | 

„Risipitorul este acel care face actul, Și când simte tre. 
buința, pentru unele acte, cere asistenţa, numaj a consiliului 
judiciar; ei bine, dacă risipitorul nu vrea să intenteze o 
acţiune în nulitate, de exemplu, a primirei unul capital, sai 
în nulitatea vîndărei unui imobil, pâte de la sine consiliul 
judiciar să deschidă proces, fără voia celui pus sub consi- 
liul judiciar? - Sa 

De sigur nu. Ori-ce va face cel pus sub consiliul judi- 
ciar, dacă el nu vrea să intenteze proces, nu are nici un 
motiv consiliul judiciar ca să silâscă. Aci este un defect 
de neprevedere al legei,. care trebuia să prevadă că consi- 
liul judiciar pâte de la sine să eâră nulitatea actului. 

41. Sunt autorii cari admit că unele acte conservative 
le pâte face consiliul judiciar, chiar dacă nu le-ar face 
personal risipitorul. Așa, de exemplu: s'a dat o hotărtre în 
lipsă; consiliul judiciar pâte să facă oposiţie şi apel în nu- 
mele risipitorului. | 

42. Nu ne mai rămâne acum, de cât să comparăm art. 158 cu art. 445... | 
Art.. 458 spune că risipitorii nu pot pleda, nu pot face 

transacțiuni, a se împrumuta, a primi un capital, etc. și art. 
445 spune ca tribunalul, după împrejurări va putea ordona 
ca pârâtul să nu fie liber a pleda, -a se învoi, a se împru- muta, ete. 

In art. 458 nu mai este:vorba de învoială, pe când în art. 415 dice legea: şi a se învoi; de unde întrebarea, ori-ce contract nu "1 pâte face cel pus sub consilii, nu din causă de risipă, ci din causă că nu are întregimea minței. Aşa, dacă ar fi posiţiunea, celui pus sub consiliul judiciar, nu din 
causă de risipă ci pentru-că este atins întru cât-va la minte, este mai gravă, pentru-că el nu se pâte nică chiar învoi. Noi credem că a 'se învoi, însemnâză a transige și că redactorul rumân întrebuințâză un. cuvînt inexact, N ă 

43. Așa după cum este redactat -art. 445, nasce între- barea: dacă tribunalul trebue să : enumere. în': hotărîrea, sa tOte actele pe cari le: prevede articolul; și ce se întîmplă dacă hotărîrea spune numai că se dă un consiliit judiciar. 
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Mai departe €răşi întrebarea, dacă tribunalul pâte, după 
împrejurări, să hotărască, ca acela căruia * numesce un con-. 
siliti judiciar, să aibă o capacitate sait mai restrînsă sait mai 
întinsă de cât acea hotărîtă de lege, să dică, d.e.că nu 
pote transige însă pote pleda, saii să dică câ nu pâte închea, 
nici un contract. In privinţa acâsta autorii sunt unanimi a 
spune că: incapacitatea celui pus sub consiliul judiciar, fie 
că este risipitor, fie că este fără minte, se regulâză de lege 
iar nu de judecător, şi prin: urmare chiar dacă judecătorul 

n'a enumerat tote actele prevădute de aceste articole, sati 
chiar dacă ar dice că pote să facă unele acte, totuşi cel pus 

sub consiliul judiciar, 'şi va avea regulată incapacitatea sa, 

nu după hotărirea tribunalului, ci după textul legei, art. 

445 şi 458. 

45 
64257





CARTEA II 

DESPRE BUNURI ŞI DESPRE OSEBITELE 

MODIFICAȚIUNI ALE PROPRIETĂȚEI 

—— 

1. Cunâscem deja divisiunea pe. câre -o face Institutele 

lu Justinian, imitând întru acâsta Institutele luă Gaius. Tit- 

lul III din Cartea | Principium : Omne autem jus, quo utinur, vel 

ad personas pertinet vel, ad res,:vel ad actiones. Et prius de personis 

videamus, nam parum est jus mosse, 'si personae gitarun causa COn- 

stitun cst îgnorentur.. - E 

Justinian. dicea; că sunt drepturi relative la: persâne, la 

lucruri şi la acţiuni, şi acţiunile se raporta, în parte la pro- 

cedură. ” | Da 

Redactorul :rumân, după codul Napoleon, a urmat acestă 

divisiune a Institutelor lui Justinian şi Gaius, şi a împărțit 

codul în trei mari Cărţi : a 

Cartea 1: Despre persone; 

Cartea IL: Despre lucruri; Şi : Sa 

Cartea, IL: Despre modurile de u dobindi proprietatea, unde 

se coprinde tâte obligaţiunile. ... „: Si 

Am tratat deja: Despre persne. Cu. tâte acestea nu 

totul s'a dis asupră persânelor.. Vom ave a reveni asupra 

lor, mai cu s6mă. asupra drepturilor - de succesiune, unde 

vom. vedâ că sunt creaţiuni. şi. instituţiuni, cari se raportă i 

la, constituirea familiei, cum sunt .regulele relative la rapor-
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turi, la împărțirea de succesiuni, la dreptul de a veni la succesiune, la reservă, etc.; tot asemenea relativ la incapa- citate ne vom ocupa de tâte persânele, cari sunt incapabile de a face unele acte, şi apoi relativ la prescripțiuni vom av a ne ocupa iarăşi de unele persâne. 
Negreșit că divisiunea putea fi alta de cât aceea a lui Justinian. Aşa, autorii germani urmâză o altă divisiune, Pu- nând alături cu materia, persGnelor, t6te instituţiunile rela- tive la organisarea familiei, cum sunt moștenirile și dona- ţiunile. 

" Codul german cuprinde cinci cărţi: 
Cartea I: Partea generală ; 
Cartea II: Raporturi obligutorii ; 
Cartea III: Drepturi real asupra lucrurilor ; 
Cartea 1V.; Drept de familie ; 
Cartea V: Succesiuni. | 
In codul nostru, Cartea II este întitulată : Despre Bunuri şi despre osebitele modificaţiuni ale proprietăței. 
Rubrica, lasă fârte mult de dorit, Ea conţine: Despre buniui, în adevăr că titlul [ se ocupă de distincţiunea bunu- rilor. Se adaogă apoi: Despre osebițele modificări ale proprietăţei. Pentru ce să se pue în rubrică: Despre modificările proprietiiței, adică o parte numai a acestui însemnat drept, Și nu: Despre Proprietate? Apoi nu scim la ce se referă aceste modificări ale proprietății: la acoesiune, care este un mijloc de dobîn- dire ? sai la : cele-l'alte drepturi reali, ca: usufructul, usul, servituţile? . 
Observăm că Cartea, III este intitulată : Despre diferitele „moduri prin cari se dobindesce proprietatea, ceea ce ar însemna că, și acâstă Carte are să se ocupe de proprietate, și în ade- văr că aci găsim arătate repede modurile de dobîndire a pro- prietăţei. Dar Cartea III se mai ocupă şi de alte drepturi reali, precum amanetul, privilegiul, ipoteca, şi în titlul pre- scripţiunei găsim : posesiunea. Mai mult partea, cea mai însem-. nată din Cartea III este relativă la, obligaţiuni. | "+ “T6te acestea 'ne arată că redactorul nu a fost metodic. Trebuia. să cuprindă în Cartea, II proprietatea, împreună cu | tâte cele-l'alte drepturi! reală şi să fi pus rubrica: Despre lu- cruri, despre proprietate şi despre cele-Palte. drepturi reali.
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Acâsta, este metoda urmată de legiuitorul german, care 
în Cartea I: Drepturile reali asupra lucrurilor (rubrica conţine 
un pleonasm), tratâză pe rînd: 

Secţ. I: Despre posesiune; 
Secţ. II: Disposiţiunt generali, privitore la drepturile asupra 

imobilelor ; 

Secţ. III: Proprietate ; 

Secţ. 1V: Drept de superficie ; 
Secţ. V: Servituţi; 
Secţ. VI: Drept depr orempțiune ; 

Secţ. VII: Sarcini reali; 
Secţ. VIII: Jpotecă, datorie fonciciă, rentă fonciară ; 
Secţ. IX: Drept de gagiii asupra hicrurilor mobilă şi asupra 

drepturilor. 
Cartea II este ast-fel împărțită: | 
Titlul I] (Art. 461—479): Despre distinețiunea bunurilor ; Tit 

lul 11 (Art. 4S0—516): Despre proprietate ; Titlul UI (Art. 517— 

575): Despre usufruct, despre us 'şi despre abitaţiune ; Titlul IV 

(Art. 576— 643): Despre servitudin,



TITLUL | 

DESPRE DISTINCŢIUNEA BUNURILOR 

„1. De la început este bine a sci ce însemnăză un; lucru 
Şi ce însemnâză un dun. ai 3 

Definiţiunea care se dă lucrului” este: tot ce pote cădâ 
sub simțurile n6stre. Ori-ce obiect, ar fi saii nu proprietatea 
n6stră, se consideră ca lucru. Pe când bun nu pâte fi de 
cât lucrul acela care este susceptibil de a deveni proprietatea 
nostră, fie că se găsesce saii nu în proprietatea nâstră. Așa 
rubrica titlului dice distincţia bunurilor, se dice: trimiterea 
în posesiune a bunurilor, sai separaţiunea de bunuri; tot 
așa vom ved6 îndată și distineţiunea, care se face între bu- 
nurile mobili și imobil. 

In limba ordinară, bunul se confundă cu lucrul, însă 
lucrul trebue luat în înţelesul cel mai larg, adică chiar acele 
cari nu intră şi nu pot intra în patrimoniul nostru. 

2. Legiuitorul n'a voit să facă în titlul I, când vorbesce 
despre distinețiunea bunurilor, de cât divisiunea cea mai 
importantă în practică a bunurilor, în bunuri mobili şi imo- 
bilă; însă în diferite părţi, vom ved6 că, legiuitorul se ocupă 
şi de alte distineţiuni de bunuri, dând aiferite soluţiuni, după 
felul bunului sau lucrului, despre care tratâză. 

Vom lua dar şi vom împărți lucrurile după diferite . 
puncte de vedere în care trebue să ne punem.
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I. Lucrurile corporali şi incorporali 

3. Qunedam praeterea res corporalessunt, quaedam incorporales 
(Inst. Just. Princip. C: II, Titlul |. . 

Mai întâi vom dice că lucrurile se împart în lucruri: 
corporale şi iîncorporule, sai drepturi.: 

„Bun corporal este. ork-ce bun care are o fiinţă materială: 

mobil saii imobil, casă, obiecte, seaun, pălărie, carte, ete. 

„ Corporales hae sunt, gquae sui natura tangi possunt, veluti 

fundus ... ($ I, Același titlu)“, 

Riguros un bun nu pâte fi de cât corporal, bun sait 

lucru incorporal nu s'ar putea concepe. 

Legiuitorul însă a voit să asemene une-ori.. lucrurilor 

şi ceea-ce nu are fiinţă. 
„Incorporales autem sunt, quze tangi non possunt, qualia sunt 

ea que în jure coustituerint sicut hereditas, usufructus, usus, obli- 

gationes, quoquo modo contractae“. ($ 2 Radem). | | 

Aşa de exemplu, relaţiunea, ce ar -exista între creditor 

şi dobitor; obligaţiunea din partea debitorului constitue drep- 

tul de creanţă al creditului. 

Legiuitorul s'a gândit să d6 un fel de fiinţă materială 

acestor drepturi. Pentru că, de exemplu, dreptul de folosință, 

usufructul pâte să fie transmis, fie prin acte între vii fie 

prin mârte; pentru-că un drept pote să nască şi să se stingă 

în toemai ca şi lucrurile corporale, s'a: asemănat lor şi li 

sa dat numirea de lucruri incorporale, .saii de drepturi. 

Dacă facem acâstă distineţiune, nu este numai pentru 

a-stabili o simplă teorie, ci vom ved6 în practică -cum că 

legiuitorul urmâză unele reguli pentru lucrurile corporale 

şi altele pentru cele ineorporale, saii pentru drepturi. Așa, 

de exemplu, 'cânăd este vorba de transmiterea bunurilor, 

dacă "ţi vînd o carte, devii proprietar prin simplul act de 

vîndare, și acâsta, până acolo că, chiar dacă cartea aceea, nu 

ora a mea, însă tu ai credut că în realitate era a mea, prin 

faptul că ţi-am. vîndut-o şi ţi-am predai-o, al devenit pro- 

prietar, în cât nimeni nu pâte veni să revendice . dreptul 

acesta de proprietate asupra cărței. - j pu 

Să presupunem însă că am să iai 1000 lei de la Primus
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și vreau să trec dreptul acesta al mei lui Secundus, să fac 
ceea-ce se numesce o cesiune de creanţă. Vom ved6 că nu 
este destul ca, dacă, de exemplu, creanța este constatată prin- 
tr'un înscris, să. dai cumpărătorului numai înscrisul în mână 
şi să dice că i-am transmis proprietatea acestek creanţe, ci 
trebue să fac act de cesiune, să. notific debitorului acâstă 
cesiune, și dacă et am cedat cui-va un drept, pe care nu 
l-am avut, chiar dacă l-am notificat Și chiar dacă am predat 
materialicesce înserisul, acel care-l primesce tot nu a căpătat 
dreptul, pentru că regulele de transmitere a bunurilor cor- 
porale nu se aplică și la bunurile incorporale. 

lată o primă deosebire din punctul de vedere al lu- 
cerului despre care vorbim, dacă are o existență materială, 
corporală, de unde și numele de corporal; sait dacă nu are 
de cât o existenţă, ca să die aşa, juridică, de unde Și cuvîntul 
de lucruri incorporale, creanţe sai drepturi. 

II. Fongibili şi nefongibili. Cele ce se consumă prin 
us şi cele ce nu se consumă prin us 

4. O altă divisiune mai puţin importantă, însă totuși utilă 
în practică, se rapârtă la ideea că lucrurile pot să fie sub- 
stituite unele altora, saii că sunt lucruri pe care cine-va în- 
trebuințându-le, prin chiar acâstă, întrebuințare, le consumă; 
de unde două divisiuni: 1. Lucruri fongibile şi nefongibile, şi 9. 
lucruri cari se consumă prin us, şi lucruri care nu se consumă prin us: 

“Vel usu consumantur, vel usu non consumantur, cum Qie In- 
stitutele. | e 
„_. Se confundă adesea aceste două divisiuni, de autori şi 

câte-odată chiar de legiuitor. Mu 
Mai în general, lucrurile care se consumă prin us, sunt 

lucruri fongibile, însă se pâte întîmpla să fie lucruri fongi- 
bile, care nu se consumă prin us. aa 

Dar ce va să dică acâsta? Să luăm, de exemplu, 1000 
lei în monedă de argint, Și să presupunem că am dat-o în 
deposit lui Primus, având. să plece unde-va. La, întârcerea 
mea, Primus nu va fi obligat să-mi dea anume aceeași mo- 
nedă individuală, care i-am dat-o în. deposit, ci este destul



DESPRE DISTINCȚIUNEA BUNURILOR 713 

să-mi numere .val6rea de 1000 lei, pentru ca depositul să 
fie restituit. Eacă dar un lucru fongibil, pentru-că se pote 
înlocui cu altul; pe când dacă ași fi avut 1000 monedi vechi, 
care nu se.mai găsesc, şi le depunâm în deposit, negreşit 
că nu pote să:mi se restituie val6rea lor, aceste monede 
sunt lucruri nefongibile. E e 

Acum, tot miia de lei-pste să fie şi un lucru care se 
consumă prin us. Așa de exemplu: ţi-am dat 1000 lei cu îm- 
prumutare, și am convenit să mi-o restitui întrun interval 
de timp Gre-care; ei bine, dacă te-am împrumutat, de sigur 
că o vei întrebuința, şi prin urmare de la primă întrebuin- 
țare suma s'a şi consumat, așa în cât la termen, când va fi 
să-mi restitui suma împrumutată, negreşit că-mi vei restitui. 
val6rea ei. Același lucru l-am putea dice pentru grîu, făină, 

malaiu, etc. iu Ea 
„ Ceea-ce vreaii să stabilesc este că lucrurile pot să fie 

fongibile fără să se consume prin us, şi voiii da chiar exem- 
plul pe care îl dă Demangeat în cursul săi de drept roman. 

Fongibilitatea lucrurilor nu ţine tot-d6una la natura lor, 
cât la intenţiunea părţilor, şi Demangeat dă exemplul urmă- 
tor: Vine cine-va la mine şi-mi cere să-i împrumut o carte, 
el 'mi va restitui cartea, după ce-o va. ceti, de 6re ce aşa am 

convenit, şi prin urmare cartea acâsta nu este un lucru fon- 

gibil; dar, dice Demangeat —, presupuneți doi librari vecini 

şi vine Ja unul dintrînşii. un cumpărător, cerând uvragiul 

cutare. Acesta pentru un moment n'ar6 o asemenea carte, 

trimite la librarul vecin cerând că săi împrumute un exem- 

plar; ei bine, în intenţiunea părţilor este că librarul, care 

a luat cartea, nu o s'o întOrcă toemai pe aceea, ci un alt 

exemplar de felul acelea. Ia Sa 

Era dar un lucru care nu se consumă prin us, pentru că 

pot să citesc cartea cât de mult, şi dacă este bine îngrijită, 

“pot s'o am continuii; şi cu tote acestea cartea pâte fi un lu- 

ceru fongibil, pentru că pâte să fie înlocuită printr'un alt exem- 

plar. Precum iarăşi pot să .fie lucruri, care se consumă prin 

us şi cu tâte acestea să fie nefongibile; așa, de exemplu, 

se face de multe ori împrumuturi de lucruri, care să serve, 

cum diceau Romanii —, ad pompam ct ostentationeii, pentru o 

serbare sai pentru un etalagiii Gre-care.



TA DREPTUL CIVIL 

Am împrumutat lucruri, care se pot consuma, însă 
pentru că împrumutarea nu s'a făcut în vederea, consumării, 
ci s'a convenit să se restituie chiar lucrurile împrumutate, 
ele nu mai sunt nici fongibili, nici consumptibili. 

Iacă definiţiunile date de codul german: 
Art. 91. „Sunt fongibili, în înţelesul legii, lucrurile mo- 

bili care în us se determină de ordinar, prin măsură și prin 
greutate.“ | 

Art. 92. „Sunt consumptibili, în înțelesul legii, lucrurile 
mobili al căror us regulat consistă în consumare, sati în în- 
străinare. Sunt asemenea consumptibilă lucrurile mobili, care - 
aparţin unui fond de. magazin sati unei universalităţi de lu- 
cruri, al cărui us regulat consistă în înstrăinarea, Jucrurilor, 
care formâză acest fond, | 

Care este interesul practic a distinge lucrurile fongibilă 
de nefongibili, lucrurile care se consumă prin us de cele ce 
nu se consumă prin us. 

Interesul practice este că ori-de câte oră, cum dicâm mai 
sus —, m'am împrumutat cu un obiect . pe care trebue: să 
restitui în individualitatea, : sa, adică am făcut ceea-ce se nu: 
mesce un comodat, de atâtea ori, eti ca să îndeplinesc obli- 
gaţiunea, trebue să restitui chiar acel obiect; pe când, ori 
de câte ori am luat un lucru, care este fongibil, care se 
p6te înlocui prin altul, pot să mă achit de obligaţiunea de 
restituire, dând alt lucru de aceeaşi natură și calitate, ceea- 
ce se numesce împrumut propriii dis, 

Tot ast-fel dacă se constitue un usufruct pe un lucru 
nefongibil, usufruetuarul este dator să păstreze lucrul acesta 
în t6tă substanţa lui și la încetarea usufructului, să-l resti- 
tuie nudului proprietar; pe când dacă usufructul se -consti- 
tuie pe un lucru fongibil, saii un lucru, care se consumă 
prin us, usufructuarul devine proprietar chiar pe lucru, și 
la încetarea usufructului, este ținut să restituie nu același 
lucru, pentru că el pâte s'a consumat, ci un alt lucru de 
aceeași cantitate, calitate, natură, valbre, ete. 

Interesul cel mai mare este că riscurile privesc pe 
creditor saii pe. debitor, după cum lucrul este nefongibil 
saii fongibil.
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III. Lucrurile, care fac parte sai nu, din patrimoniul 

nostru 

5. O altă divisiune este aceea, care împarte lucrurile, 
aşa cum le împărți şi Institutele, în lucruri: Vel în nostro 
patrimonio, vel extra patrimonium nostrum habentur ; adică sunt 

lucruri care fac obiectul proprietăţei n6stre şi lucruri care 
nu fac şi nu pot face obiectul patrimoniului nostru, și din 
acest punct de vedere privite lucrurile, ele se subîmpart 
în: comune, publice, ves nullius şi lucruri private sai particulare. 

6. Lucru comun, în sens juridic, este acela care e lăsat 

la folosinţa fie-căruia, dar asupra căruia nimeni nu se pote 

dice că este proprietar; de exemplu: aerul, — de aer pâte să 

so bucuro orl-cine, cl este un lucru comun și nimeni nu se 

pâte numi proprietar pe el. o e 

Acum, că o cantitate de aer pâte câte-odată să devină 

o proprietate particulară, acâsta se pote fârte bine întîmpla; 

de exemplu: un chimist adună iîntrun aparat Ore-care o 

cantitate de aer, sati un fisician face nisce instrumente, 

cari provâcă curenţi pentru ai servi la mișcarea, unei mașini, 

ete.: ci bine, aerul acesta, fie că sa făcut. hyărogen, sai 

oxigen, sait azot,. este. proprietatea chimistului, de cât, încă 

odată, acâsta nu împedică pe alţii de a respira. Tot comun 

avem şi apa, în cursul ei natural. | 

Institutele lui Justinian diceaii în $ I De rerum divisione. 

Ş [. LE quidem naturali jure, conmunia sunt omu haec: 

aer, aqua profluens, ct mare, et per hoc littora maris. Nemo igitur 

ud litus, muris, otc.. . : , | 

Vrea să qică, după dreptul natural, acestea sunt comune 

tuturor. - . 

7. Sunt după aceea, lucrurile publice, dintre cari unele 

pot fi considerate ca comune...-: a 

Statul, comuna, etc. formâză pers6ne juridice și ast-fel 

pot să aibă proprietăţile lor, MOşiI, case, locuri, etc., cari 

tote fac parte din domeniul: privat; pe când tot statul sai 

comuna are locuri, cari sunt de domeniul public, de exemplu: 

porturile, stradele, pieţele, torturile, stabilimentele publice, 

locurile unde se ţin întrunirile publice, ministerele, etc.;
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acestea tâte sunt ale statului, de cât el nu profită ca un. 
particular în acest înțeles, că se pâtă dispune ori-când de 
ele, ci numai pentru anume destinațiuni, și până la Gre-care 
punct se pote dice că sunt și comune, în acest, înțeles că 
multe dintr'însele sunt pentru usul particularilor, cum sunţ 
de exemplu: pieţele, teatrele, stradele. etc. Tâte acestea fac 
parte din domeniul public. 

S. In al treilea rînd sunt lucrurile res nullius, - 
Se face confusiune cu numirea acâsta de res nullius. 
Res nullius, întrun înțeles larg, — după cum o spune 

chiar Institutele în unele locuri —, sunţ Și lucrurile comune 
și lucrurile publice, fiind-că ele nu sunţ proprietatea privată 
a nimănui, ci sunt lăsate la usul tuturor; pe când în înțelesul 
cel mai restrîns,. res nullius sunt lucrurile acelea cari nu ai 
un proprietar şi pe cari, cine-va le pote dobîndi prin faptul 
chiar că le posedă. . 
„Vom vedea, când vom vorbi despre tesaur, că tesaurul 

este considerat ca res nullius, şi pote să devie proprietatea 
acelui, care "l-a găsit mai întâi. Tot așa sunt și pentru 
obiectele, ce marea aduce câte-odată la țărmuri, aceste lucruri 
suni ale nimănui, pentru-că nu se scie ale cuj ati fost, şi 
pentru că acela care le găsesce devine proprietar pe:ele. 

Să notăm însă că atât lucrurile comune, cât și cele 
publice, nu pot deveni proprietatea nimănui, şi ori cât ar 
poseda, cine-va un lucru public, nu devine proprietar nici 
prin preseripțiune, pe când lucrurile nimănui pot deveni 
proprietatea cui-va. , 

9. In fine lucrurile private, sunt t6te acelea, cari, — cum 
dice Justinian —, intră în patrimoniul nostru, și pot fi obiectul 
proprietăţii private. | 

VI. Lucruri divisibili şi indivisibili - 
19. Mai există o împărţire a lucrurilor în; divisibile şi 

îndivisibile, înțelegând o divisibilitate juridică. : 
Când vom vorbi despre obligaţiuni, vom vedea că sunt 

lucruri cari materialicesce nu se pot divide, însă cari, juridic,
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sunt divisibile; pe când sunt âlte lucruri indivisibile chiar 
juridice vorbind, cum sunt servituţiile. 

Vom vedea că distineţiunea are interes, din punctul 
de vedere al executărei „obligaţiunei. 

V. Principali şi accesorii 

11. Când vom vorbi despre acoesiune, vom vedea; 
interesul a face deosebire între lucrul principal și cel acce- 
soriil. 

De multe ori un obiect Gre-care se încorporâză la un 

alt obiect, spre a forma un tot, şi atunci se întrâbă: a cui 

este proprietatea lucrului noi, presupunând că cele două 
lucruri aparţineaii până aci la deosebiţi proprietari?. 

Aci trebue să deosebim lucrul principal de lucrul acce- 
soriu, Și în general principiul este: accesorium seguilur princi- 

pale, aecesoriul este lucrul care se atașâza la, principal. 

Codul german, când două lucruri unite formâză un tot, 
face deosebire, în acest tot, între părţi întegrante şi părți ac- 
cesorii, după cum aceste părţi se pot saii nu deosebi (art. 
93—97). Vom reveni asupra acestei distincțiuni, ocupându-ne 
de lucrurile mobili şi imobil. 

VI. Mobili şi imobil 
Art. 461. Tâte bunurile sunt mobili sai imobili. 

19. Venim acum la distincţiunea căreia, se dă mai multă 

importanţă. ş şi mai multă desvoltare, şi anume la divisiunea, 

bunurilor, în mobili şi imobili. 

Vom dice că lucruri imobili sunt acelea cari nu se pot 

mișca, nici prin ele însăși, nici chiar printr'o forță exteridră, 

fără să se deterioreze; pe când lucruri mobili sunt acelea cari 

se pot mişca prin ele însăși, cum ar fi un animal, sau prin 

o forță exteridră, însă fară să sufere nimic de acâstă mișcare, 

cum ar fi o masă, un scaun, etc. 

Acâstă divisiune a lucrurilor în imobile și mobile jocă 

un rol însemnat în dreptul modern, mult, mal însemnat de 

cât în dreptul roman. -
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Este de observat că scrierile jurisconsulţilor romani, ca 

acelea ale lui Gaius, ete., unde chiar se tratâză ex professo 

de deosebirea lucrurilor, nu face nici o menţiune de divi- 

siunea lucrurilor în mobili și imobilă. . Ac6sta provine de 

acolo că la Romani utilitatea, acestei aistineţiuni era mică cu 

totul, de multe oră era aprâpe nulă. Nu -găsim în dreptul 

olasie roman de cât un singur interes de a se seci dacă un 

lucru este. mobil, sait imobil, acela din punctul de vedere al 

usucapiunei, adică al dreptului de a deveni proprietar pe 

lucrul ce '] are cine-va în posesiune. Aşa la început, se dicea 

că lucrurile mobili se pot usucapa prin termen de un an, 

iar cele imobili prin termen de doi ani, termene cari în 

urmă Sati schimbat de Justinian în 3 şi. 10 ani. 

In urmă, cu ocasiunea legii Julia de udulteriis, s'a, admis 

principiul că zestrea, care av6 de obiect un lucrul imobiliar, 

nu put nică să se înstrăineze, nici să se ipoteceze de băr- 

bat, fie chiar cu consimţimântul femeei sale: şi aci dar, era, 

interes a se deosebi dacă o zestre era mobiliară saii imo- 

biliară. E | | | 

Se spunea cum că un tutor să nu pâtă, vinde un lucru 

“imobil al pupilului săi, fără o prealabilă autorisare a unui 

“magistrat. | | | 

Aşa dar în decurs de atâţia secoli, distinețiunea era 

numai 'din punctul de vedere al usucapiunei, în urmă numai 

din punctul de vedere al fondului dotal pentru ipotecă, Şi 

în fine un text special pentru lucrurile imobiliare ale mi- 

" norilor. | | 

Se explică însă pentru ce Romanii nu făcea acestă 

distineţiune, că ei aveaii, din punctul de vedere al utilității, 

divisiunea lucrurilor în mancipi Şi nec mancipi. 

Din punctul de vedere practic, Romanii aii dat o im- 

portanță mai mare lucrurilor de prima, necesitate, unor obiecte, 

cari le serveaii la răsboiii şi la agricultură, și cărora le diceal . 

lucruri mancipi, pe când lucrurile cele-Palte erati nec mancipi. 

Deosebirea cea, mai mare între ele era, că transmisiunea lu- 

crurilor maneipi nu se put face de cât prin unul din modu- 

rile stabilite de lege, pe când lucrurile nec mancipi se puteaii 

transmite prin modurile naturali. Apoi cele d'întâii nu puteai 

căd6 de cât în proprietatea cetățânului roman. 
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13. Interesul acestei deosebiri a lucru 
imobilă, este astă-di mult mai mare. : 

Deja cunbscem interesul acestei distinoţiuni, încă de 
când am vorbit despre incapacitatea unor.persâne. Am tratat 
despre minorii ncemancipaţi, despre minorii emancipaţi, despre 
interdiși și despre cei puşi sub consiliul judiciar, şi am v&- 
Qut că alte reguli fix6ză legiuitorul pentru înstrăinarea, lu- 
cerurilor imobili și alte reguli pentru înstr&inarea lucrurilor 
mobili. Prin urmare, Gtă un interes de a se seci dacă lucrul 
este mobil sai imobil. a 

Al doilea : Lucrurile imobili jâcă un rol însemnat în ma- 
terie de dotă. Vom ved că în interesul familiei, legiuitorul 
a admis regula că: zestrea imobiliară nu se pâte înstrăina, 
nici chiar cu voia bărbatului şi a femeei, afară de unele 
casuri cu totul excepţionale. Așa dar este f6rte important a 
seci dacă un lucru este imobil sait mobil, când se constituie 

zestre. ” Sa . Da e - 

Tot asemenea în urmărire, când creditorul pune în 
vîndare obiectele debitorului. Sunt cu totul altele regulile 

de urmărire, când este vorba de un imobil, şi altele cânde 

vorba de un mobil. . e 

In materio de preseripţiune, alt-fel se preseriii lucrurile 

mobili şi alt-fel cele imobilă; așa pentru lucrurile mobili nu 

se cere nici un termen, pe când pentru cele imobili se cere 

10, 20 sait 80 ani. a Aa 

In materie de ipotecă, la Romani puteau să se ipote- 

ceze şi lucrurile mobili şi cele imobili, pe când la moderni 

esto principiul că lucrurile mobili nu se pot ipoteca. 

În fine când se transmite proprietatea unui lucru imo- 

bil, acel care a devenit proprietar nu pâte fi considerat, 

faţă cu tote persânele, ca proprietar, de cât îndeplinind o 

formalitate importantă, aceea a transeripţiunei. actului de 

transmitere a proprietăţei, în registrul tribunalului unde 

se grăsesce situat imobilul, regulă care nu privesce întru ni- 

mie lucrurile mobilă. i , 

14. Că trebue să existe distineţiune între lucrurile mo- 

bili, este necontestat, natura lucrurilor chiar o cere, de Gre- 

ce alt-fel se transmite ' proprietatea Tuerurilor imobiliare, şi 

alt-fel aceea a lucrurilor mobiliare; dar nu e mai puţin ade- 

rilor în mobili şi
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vărat că legiuitorul codului Napoleon, ca şi codul nostru, a 

făcut prea mare distinețiunea lucrurilor imobili de cele mo- 
bilă, a urmat prea mult credinţa, care era în dreptul vechii 
francez, după care: mobiliunm possessio vilis. 

Neapărat în acea epocă lucrurile mobili erau de mai 
puţină importanţă, pe când cu desvoltarea societăței mo- 
derne, — în datele n6stre mai -cu s6mă, — lucrurile mobili 
adesea sunt de o importanță însemnată. 

“In adevăr n'am av de cât să luăm efectele, acţiunile 
diferitelor societăți, creanţele asupra Statului, etc. 

Atunci pentru ce regula ca de exemplu: o vie de un | 
_pogon sati jumătate pogon, să nu p6tă un tutor so vîndă, 

de cât cu îndeplinirea formalităţilor de autorisare a consi- 
liului de familie, omologare a tribunalului, licitaţie, etc., şi 

nisce bonuri de 100,000 sati 200,000 lei, nisce acţiuni ale 
Băncei nationale, ale drumurilor de fier, şi cele-l'alte, să le 
p6tă vinde tutorul pur şi simplu, printr'un simplu act? Ve- 
dem dor că distineţiunea acâsta merge câte odată prea de- 
parte, şi de aceea în Francia, după ce s'a vădut practica 

Juerurilor, a început să se dea unor lucruri mobiliare im- 
portanţa lucrurilor imobili. 

15. Divisiunea titlului este cea următâre : 
Cap. I (Art. 462—471): Despre îmovbili; 
Cap. II (Art. 472—474): Despre mobili ; 
Cap. III (Art. 415-479): „Despre d Dunari: în raportul lor cu 

cei ce le posed. 

CAP. I 

Despre imobili. 

16. Să vedem acum cari sunt lucrurile mobili Și cari 
imobili ? 

De la început am Dută să "dăm o , regulă, pentru că le- 
giuitorul începe pentru lucrurile imobilă Gu enumerare, lucru 
ce nu face pentru :mobili, și prin urmare dicem, am putâ 

„spune că în principii un. lucru este mobil, şi că nu este 
imobil de cât numai dacă intră în casurile şi enumerările 
făcute de lege.
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Legiuitorul deosibesce trei feluri de imobilă: imobil; prin 
natura lor, îmobili prin destinaţiune şi imobilă prin obiectul la care 
ele sc aplică. (Art. 402). 

Ciâte-va, cuvinte asupra acestei divisiuni. * 
17. Imobil prin natura lui, riguros nu pote fi de cât pă- 

mintul. Insă se consideră ca imobil prin natură şi construc- 
ţiunile, cum este o casă, pentru că formâză un tot cu pă- 
mîntul. O casă în realitate ce-este? Ea se compune din di- 
ferite obiecte mobiliare, din atâta, cărămidă, atîta piatră, ni- 
sip, var, ete., cari nu sunt de cât obiecte mobili, şi cu tâte 
acestea alăturate de pămînt, aii format un. tot, o construcţie 
care este luccu imobil. . - a 

18. Imobili prin, destinaţiune sunt lucrurile mobili, aduse 
și destinate de proprietar” la exploatarea şi îmbunătăţirea, 
imobilului. Așa, după cum s'a luat materialul, care formâză - 
casa şi s'a alăturat la pămînt, pentru a' forma un tot, care 
a devenit imobil, tot ast-fel se pote pune într'o proprietate 
Gre-care lucruri mobili cari să servâscă la exploatarea sai 
îngrijirea, acestei proprietăţi; de exemplu: într'o moşie. se; 
aduc pluguri, animale, instrumente de tot felul agricole, ete.; 

ci bine, legiuitorul în interesul agriculturei a asemânat tâte 

aceste lucruri, cari sunt tot ce pot fi.:mai mobili, cu lueru- 

rile imobilă. Tot asemenea într'o fabrică, diferitele “maşini, 

instrumente, cari se pun în acestă fabrică, sunt imobilă prin 

destinaţiune, fiind-că natura, lor nu este” să fie iimobili, ci 

numa! sunt destinate de' proprietar ca să servescă lucrurile 

imobili. ia a 
19. In fine sunt şi imobilă prin obiectul la care se aplică. 

Aci legiuitorul se ocupă de lucrurile: incorporali, de 

drepturi. , 
In principii, un drept care se exercită asupra unui 

imobil, este considerat ca un! lucru imobil ; așa dreptul de 

usufruct, us,' servitute, ipotecă, privilegii pe un imobil, for- 

mâză un lucru imobiliar, prin obiectul la care se ' raportă, 

de și ele nu sunt de cât simple drepturi. Şi dar pentru E 
cesta, vom aplica, şi în privința incapacităței şi în privinţa 

prescripțiunei, înstrăinărei averei dotale, ete., aceleaşi sau 

pe cari le aplicăm chiar lucrurilor imobili, corpora L€ | 

german Art. 93 şi urm.) 

46 
64257
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A! Imobilele prin natura lor 

Art. 463. Fondurile de pământ şi clădirile sunt imobili prin natura lor 

20. Spunem că, riguros vorbind, ar trebui să fie imo- 
„bilă numai fondurile de pământ, pentru-că clădirea nu este 
alt-oeva de cât adunare de materialuri, mobili, puse însă 

ast-fel în cât să formeze un tot, care este construcțiunea. 
Cu tâte acestea nu se put ca clădirile să nu u fie considerate 
ca imobili prin natura lor. 

Intră în imobili prin natura lor, tot ce pâte să facă 

parte dintr'o' clădire. Aşa sunt imobili prin natură nu numai 
propriii dis zidurile, nu numai scândurile și plafonurile, ta- 
vanurile, “acoperișurile şi cele-lalte, dar se consideră imobili 
prin natura lor şi cercevelele, ferestrele, tocurile, ușile, clan- 

ţele, fiarele, o cheie, încă se consideră ca imobil, pentru -că 
face parte din ceea-ce se înţelege cu clădire, 

Art. 464, Morile do vânt, sati de apă, aşedate pe „stilpi, sunt imobili 

prin natura lor. 

21. Se dice: Dorile de vânt aşodate pe stilpi, dar. dacă nu 
„sunt aşedate pe stîlpi, dacă, de exemplu, ar fi zidite, atunci 
nu sunt imobili? 

că, ce a voit să spuie legiuitorul: a voit să se facă 

'distincţiune între morile staționare, cum sunt acele de vânt 

și de apă, şi între morile cari merg plutind, dintre cari unele 

chiar cu vapori. Aceste mori nu pot fi considerate ca imobili, 
şi. de aceea se spune că morile, chiar când. sunt. aședaie 
numai pe stîlpi, încă sunt imobili prin natura lor. Redactorul 

nostru a modificat întru cât-va, Art. 519 codul Napoleon, 
„care dice: „Morile de vânt fixate pe pari şi făcând parte 
dintr'o clădire, sunt asemenea imobili prin .natura lor“. 

„In legea franceză; dar, 'o mâră de vânt aședată pe pari 

„nu pâte fi considerată ca imobil, de cât atunci când ar face 
„parte dintr'o clădire; de exemplu, este mai întâiii o clădire 

mare şi apoi vine m6ra, ca un ce accesoriii la construc- 

ţiunea principală. La noi ori-ce -m6ră, având fundament de 
"zid sati pusă pe pari, este prin ea. însăși imobil, fără a se 
cerceta dacă acâstă din urmă face parte dintr'o clădire.
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| Negreşit că ceea-ce se dice despre mori, se pâte dice 
şi despre t6te instalaţiunile necesarii unei fabrici. La epoca 
în care codul Napoleon a fost făcut, nu se cunoscea nici 
puterea aburului, şi mai puţin a electricităţei, şi prin urmare 
nu crail acele mașini, acele instalaţiuni de fabrici, cari sunt 
astă-df, aşa în cât ceea-ce: se hotăresce pentru mori, se va 
notari şi pentru fabrici, „ca şi pentru părţile cari fac parte 

Art. 165. Rocoltele, cari încă se ţin de rădăcini, . şi fru 

arbori, noculese încă, sunt 'asemenea imobili. | | 

Indată ce recoltele se vor tăia, şi fructele se vorcu 

„Art. 466. Arborii ce se tao devin mobili. 

ctele de pe 

lege, sunt mobili. 

29. O plantă, atât cât se ţine de pământ, este conside- 
rată ca imobil prin natura ei, însă e bine înţeles,. că acestă 
plantă fie arbore, fie simplă fl6re, trebue: să fie legată de 
pământ şi să nu fi fost pusă în mod provisoriii. De aceea, 
florile cari se scot dintr'o seră în fie-care primă-vară şi se 
pun provisoriii în pământ ca să fie sec6se tomna, acestea nu 

pot să fie considerate ca imobili. Deci arborii şi plantele, - 

în starea lor naturală şi numai atât cât ţin de pământ sunt 

imobilă; de îndată ce s'aii tăiat sati s'ait scos din pământ, 

ele devin mobili. - | Sa | Dia 

In privinţa recoltei, erati în dreptul vechii francez 

unele cutume, cari decideaii că la epoca, când recolta era 

să se' culgă, adică atunci când se cocea, ea devenea un 

lucru mobil, fără a se cerceta dacă era tăiată sai nu; pe 

când în sistemul codului modern nu se admite ca să se facă 

mobilă recolta, chiar în. stare de maturitate, de cât numai 

dacă este tăiată de pământ. . E , 

Cu tâte acestea, din ceea-ce era în'. dreptul 'vechiii 

francez în unele cutume, a rămas ca urmă în codul de pro- 

cedură civilă. O recoltă, chiar cu ș6se săptămâni înainte de 

a A în stare de maturitate, de şi nu este tăiată —,se pâte 

urmări separat şi urmărirea se face după regulele urmăririi 

- mobiliare (art. 4683—470, comp. 471 și urm. Proc. civ.). 

“ 23. Articolul corespondent din legea franceză, se ex- 

primă alt-fel. 
PL sistemul francez se deosibese pădurile înalte de pă-
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durile mici, cară se taie periodic, în intervalele scurte de 8 
saii. 10 ani. 

Vom vedea asupra drepturilor usufructuaralui că, pă- 
durile înalte cari se tae de 50, 80 și 100 ani, nu sunt consi- 

derate ca fructe, pe când pădurile cele-l-alte, numite spre 
tăiere, sunt considerate ca adevărate fructe şi usufructuarul 
asupra unei păduri mari nu pote tăia arbori, pe când dacă 
are usufructuarul asupra unei păduri mici, care este spre 
tăiere, periodică, pote să taie aceşti arbori. 

Legiuitorul francez dar vrea să spuie că chiar arborii 
unei păduri mici, de şi ar aparţine usufructuarului tăierea, 
“totuși sunt consideraţi ca imobilă, atât cât nu sunt tăiați. 
Curtea de casaţiune la noi a decis e. vindarea unei păduri 
este o vîndare. de lucruri mobili; însă că, pentru. a fi opo- 
sabil celor ce capăt proprietatea sai alt drept asupra fondului, 

vindarea trebue transerisă (Christescu, art. 466 adn. 1—3). 

B. Imobilele prin destinaţiune . 

24. Să ne întrebăm: de unde acestă „deosebire de înw- 

bilă prin destinațiune 2 
Legiuitorul a voit, în interesul agricultarei, să dea o 

importanţi mai mare unor lucruri, cari sunt transportate pe 

o moşie și cari servă la cultura pământului. Așa, sunt: instru- 
mentele aratorii, maşinele. agricole, animalele chiar, cari 

servă la exploatarea fondului, semințele destinate pentru a 
fi puse în pământ, ete. Se dice că acestea sunt imobilii prin 

destinațiune, pentru că ele, prin natura lor, sunt mobili, 

însă fiind aduse, destinate de proprietar sait exploatator, 
pentru serviciul fondului se considera imobilă. Atât de ade- 

-vărat este acâstu că dacă aceste lucruri s'ar fi transportat 

pe fond, de către alt cine-va de cât proprietarul saii acel 
care exploatâză, ei ar înceta de a îi imobili, și ar rămânea 

în starea.lor naturală de mobili: | 
„Legiuitorul nostru în art. 468 a făcut o enumerare de 

“unele lucruri, cari nu ai nică de cât o mică importanță, 

întrebuințând chiar cuvinte franțuzesci, cari nu suni, technice, 
ci de conversaţiune ordinară.
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„Art. 467. Animalele ce proprietarul fondului dă arendaşului pentru 
cultură, sunt imobil, po cât timp li se păstreză destinaţiunea lor. 

95. Animalele ce proprietarul fondului dă ărendaşului ; era 
mai logic să dică: Animalele ce sunt afectate de "proprietar la cul- 
tura pămentului. | 

Pe cât limp li se păstreză destinațiunea lor. . 
Legiuitorul dice că dacă 'sunt animale, date de pro- 

prietar unui arendaş, atunci aceste animale, sunt imobili, 
pentru că ele sunt destinate pentru cultura pământului. 

Dacă animalele acestea sunt aduse de arendaș, fie chiar 
pentru exploatarea pământului, sati: dacă proprietarul fon- 

dului 16 destină la alt-ceva de câtla cultura pământului, de 

exemplu, le prepară pentru a le vinde, atunci ele încetâză, 

dea fiimobil. o o a 
Se discută dacă usufruetuarul unui fond aducând aceste 

animale chiar pentru a; cultiva el pământul, le pâte da, carac- 

terul de imobile. | 

Domolombe (Nr. 59 v. şi citaţiunile), dă soluţiunea în 

înţeles afirmativ, pentru-că ușufructuarul are. același drept 

ca şi proprietarul. Valette însă (De la propricte ct de la distine- 

tion. des biens, pag. 21, 22), se pronunţă. în înţelesul contrarii. 

Valette dice că fără un text de lege nu se pâte da unui 

lueru mobil caracterul de imobil şi în articolele n6stre se 

vorbesce continuii de proprietar. | 

Art. 468. Obiectele ce proprietarul unui fond a pus pe ele pentru 

sorviciul şi exploatarea acestul fond, sunt imobilă prin destinaţiune. 

26. Era mai bine ca art. 468 să fi qis: „Sunt imobile 

„prin destinaţiune obiectele afectate de proprietar la exploa- 

starea şi serviciul unui imobil“. N | 

Sunt de notat cuvintele : şi serviciul unui imobil. P6te să 

nu fie afectat lucrul pentru exploatarea proprii zisă a unui 

imobil, ci pentru serviciul ui; 'de exemplu: o fabrică unde 

se pun maşinele,. conductele etc., sunt îmobili. prin destina- 

țiune, pentru că sunt afectate unui imobil. Aa 

- Apoi articolul adaogă: Ast-fel sunt, de unde resultă că 

enumerarea art. 468 nu este limitativă, ci servă ca exemplu, 

şi prin urmare pâte să fie lărgită ori cât, destul numai ca
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obiectele: acestea să fie destinate de proprietar la cultura 
sau la serviciul imobilului. | 

„Cuvintul: de proprietar, nu vrea să dică de proprietar 
personal, şi cu t6tă controversa ridicată de Demolombe, 
pentru unele casuri, totuși trebue să spunem că ele pot să 
fie afectate nu numai de proprietar, dat şi de altul, întru - 
cât. lucrâză pentru şi în numele proprietarului. 

Ast-fel sunt imobill prin. desiinațiune, când ele s'aă pus de pro- 

prietar pentru serviciul şi exploatarea fondului: 

" Animalele afectate la cultură; 

Tastrumenteie arâtâre ; 

Semințele date arendaşilor saă colonilor parţiari, 

27. Aci legiuitorul traduce textul francez. Acel, care are 
, pământul cu meteagiii, cum ar fi 6re-cum la noi ţăranul care 

ia cu dijmă, se numesce în Francia: Cologne. 

Porumbil din porumbărie. . 

..98, Aci legiuitorul și-a presupus că o exploatare maj 
îngrijită va trebui să aibă de t6te și i de aceea a pus Și po- 
rumbii din porumbărie. 

Lapinii ţinuţi pe lângă casă. 

Diceam că legiuitorul nostru nu și-a dat ostenâla nici 
sa traducă în românesce, nică să ţie sâmă de obiceiurile 
n6stre. 

La noi epurii de casă sunt rari și. se țin mai mult de 
frumuseţe, pe când în alte ţări se exploatâză şi se fac. co- 
merciii cu dînșii. Redactorul nostru se servă de cuvintele: 
„Dbapinii ținuți pe lîngă casă“. 

El sa găsit cam încureat, pentru că pe de o parte a 
întrebuințat cuvântul lapinii, iar când e ajuns la garennas, 
nu scia cum să traducă și a pus cuvintele, 7 ținuți pe lingă casă. 

Stupii cu roil. - 

Pescele din iaz (heleştaie). 

29. Adică pescele închis, pentru că dacă e pus întrun
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râu curgător, nu mai este imobil. Asemenea dacă este scos 
Şi pus într'un reservoriii ca să se ţie prâspăt, iarăşi nu mai 

e imobil, pentru că atunci nu mai este destinat pentru cul- 
tură, ci mai mult pentru mâncare sati frumuseţe.. Ca, să fie 
imobil trebue ca pescele să fie pus întrun heleşteii şi să 
facă parte din exploatarea moşiei. 

'Pâscurilo, căldările, alambicurile, lădila şi vasele; 

30. Când este vorba, fie de o fabrică de zahăr, de 

exemplu, fio de o maşină de treerat, t6te necesariile lor 

sunt mobili prin destinaţiune. 

Instrumentele necesare pentru exploatarea ferârielor, fabricelor. de 

hârtie şi altor usine; 

Paielo şi gundiele; 

31. Bineînţeles, întru cât aceste paie şi gundie servă 

la exploatare, cum ar fi, de exemplu, acele destinate la în-. 

erăşatul pământului. In fine: 
4 

Mal sunt imobili prin destinaţiune tâte efectele mobiliare, ce pro- 

prietarul a aşedat câtre fond în perpetuii. : 

32. A luat, de exemplu, proprietarul o statuie şi a pus'o 

- întrun zid ast-fel în cât face una cu zidul, sait ornamentele 

de la casă; cari întră propriii “dis în construcţiune ; tâte 

acestea sunt perpetui şi prin urmare imobili. 

33. In originalul proiect, - făcut de consiliul de stat, se 

punea, şi gândacii. de mătase; însă. în urmă s'a şters, mai 

întâiu pentru că cultura lor este -pr6 scurtă, nu ţine de cât 

o lună sai 40 dile, şi la fie-care trei ani s&mînţa trebue re- 

înoită cu desăvirşire, şi al doilea, pentru că nu tocmai pe 

la moşii se cultivă gândacii, ci mai mult împrejurul orașelor, 

sati prin localități mică. 

Art. 369. Proprietarul se. presupune că a aşedat către fond în per- 

petuti efecte mobiliare, când acestea sunt întărite cu gips, var sati ciment, 

sai când ele nu se pot scâte fără a, se strica sati deteriora, sai fâră a strica 

sati deteriora partea fondului către care sunt aşedate. " 

34. Dacă sa alipit un ornament de zid, ast-fel că atunci
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când ar fi să se sc6tă, sati zidul ar suferi, sai obiectul sar 
strica, obiectul ast-fel aședat este considerat ca imobil. 

Oglinqile unui apartament se presupun aşedate în perpetuă, când 
parchetul pe care ele stai, este una cu boaseria camerei. 

35. Sunt oglindi cari se pun în perete, aşa că fac una 
cu zidul, fae parte Gre-cum chiar. din construcţiune. 

" Acâsta se aplică şi la tablouri 'şi alte ornamente. 
Statuele sunt imobili, când ele sunt aşedate înadins, chiar când ele 

s'ar pul6 scâte fără fractură sati deterioraţiune. ' . 

"36. Presupunem că se fac firide de acelea anume des- 
tinate să primâscă statui, sati nisce piedestale făcute în 
construcțiune și pe ele se pun statui. Aceste statui sunt con- 
siderate ca imobili, chiar dacă ele nu sunt aședate cu gips 
Sati var, saii chiar dacâ se pot MiȘCa, . 

| Art, 470. Urlbele sati ţevile co servese pentru conducerea apelor la 
un fond de pământ, sai la vre-o casă, sunt imobili, şi fac parte din pro- 
prietăţile la care servesc. ” 

' 37. Am, de exemplu, să aduc apă de ]a un râi printr'un 
conduci; t6te urldiele, ţevile, etc., de cari mă servese sunt - 
imobilă, pentru “că sunt destinate unei construețiuni. 

In resumat, interesul de a.se distinge un imobil prin 
natura lui, de un imobil prin destinațiune, este că imobilul 
prin natura lui este imobil prin el însuşi, pe când imobil 
prin destinațiune, — cuvîntul. îl arată —,nu este imobil de 
cât dacă obiectul este adus saii de proprietar, sati în numele 
proprietarului, și dacă servă numai pentru usul, întrebuin- 
țarea sati cultura unui imobil. Alt-fel tote acestea ar fi mobili. 

Codul German regul6ză ast-fel materia. o. 
„Art. 94. Sunt părți integrante esenţială ale unui fond 

de pământ lucrurile incorporate terenului sait solului, în 
particular construcțiunile. ca şi produsele fondului atât cât 
fac una cu fondul. Semințele devin parte integrantă esen- 
țială a fondului de când sunt semănate, plantele de când 
sunt plantate.
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„Sunt părţi intogrante esenţiali unei construcţiuni lu- 
crurile întrebuințate pentru edificare. 

„Art. 95. Nu sunt părţi integrante unui fond lucrurile 
cari nu sunt unite cu terenul sai cu solul de cât într'un 

scop timporar. Tot ast-fel este şi pentru construcțiunea sati 
ori-care altă lucrare a cărei unire cu solul a fost făcută de 

un altul de cât de proprietar, în exerciţiul unui drept asupra, 

acestui fond. a A 

„Lucrurile cari sunt aședate într'o construcţiune numai 
pentru un scop timporar nu sunt părți integrante ale con- 

. strucţiunii. | 

_ „Art. 96. Drepturile cari sunt legate de proprietatea, 

unui fond sunt considerate părţi întegrante a acestui fond. 

„Art. 97. Sunt accesorii lucrurile mobili cari fără să fie 

părți integrante ale lucrului principal, servă pentru a atinge 

scopul economic a acelui din urmă și se găsesce cu dînsul 

într'o relaţiune exteridră care răspunde acestei destinațiuni. 

„Nu dobândesee calitatea de aecesor al unui lucru un 

altul care nu este întrebuințat de cât timporar la scopul eco- 

nomie al celui d'întâiti. Separaţiunea timporară a unei părți 

accesorii de lucrul principal nu face să perdă cel d'întâii 

calitatea. de accesoriu. | 

„Art. 98. Sunt afectate scopului economie al lucrului . 

principal: | 

„1. Intr'o construcţiune destinată în perpetuă pentru o 

exploatare industrială, şi în particular. pentru o m6ră, o fe- 

rărie, o braserie, o fabrică, mașinele şi cele-lalte unelte des- 

tinate exploatării. | | a , 

„9. Intr'un' domeniii rural, uneltele şi vitele destinate 

exploatării economice, produsele agricole întru cât ele-sunt 

necesarii pentru continuarea exploatării până la timpul în 

care, după prevederi, „producte de felul lor și similare vor 

fi dobândite, precum şi îngrășările aşedate pe domen.“ 

O. imobilele prin obiectul, la care se aplică 

| Art. 471. Sunt imobili prin obiectul la care se aplică: usufructul lu- 

cerurilor imobili, servitudinele, acţiunile cară tind a revendica un imobil.
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38. Și aci enumerarea nu este limitată, ci dată erempli 
gratiu, de 6re-ce sunt și alte drepturi reali asupra imobilelor, 
cari sunt considerate ca imobili, şi. anume: ipoteca, privile- 

giul, ete. 

Legiuitorul tratând. despre lucruri face să intre în ele 
și drepturile. Am spus deja că practica romană materiali- 
sase drepturile, cari nu sunt de cât abstracţiuni, după cum 
este şi sciinţa abstractă. 

Pentru că dreptul de proprietate este cu totul complect 
și absolut, el se confundă cu însuși lucrul, pe care se exer- 

cită şi se ia lucrul, obiectul dreptului, pentru a se desemna 

chiar dreptul. Saii mai bine dis, dreptul de proprietate se 
desemneză prin lucru, și din abstract ce este se materialisâză, 

se concretis6ză şi devine ast-fel ceva corporal, pe când cele- 
Valte drepturi asupra lucrurilor, neabsorbindu-le cu totul, 

îşi păstrâză carasterul abstract: și se numesc lucruri încor-: 
porali (expresiune rea, pentru că nu pâte fi şi lucru și în- 
corporal), sai drepturi. Dacă aceste drepturi se exercită 

asupra unui imobil, ele sunt clasate între imobili, Și li se 
aplică regulele relative, la, imobilă. 

CAP. 

Despre mobili 

"Art, 473. Bunurile sunt mobili prin natura lor, sai prin determina- 

țiunea legei.: - 

:89. După cum spuneam deja, am pute dice că lucruri 
mobili sunt t6te lucrurile care nu intră în vre-una din enu- 
meraţiunea prevădută în Cap. I. Imobilele ar fi excepţiunea 
şi. mobilele, regula generală. 

legiuitorul împarte mobile în dous: nobil prin natura 
lor şi mobili prin determinațiunea legei, 

S'a lăsat la o parte clasa de mobili prin destinaţiune, 
şi laorul se explică. Să pâte să fie destinat un lucru mobil 
la serviciul şi exploatarea unui imobil, dar nu se pâte ad- 
mite ca un lucru imobil să fie considerat ca aecesoriul unui 
lucru imobil.
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Al doilea, legiuitorul dice: mobil prin determinaţiunca legei, 
nu vrea să se mai serve de cuvintele: mobili prin obiectul lu 

care se aplică, şi acâsta provine de acolo că drepturile reale 

asupra mobilelor sunt de o mai puţină eficacitate de cât 
drepturile reale asupra imobilelor. Mobilele. transportându-se 
de la un loc la altui pote să piardă cine-va dreptul, real ce 
are asupra lor neexistând dreptul de urmărire pentru „pro- 
prietate, pe când la imobile dreptul real rămâne în imobil și 
urmăresce imobilul 'ori unde sar găsi. 

„Art. '473. Sunt mobili prin natura lor corpurile care se pot transporta 

de la un loc la altul, atât cele care se mişcă de sine precum sunt anima- 

lele, precum şi acele care nu se pot strămuta din loc de cât prin o putere 

străină, precum sunt lucrurile ncînsufleţite. 

Art. 474. Sunt mobili prin determinaţiunea legei, obligaţiunile şi 

acţiunile care ai de obiect sume exigibili saă efecte mobiliare, acţiunile 

sait iuteresele în companii de finance de comerciii sait de industrie, chiar 

şi când capitalul acestor companii constă în imobili, 

Aceste acţiuni sai interese se socat ca mobili numai în privinţa fic- 

cărui din asociaţi, şi pe cât timp ţine asociaţiunea.. - : 

Sunt asemenea mobili prin doterminaţiunea legei, veniturile perpetui . 

sai pe viaţă asupra statului: sati asupra particularilor, : 

„40. Obligaţiunea exprimă starea de dependenţă a unei 

pers6ne, numită debitor, către altă. persâne, numită creditor, 

consistând în aceea, că cel dintîi datoresce ceva celui de-al 

doilea. Dacă cbiectul obligaţiunei este un lueru mobil, drep- 

tal creditorului se consideră ca un lucru mobil. . 

Şi acţiunile, caro aii de obiect sume exigibili. 

Legiuitorul se servă de cuvîntul acțiune chiar în acest 

articol în două locuri şi îi dă două înțelesuri deosebite. 

Aci, prin acțiune, se înțelege dreptul ce am de a reclama 

un lucru mobil; aşa mi se datoresce o sumă de bani, am 

dreptul de a reclama acâstă sumă de bâni; acest drept se 

numesce acţiune. ” | 

Intr'un alt înţeles, acţiunea se confundă cu însuși lu- 

cerul reclamât, cum, este acţiunea în revendicare, adică drep- 

tul proprietarului de a reclama lucrul săi. | 

Ori care ar fi înţelesul, când acţiunea are de obiect un 

lucru mobil, acţiunea, acesta se consideră ca un lucru mobil 

prin determinațiunea legi. o
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41. Mai departe: 

Acţiunile sati interesele în companii de finance, de comerciă sau de 
industrie, etc... 

Iată aci cuvîntul acţiune luat în alt înțeles. | 
Sunt societăţi, care formâză pers6ne juridice, deosebite 

de persânele fisice ale asociaţilor. 
Așa sunt în genere societăţile comerciale, societatea, 

de exemplu, în nume coprinsător: Ion, Dumitru, și Com- 
pania, unde fie-care asociat, "ŞI parteze persâna sa; de câ 
societatea constituie. o persână deosebită. Când este vorba 
de o societate nu constituie o pers6nă juridică, ea pote să 
aibă în activul săi şi lucruri mobili şi lucruri imobilă. De 
exemplu: Am exploatat o moșie, în tovărășie cu altul. Tovă- 
rășia n6stră are lucruri mobili cum este capitalul strîns, sati 
recolta, care s'a tăiat, și are şi lucruri imobili, cum este 
moșia; dacă am cumpărat-o. Fie-care asociat are în acâstă 

„Societate și avere imobiliară, partea ce i se cuvine din moșie. 
Dacă însă tovărăşia formâză o persână deosebită, fie 

că societatea are avere mobiliară,. fie că are avere imobi- 
liară, fie că are și una şi alta, eii societar, față cu societatea, 
nu am o avere mobiliară sai imobiliară, ci numai o avere 
mobiliară. Aşa, părticica sa în acâstă societate este un lucru 
mobil. Acâsta se aplică mai cu s6mă în societăţile cu acțiuni. 
O societate prin acţiuni pâte avea avere mobilă şi imobilă. 

Societarul însă care are în acâstă societate o parte de- 
terminată prin acţiunea sa, atât cât societatea continuă a 
forma o pers6nă juridică, nu se pâte pretinde coproprietar 
pe o avere mobilă și imobilă. Acţiunea lui, adică părticiea 
lui este considerată de lege ea un lucru mobil. | 

Cuvîntul acţiune însemnâză dar aci partea pe care o 
are acționarul într'o societate cu acţiuni, fie anonimă, fie în 
comandită. O e 

Acţiunea, este un lucru mobil numai cât dureză socie- 
tatea; de îndată ce societatea încetâză, fie-care asociat are 
0 parte în avere şi atunci el are şi lucruri mobili şi lucruri 
imobili, după cum este averea societăţei. | 

42. Dar se adaogă:
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Acţiunile sati interesele în 'compani s anii de finance, de comerciii s 
. . 5 

industrie, otc. ” as de 

Ce este interes în oposiție cu acțiunea? . e 

a Intr'o societate un societar pâte să aibă o răspundere 

limitată la capitalul pe care el îl depune..Așa un comanditar 

nu răspunde de obligaţiunile contructate de societate, de cât, 

până la capitalul depus; pe'când comanditatul răspunde cu 

t6tă averea sa. Dacă se presupune o societate cu acţiuni, 

“acţionarul simplu nu riscă de cât suma:ce a dat pe acestă 

acţiuno şi nu răspunde de cât: până la acâstă sumă, chiar 

dacă acţiunea este nominală. Sunt însă asociați, cum. sunt 

unii administratori, sait cum sunt în Englitera toţi asociaţii 

unci societăţi cu răspundere nelimitată, care sunt ţinuţi în 

infinit pentru tote obligaţiunile societăţei. „Aceşti societari 

ai în societate nu numai o acțiune, ci un înteres şi pentru 

dînşii, cât durâză societatea; interesele nu sunt de cât lucruri 

mobili. a E 

43. In fine sunt Obligațiunile. Societatea pâte să contrac- 

teze datorii, ea se pâte împrumuta. Acest, împrumut se pâte 

face de la ort-cine şi-avem atunci creată o obligaţiune. a 

societăţii. Se pote întîmpla însă ca împrumutul pe care 

voesce să-l contracteze societatea să fie atât de important, 

în cât să fie anevoe a găsi unul sui doi care să aibă acâstă 

sumă. Atunci societatea se adresâză, la, capitalurile tutulor şi 

pentru acâsta, fracturâză suma împrumutată în părți forte 

mici, representată fie-care parte printr'un titlu deosebit, care 

se numesce obligaţiuni, şi cari. pote fi sai nominali saii pur-. 

tător. Adesea acest împrumut cu obligaţiuni se garanteză 

“cu o ipotecă. în vre-un imobil al societăţii. Chiar în .acest 

cas obligaţiunea este un lucru. mobil. | " _ 

44. Să observăm. că pot intra. în bunurile ineorporală 

mobili şi alte drepturi, . cum rentele, proprietatea Jiterară, 

artistică, fondurile de comereii, clientela, etc. (Valette, p. 66). 

45. In fine o lege pste, prin O disposiţiune a sa, să dea 

caracterul de imobil unor acţiuni sait efecte, chiar la pur- 

tător. Aşa, lucrul acesta este permanent în Francia, pentru 

acţiunile Băncei Franciei (decide 16 Ianuarie 1808).
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CAP. II 

Despre bunurile în raportul lor cu cei ce le posed 

Art. 475.. Vori-cine pâte dispune liber de bunurile ce sunt ale Lui, cu 

modificaţiunile stabilite de legi. 

Bunurile cari nu sunt ale particularilor sunt administrate şi nu pot 
fi înstrăinate, de sât după regulele şi formele prescrise anume pentru ele. 

„46, Și aci legiuitorul face distineţiunea pe care am vt- 

dut-o mai sus între lucrurile cari fac parte din domenii 

public, lucrurile comune, şi lucrurile de domeniul particular. 
"Alineatul întâiă al 'art. 475 nu 'şi avea locul aci, put 

să fie pus la titlul II, Despre proprietate. De aceea "1 vom ală- 

tura de art. 480. 
In aliniatul al doilea se tratâză despre bunurile, cari 

nu intră în patrimoniul nostru, cari aparţin nu particularilor, 

ci pers6nelor, publice, stabilimentelor publice, Statului, ete. 

Art. 476. Drumurile mari, drumurile mici şi ulițele cari sunt în sar- 

cina Statului, fluviile navigabile saă plulii6re, țărmurile, adiogirile către 
mal şi locurile de unde s'a retras apa mărei, porturile naturali saă artifi- 
ciali, malurile unde irag vasele şi în deobşte t6te părţile din pământul Ru- 
mâniej, cari nu sunt proprietate particulară, sunt considerate ca dependinţe 

„a domeniului public. 

Art. 477. Tâte: averile vacante şi fâră stăpâni, precum şi ale pers6- 
nelor cari mor fără moştenitori, sai a căror moșteniri sunt lepadate, sunt 
ale domeniului public, 

57. Nu pâte fi nimic mai rău redactat de cât acest ar- 
ticol. Finalul dice: în deobște tâte părțile din pământul Ru. 
mâniei, cari nu sunt proprietate particulară, sunt, considerate 
ca dependinte a domeniului public. 

Și redactorul persistă în ideia sa în art. 477. Repetită 
" greşală, pentru că trebue să deosebim domeniul public de 
domeniul privat al unei persâne juridice publice. 

De domeniul publie în adevăr sunt lucrurile cari nu 
pot intra în patrimoniul nostru; însă nu tot ce nu se află în 
patrimoniul nostru este de domeniul public, pentru că statul, 

„comuna, și stabilimentele publice pot să aibă averi private 
proprii ale lor, pot să aibă moșiile lor, casele lor, ete., și



DESPRE DISTINOŢIUNEA BUNURILOR . 735 

tote acestea nu fac parte din domeniul public, ci din dome- 
niul privat al statului, comunei, ete. Și când dqice art. 477: 

tote averile vucanţi, etc. sunt ale domeniului public, se înşălă, pentru 

că averile, obiectele cari nu aii stăpân devin proprietatea 

statului şi câte odată a comunei, dar nu intră în domeniul 

public. . te | 

Avem să ne întrebăm: de unde acâstă confusiune? lacă:- 

explicarea: Pe co se fundâză dreptul de proprietate al sta- 

tului pe o avere care nu are stăpân? :: IN a 
Juriştii, în lupta ce statul prin regii săi av6 să! susţie 

contra, seniorilor feudală, ai luat, parte contra acestora. Când 

succesiunea unui vasal r&mânea vacantă, pentru-că lipsiaii 

moştenitori, Seniorul pretindea că, acâstă succesiune. apar- 

ţine lui; statul pretindea pentru el succesiunea, vacantă. Ju- 

riștii invoeaii, pentru a face să triumfe pretenţiunile statului, 

că statul. are suveranitatea, pe tot teritoriul pe care dom- 

nesce. El este care: protegă averile tuturor particularilor. 

Po cât timp un particular exercită un drept de proprietate 

pe o avere, pe atât statul nu numai că respectă, dar chiar 

apără acest drept. Din momentul însă în care nici un par- 

ticular nu pretinde că are un asemenea drept pe o avere, 

statul își exercită pur şi simplu suveranitatea, sa și, prin 

urmare, devine stăpân pe acâstă avere. i 

Pentru-că dar dreptul statului de a lua averile vacanţi 

se fundâză pe consideraţiunea de suveranitate, s'a făcut 

confusiunea şi s'a ajuns a se spune că averile vacanță intră 

în domeniul public al statului.” pc | 

Dacă dreptul statului de a stăpâni averile fără stăpîni 

'si are justificarea în dreptul săi de suveranitate, este inexact 

a se qicecă tâte aceste lucruri sunt de domeniul public. Din 

contra ele devin pur şi simplu proprietatea privătă a statului, 

după cum unele averi potsă devie proprietatea privată a co- 

munci. Aşa în legea rurală, de exemplu, se dică că pământul 

dat foştilor clăcași, dacă vre-unul din ei more fără să aibă 

copil, sai rude cunoscute, devine proprietatea comunei, intră 

pur şi simplu în aomeniul privat al comunei, iar nu în do- 

meniul s&ii public. Lucrurile despre cari e vorba la art, 476, 

477 şi 478 fac parte în adevăr din domeniul public, ele nu 

intră în proprietatea privată a Statului, pentru că nică el nu
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le pote vinde, nu le p6te administra cum "i place, nu le pâte 
întrebuința în folosul săi propriii, ci ele sunt lucruri pu- 
blice, de domeniul public.. 

Despre domeniul public 

Domeniul public; se. împarte în: domeniul public al 
statului, în domeniul publie al judeţului și domeniul public 
al comunei. Pot să -fie și unele stabilimente de utilitate pu- 
blică, cari să aibă şi ele un fel de domenii public. 

I. Domeniul public al' statulut. 

49. Art. 476 se ocupă de domeniul public al statului Și 
face 'o enumeraţie. Incepe prin a dice: Drumurile. mari, dru- 
murile mici şi ulițele cari sunt în 'sarcinu Statului, 

„In dreptul administrativ, drumurile se clas6ză în + mari - 
categorii : Cale naţională, drum județean, drum vicinal şi drum co- 
munal, . a 5 Da 

Căi naţionali sunt în general tâte drumurile cari plecă 
de la capitala ţării şi se duc la o capitală de judeţ, sai la 
un punct de la fruntarii. Intre căile naționale intră şi dru- 
murile cari unesc capitalele de județe, sati cari duc de la o 
capitală de judeţ la fruntarii. Așa şos6ua care unesce Bu- 
curescii cu Ploescii este o' cale naţională; ... Da 

Drumuri judetene sunt, acelea cari plâcă din capitala ju- 
deţului și se duc în ori-ce parte a judeţului. 

Drumuri vicinale sunt acelea cari l6gă comunele rurale 
între ele, cum este drumul. de la un: sat la altul... = 
„= Drumuri comunale sunt acelea cari se găsesc în comună, * 
„cum sunt în orașe stradele şi la sate drumurile. | 

Acestă divisiune ţine la aceea că se arată în sarcina 
cul -se găsese aceste drumuri. Aşa, dacă este vorba de v cale 

„naţională, ea e tot-d'a-una în: sarcina, statului,.pe când dru- 
„murile departamentali și drumurile vicinale sunt în sarcina, județului, și, în -fine drumurile comunale intră în sarcina; 
„comunei. - -
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| Acum, legiuitorul vorbesce în acest articol de drumu- 
rile mari, mici şi ulițele cari sunt în :sarcina statului. Drm 
mare, se înţelege, este calea naţională, dar drumurile 

ulițele cum pot fi în sarcina statului? 
Când sa făcut redacţiunea codului civil, divisiunea des- 

pre care am vorbit nu se scia dacă are: să rămâie. Legile 
consiliilor judeţene şi comunale, de şi concumitente cu pro- 
mulgarea codului, totuşi nu spun dacă şi drumurile mici 
ati să fie în sarcina statului. d | 

In Regulamentul organice chiar în oraş unele uliţă erati 
în sarcina, statului, pentru-că se considerati ca făcând parte 
din căile naţionale. Aşa .de exemplu: Șos6ua către - Predsl 

trebue să trâcă prin Ploesci. Partea aceea de șosea, care 

treco prin Ploesci, intră în. sarcina statului. Tot așa pentru 

comunele rurale în Bucuresci cele 4 căi mari cădâii în sar- 

cina statului, şi anume:. Calea Victoriei, Calea Șerban-Vodă, 

Calea Rahovei şi Calea Moşilor, cari atunci se numiali: Podu 

Mogoşdiei, Podu Beilicului, Podu Caliţi şi Podu Tirgului- 

de-afară. Tâte acestea, eraii în sarcina, statului, pentru-că se 

dicea că aceste căi mari nu folosesc! numai Bucuresciului 

ci întregei ţări. | 

Incetul cu încetul acestea s'aii schimbat şi actualmente 

statul. s'a, descărcat de întreţinerea uliţelor din oraşe. 

Să terminăm prin a spune că drumurile de fer fac și 

ele parte din domeniul public. Adi exploatarea tuturor li- 

niilor aparţine statului, deci: căile ferate întră în domeniul 

publice al statului. | | ă 

Să notăm felul de a se exprima al articolului. El qice: 

drumurile mari, drumirile mici, şi ulițele, ete. fac parte din domeniul 

public; dar 6re drumurile vicinale, drumurile departamentale, 

ulițele, etc. nu fac parte din domeniul public? Negreşit că 

da, de cât articolul a voit să se ocupe mai întâiii de dome- 

niul public, care aparţine statului. și apol să vorbâscă de 

domeniul public, care aparţine comunei, şi. a făcut acestă 

confusiune. Așa cum. este redactat Art. "476 am fi nevoiţi să 

hotărîm că nu fac parte din domeniul public de, cât numai 

drumurile mari şi drumurile saii ulițele cari sunt în sarcina 

statului. Ac6sta este o confusiune, şi încă-odată, fie că este 

vorba de un drum mare saii o cale naţională, fie că e vorba 

mică şi 

, 47 
64257 | | |
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de drumuri departamentale, fie comunale, etc., tâte acestea 
intră în domeniul public; unele în domeniul public al sta- 
tului, altele în domeniul publie al județului și altele în qo- 
meniul public al comunei. | 

50. Mai departe: | 
Fluviile navigabile şi plutităre. | „- | 
Se înțelege că fluviile să intre în domeniul public; de 

cât „prin fluvii se înțeloge tot-dâuna o apă curgătâre, care 
se asvirlă de-a-dreptul în mare, așa este Dunărea, Volga, 
ete., pe când cele-l'alte ape iai altă numire. La noi legiuitorul 
a lăsat cuvîntul fluvii, pentru apele cari sunt mari, de şi 
nu sunt de cât afluente Dunărei şi se Qice: fluvii navigabile 
saii plutitore. Este de observat că legiuitorul nu spune nicăeri 
cari sunt aceste fluvii navigabile sai plutitâre, ci se măr- 
ginesce numai a spune că dacă un fluvii e navigabil sait 
plutitor, el intră în domeniul public. | 

Vom reveni asupra rîurilor, când vom vorbi despre 
drepturile proprietarilor riverani, și atunci vom ar&ta, după 
regulamentul organic, cari sunt rîurile clasate între cele 
plutitâre. 

De-o-cam dată este bine să spunem că fluviile sai ri- 
urile navigabile, ori plutitâre, intră în domeniul public şi 
negreșit în domeniul public al statului, și că.nu avem până 
astă-di de loc în țară rîuri navigabile. Este Prutul într'o 
parte a lui navigabil, însă acum el este un rîi internaţional 
și există convențiune cu Imperiul rusesc cari regulâză drep- 
turile fie-cărui stat riveran. Ati fost cercări făcute a se na- 
visa Prutul întreg, Jiul şi Oltul, dar: până astă-di nu au 
reuşit, așa că nu avem în țară la noi rîuri cari să pâtă primi 
pe ele vase, plute, etc. | - 

»Tărmurile, adăogirile câtre mal şi locurile unde sa retras 
apa mărci. | Sa - 

__50. Marea în general este un lucru comun, în: acest 
înțeles că ea nu aparţine nimănui. Indată c6 este un vas în 
plină mare, acel vas este stăpân pe locul ce-l ocupă pe mare. 
Astă-qi în dreptul public internațional nu se-mai discută 
acest punct și mai tâte: principiile expuse de Grotius au intrat în practica, ințernaţională: 

Acum, țărmurile mărei, precum și o distanță 6re-care
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de la țărm, întră în domeniul public al ţărei de care este 
ț&rmurită marea. Negreşit că poliţia aparţine acestei ţări, şi 
cum mările "Și ai fluxul şi refluxul lor, partea de pământ 
lăsată prin retragerea mărei, precum şi depunerile ce ea le 
face din ce în ce, intră în domeniul public, p 

tea de unde sa retras marea. . Me a 
«Justinian, când se întrebă până unde se întinde dome- 

niul publice al ţărmurilor mărei, dice: „Est autem littus 
quatenus hybernus fluctus maximus excurrit“. 

„Porlurile naturali sai, artificiali“. 
„Malurile unde trag vasele şi îndeobşte, etc. întră în domeniul 

publici. i : a - 
Se înţelege că tâte acestea servă. interesele generale 

ale statului şi prin urmare trebuesc să facă parte din -do- 
meniul public al săi. 

recum și par- 

maris, 

Art. 478. Porţile, zidurile, șanțurile, întăriturile pieţelor de resbel 

şi ale fortărețelor fac şi ele parte din domeniul public. 

Aceste lucruri reintră în comereii, când nu mat servese la usul 

public. a | 

59. Ceea-ce are în vedere acest articol 478, luat după 

art. 540 codul Napoleon, sunt mai cu s6mă servituțile militare. 

- Când s'a promulgat codul Napoleon, şi în urma pro- 

mulgărei chiar, în legile Franciei erait ceea-ce se numesce 

servituţile: militare, adică: se declară o localitate 6re-care de 

cetate de întărit şi atunci se “determină raza acestei cetăți 

până unde era să se întindă întăririle şi unde să se facă 

forturi, ziduri, şanţuri, etc., cari t6te neapărat intră în -do- 

meniul public. Se întîmpla ca particularii să aibă proprietăţi 

în apropierea acestor ziduri, forturi sati şanţuri şi dacă ne- 

cesitate există, pâte statul, fără nică: o despăgubire să între- 

buinţeze 'o întindere de pământ împrejurul acestor ziduri, 

sait forturi pentru apărare, şi în asemenea cas are dreptul 

să dărîme chiar construcţiunile ce se găsiaii în acea rază. 

Aceste pământuri, cari de altmintrelea sunt: proprietăţi par- 

ticulare, sunt afectate la ceea-ce se numesce servituți mili- 

tare, pentru-că, după cum spuneam, în timp de resbel pote 

statul să lo ia în posesiune, spre a le întrebuința la apărare. 

Până acum la noi nu: s'a vădut acest lucru, însă în
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r&sboiul dintre Francia şi Germania, de la 1870, s'a putuţ 
vedă de câtă gravitate este acâstă servitute. 
La acestea face alusiune ultimul aliniat, când qice: 

„Aceste lucruri reintră în comerciă, când nu mai servesc la usul 
public“. Dacă este vorba de forturi sait fortărețe, ele negreșit 
că nu vor intra în comerciă, dar e vorba de pământuri pe 
cari se fac Gre-cari întăriri provisorii, numai pentru timpul 
cât are să ție răsboiul. : | 

53. Acum, lucrurile cari intră în domeniul public sunt. 
de două feluri: unele ca și cum ar fi comune, sunt desti- 
nate pentru usul tuturor, de exemplu: uliţile, piețile, etc.; 
sunt altele însă, cari iarăşi s'ar putea dice că sunt lăsate 
spre usul tuturor, cum ar fi teatrele, dar de cari nu pâte 
profita ori-eine ci numai acei cari pot să-și permită plata - 
unui drept de intrare. 

Sunt însă altele, cari ai o destinaţiune anume deter- 
minată ; așa. sunt: tote clădirile publice, clădiri în cari întră 
casarmele, localurile de şcoli, diferitele ministere și cele- 
Valte, și cari s'ar păr6 că nu sunt lăsate usului tuturor. 

“Sunt unii autori, cară die că, de exemplu, un local ocu- 
pat de un minister nu ar face parte din domeniul public, 
ci localul acesta ar fi pur şi simplu o proprietate privată a 
statului, de care profită statul. Nu putem admite acâsta, 
pentru-că o easarmă, un minister saii chiar un palat, ocupat 
de capul statului, nu se p6te considera ca, proprietate par- 
ticulară a statului. Aceste căldiri sunt de domeniul public, 
pentru-că ele sunt afectate numai pentru un servicii public, 
adică în interesul tuturor; 

II. Domeniul public al judeţelor 

..54. Fac parte din domeniul public al judeţului, aşa cum 
dicem mai sus, drumurile departamentale sati judeţene, apoi 
locurile âfectate la un serviciti județean, cum este, de exem- 
plu, casărmile de geandarmi şi de călăraşi, pe cari sunt obligate 
“judeţele a le avâ. Tot ast-fel sunt și închisorile județene. Sunt 
închisori ale statului unde îȘi împlinesce cine-va o osîndă 
criminală, cum ar fi: ocnele, locurile de reclusiune: Cozia,
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Dobrov&ţul, etc.; t6te acestea intră în domeniul publice al 
statului; pe când închisorile, cari se suferă de către acei 

cari ati fost condamnaţi numai la pedâpsă corecțională, intră 
în mare parte în domeniul .public al judeţului. o 
_ Asemenea sunt spitalele judeţene, şedlele judeţene, cară intră 

în domeniul public al judeţului, pe când cele-l'alte școli pu- 
blice ale statului, cum sunt: universitățile, etc., întră în do- 

meniul public al statului. 

"III. Domeniul public comunal 

55. In fine există şi domeniul public ul comunei, fie oraş, 

fie sat, aşa: «ulițele, piețele, localul comunei, spitalele conwnale, 

şcolile comunale, etc.; tote acestea intră în domeniul publie 

al comunei. | | N 

56. In privinţa comunei este bine: să nu confundăm lu- 

crurile cari intră în domeniul public al comunei cu lucrurile 

cari se numesc comunale, afectate numai usului locuitorilor 

locali ai comunei; şi iarăşi să nu confundăm cu proprietatea, 

propriii dis, a comunei. -- Să 

lată, explicaţiunea acestor cuvinte:. 

Dicem că sunt lucruri, cari intră în domeniul public al 

comunei: şc6la, ulițele, pieţele, etc. apoi comuna pâte să 

aibă şi proprietăţile ei particulare: case, pământ, ete., cari 

intră în domeniul privat al comunei. Afară de acestea sunt 

lucruri comunale, de cari profită toţi locuitorii acelei co- 

mune, dar numai aceşti locuitori, de exemplu: într'o comună 

rurală se întîmplă ca adeseaori o porţiune de pământ să fie 

afectată la păşunatul vitelor, şi tot locuitorul din acea co- 

mună are dreptul să'și. trimită vita spre. pășunat în acea, 

localitate : sait se întîmplă câte odată.să fie a comunei câte 

o pădure, şi dacă ar fi domeniul particular al ei, negreşit 

că şi-ar administra, acest domeniii ca ori-ce particular; însă 

se întîmplă câte-odată ca o pădure să fie afectuată la usul 

tuturor locuitorilor din'.acâstă: comună, în cât privesce lem- 

nele de foc, uscături, etc., modul de a se folosi, şi atuncă 

negreşit că se pâte reglementa. Acestea se numesc lucruri co- 

maunale, cari nu sunt nică lucruri publice, propriă dis, pentru-că
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de şi lucrurile publice de multe-ori sunt lăsate la, usul tuturor, 
însă acest us, pe care îl face cine-va, de exemplu, de uliţă, 
pâte să-l facă nu numai cine . stă în comună, dar şi alte 
persâne, cari nu locuiese în comună; pe când lucrurile C0- 
munale sunt afectate la usul şi profitul propriii al locuito- 

rilor acelei comune, cum este, încă-odată, locul de pășunat 
saii pădurea din care se scâte lemne de foc. 

- In fine sunt lucruri, cari intră în proprietatea particu- 

lară a comunei, pe cară le administreză ea, ca ori-ce particular. 

IV. Domeniul public al stabilimentelor publice 

57. Am fi dispuși să primim ca inţrând în domeniul 
public şi unele lucruri. aparţinând unor stabilimente de utili- 
tate publică; aşa de exemplu, avem stabilimente publice 
însemnate: Eforia, spitalelor civile din Bucuresci şi Eforia 
sf. Spiridon din Iaşi, Academia, Casa Şedlelor, Universitățile 
cari constituese adi persâne juridice. Aceste stabilimente 
negreșit își aii mai înțâiu proprietăţile lor particulare, cari 
se administr6ză de persâne determinate, unele cu controlul 
guvernului, de și veniturile acestor proprietăţi publice nu 
pot fi întrebuințate de cât numai la destinaţiunea pentru 
care aii fost create aceste stabilimente publice. Dar pe lângă 
acâsta ele mai aii spitale, localuri unde se fac cursuri, ex- 
perienţe, unde se păstrâză bibliotecile, colecțiunile, museele 
ete. cari nu mai pot intra în domeniul privat al acestor sta- 
bilimente, ci se consideră ca făcând parte dintr'un fel de 

„domeniii public al acestor stabilimente. 
Unii autori admit cu grei acâsta, și die că afară de 

stat, judeţ şi comună, nici un stabiliment publie nu mai pote 
ave vre-un domenii public al săi. Din parte-ne nu putem 
să asimilăm întrun mod complect, de exemplu o. moşie a 
Eforiei spitalelor civile cu un spital proprii dis, una este 
o proprietate particulară a Eforiei, pe când cea-l-altă este 
Gre-cum afectată la un servicii! public. 

58. Valette (p. 84 op. cit.) admite că pot intra în do- 
meniul publie şi ucruri mobili, cum ar fi tablourile, statuele,



  

DESPRE DISTINCŢIUNEA BUNURILOR 743 

colecţiunile din diferite museuri publici, cărţile, manuserip- 
tele din bibliotecile publice. - . 

59. Câte-va cuvinte asupra al 
Aliniatul 2 al art. 475 dice: - | - | 

„Bunurile, cari nu sunt ale particularilor sunt adminis- 

trate şi nu pot fi însrtinate de cât după regulele şi formele 

preserise anume pentru ele“. - 

iniatelor art. 475. . 

In acest aliniat se presupune că sunt lucruri cari apar- 

ţin unor pers6no juridice publice, stat, comună, judeţ, etc. 

(cu tâte că în privinţa unui judeţ se discută încă dacă el for- 

mâză sait nu o persână juridică), tâte aceste bunuri, cari 

intră în domeniul particular al statului, judeţului şi comunei. 

so administreză după reguli determinate, unde se prescrie, 

de exemplu, cum are să se arendeze, să se închirieze, să se 

înstrăineze proprietarul, cum ai să se facă tăierile de pă- 

duri şi cele-lalte. 

Art. 477. Tâte averile vacanţi şi fără stăpân, precum şi ale pers6ne- 

lor care mor fără moştenitori, saii al câror moşteniri sunt iepădate sunt ale 

domeninlul public. 

60. Am spus că se exprimă răi legiuitorul, când dice 

că aceste bunuri sunt de domenii public, pentru-că tâte 

aceste averi nu întră nici-odată în domenii public, afară 

numai dacă printr'o lege sar hotărt ca să fie afectate la un 

servicii publice Gre-eare, de exemplu, Ja, o casarmă, şe6lă și 

cele-l-alte. Aceste lucruri intră în general în domeniul pri- 

vat saii al statului, saii al comunei, sati al judeţului. Așa, 

în genere, intră în domeniul privat al statului: moştenirile 

tără moştenitori, tot ast-fel sunt regulate prin lege, în Fran- 

cia, unele lucruri cari se prind pe mare. 

Să nu se confunde lucrurile, despre care vorbesce art. 

ATI ca fiind fără stăpân, cu lucrurile comune, saii Juerurile 

nimănui, res nullius, care pot deveni proprietate. particulară 

prin simplă ocupaţiune. Aşa, ca să dati un exemplu: 0 00- 

m6ră, care nu este altceva de cât un lucru âscuns, al cărui 

proprietar nu se scie cine este. Ast-fel cum este redactat 

acest articol, ar avea aerul să spuie că acâstă comâră apar- 

tine statului, fiind-că este în părăsire. La noi am luat siste- 

mul dreptului roman, şi comâra, aparţine, în principii, după
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cum vom vedea, acelui care a găsit-o. Prin urmare faptul 
găsirei constituie un fapt de ocupaţiune și combra găsită 
devine proprietatea acelui care a găsit-o. De aci vedem că 
nu tâte lucrurile care nu ai stăpân 'sunt ale statului, pen- 

tru-că sunt res naullius, cari pot să devină proprietate parti- 
culară, din momentul în care particularul le-a ocupat.



  
    

TITLUL I- 

DESPRE PROPRIETATE 

Avt. 479. Pâţe avea cine-va asupra bunurilor sai un drept de pro- 

priotate, sai un drept de folosinţă, sati numai servitute. 

1. De la începutul studiului nostru am arătat că se deo- 

sibese drepturile în două mari clase, în drepturile personali şi 

drepturile reali; că drepturile personali se sub-împart şi ele 

în două, în drept personal de o ast-fel'de natură în cât pune 

o persână într'o dependinţă mai mult sait mai puţin com- 

plectă către o altă pers6nă, şi în acâstă categorie intră tote 

drepturile de familie, din care pe unele le-am vădut, cum este: 

puterea părintâscă, puterea maritală, dreptul tutorului, şi 

cele-l-alte; şi cele-l-alte drepturi personale, numite drepturi 

de creanță, care nu pun pe debitor față cu creditorul într'o 

posiţiune atât de dependintă, ci-l l6gă numai întru atât în 

cât debitorul este constrîns să execute, saii să facă, sait să 

dea ceva. In practica de di drepturile personali de familie 

nu se.mai numesc drepturi. personale, ci se numesc drepturi 

de familie, şi se reservă cuvântul de drept.personal dreptu- 

rilor, propriii-dis, de creanță. 

Prin dreptul real se înţelege dreptul ce are cine-va asu- 

pra unui lucru, sait mai bine, relaţiunea ce există de la un 

lucru către o persână. Nu este necesitate de intervenţiunea 

nimănui pentru ca dreptul să se exercite asupra lucrului, 

exerciţiul este direct fără intermediul cui-va. Se înțelege dar 

de câtă importanţă este un drept real, şi cum cel ce are un 

isemenea drept este mult -mai sigur de cât cel care are un 

drept personal. |



746 DREPTUL CIVII, 

Dreptul real mai presintă şi acâstă siguranță că el este 
oposabil ori-cui. Un drept de ipotecă sait de servitute asu- 
pra unui imobil se exercită fără să se cerceteze cui aparține 
acest imobil, aparţine el acelui care de la început l-a afectat, 
aparține unei alte persâne devenită în urmă proprietară. Incă 
odată, dreptul se exercită față cu lucrul, indiferent de per- 
sOna care-l deţine. Cu alte cuvinte drepturile reali, și mai 
cu s6mă, drepturile reali asupra imobilelor ai acest caracter 
că sunt oposabile tuturor, și pot; să se exercite în ori-ce po- 
sițiune s'ar găsi lucrul, care este afectat dreptului. 

„Bcă în trăsuri generale 'ce este un drept real și carac- 
terul distinetiv al acestui drept față cu dreptul personal. 

2. Redactorul voesce să facă o enumerare a drepturilor 
reali, însă acâstă enumerare este cu totul necomplectă, lucru 
care a dat nascere la. o mulțime de teorii asupra distineţiu-. 
nilor acestor drepturi. ÎN 

„Aşa, Marcade are asupra acestui punct o teorie cu totul 
deosebită. Mai înțâiti, cum am spus deja, şi redactorul modern 
ca și Romanii, iu face să intre dreptul de proprietate între 
drepturile reali, de Şi el este dreptul real cel mai complect, 
sar putea numi chiar dreptul real tip. Explicarea am dat-o 
deja. Când cine-va are un drept de proprietate pe un lucru, 
dreptul lui este atât de complect, atât de absolut, în cât 
dreptul chiar se .confundă cu lucrul și în loc să se ică: am 
drept de proprietate pe acestă carle, se dice : acestă carte este a meu. 
Romanii ait materialisat dreptul acesta real. de proprietate, 
confundându-l în însuși obiectul asupra căruia se exercită. 
De aci şi deosebirea atât de însemnată, chiar, în dreptul mo- 
dern, între lucrurile corporale și lucrurile incorporale. Pro- 
prietatea este negreșit un drept, şi un drept real, un drept 
asupra unui lucru, şi dacă se confundă cu însuși lucrul, 
este că atât de absolut este dreptul, în cât lucrul şi dreptul 
par a representa aceeași ideie. 

3. Afară de dreptul de proprietate, sunt și alte drep- 
turi reali. Romanii se întrebau cum își exercită proprietarul 
dreptul săi? El pâte să întrebuinţeze lucrul cum ar vrea, . 
pâte să tragă fol6se din acest lucru, pâte să dispună de lu- 
cru. Aceste facultăţi, de a întrebuința lucrul în serviciul 
săi, de a profita de fructele lucrului, de a dispune de lucru,
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ue ;-Aucă) 

pot constitui drepturi separate, jus_utend;,. jiss friend; și jus 
cbuti Sati alutenli. N 

Cuvântul abuti în dreptul modern, și chiar la Romani, 
a luat în urmă o semnificare mult mai ilargă de cât era în 
timpurile dintâiii. La început, prin abut; sati jus abutendi, se 
înţelegea dreptul ce-l avea cine-va de a întrebuința lucrul, 
până chiar să-l şi consume; în urmă însă s'a dat acestui 
cuvânt abuti înţelesul de « dispune, a-l înstrăina şi cele-l'alte. 

Când cine-va are dreptul de proprietate complect, plena pro- 
prietas, are în acelişi timp şi jus utendi şi jus fruendi ȘI jus 

abulendi. i i . " 

Se pâto însă că aceste trei drepturi să se despartă şi 

să aparţină la diferiţi proprietari, unde să aibă. jus utendi, 

altul :jus utendi-frucndi şi un al treilea jus abutendi, de unde 

dreptul de us su abilaţiune şi dreptul de usufruci, faţă cu nudul 

proprietar, cărui nu i rămâne de cât jus abutendi. 

Prin urmare 6tă patru. drepturi reale Jdreptul de proprie- 

dute, a) dreptul de_usufruct, jJăreptul de us și abitatiune și Abreptul de 

mudă proprietate. . . | 

4. Apoi sunt //servituțile. prediuli, Se 
Drepiul de servitute predială nu. este alt-ceva de cât nu- 

mai că un fond este afectat la serviciul sau la necesitatea 

unut alt fond alături cu acesta, aparţinând fondurile la, pro- 

prietari deosebiți. Când există o asemenea servitute, dreptul 

de proprietate este -ştirbit, pentru 'că proprietarul nu pâte 

“să facă absolut ori-ce ar voi cu lucrul săi, trebue să lase a 

se exercita servitutea. Când cine-va are drept de vedere pe 

locul vecinului, acesta nu pote să zid6scă, astupând vederea. 

„5. Un alt drept reâl esteplreptul de ipoteci, care dă putere 

celui ce-l are de a urmări lucrul imobil afectat creanţei sale 

şi a se plăti cu preţul obţinut din vîndare. Este un drept 

real, pentru că.pune pe cel are în relaţiune directă cu lu- 

crul şi pentru că în ori-ce mână ar trece imobilul, dreptul 

creditorului ipotecar nu este întru nimic atins. 

G. Acelaşi lucru vom dice şi pentru: acei cară ati un 

Ț pripileagiit; i : 

Deosebirea între privilegiii şi ipotecă este, între altele, 

— cum vom ved6 —,că privilegiul pâte exista, şi pe mobile 
2 

şi pe imobile, pe când ipoteca nu se pote înfiinţa de cât .
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cu alte cuvinte un adevărat drept real; 6re pentru acâsta 
nu putem dice că creditorul ipotecar are un jus în re, întoc- 
mai ca şi acel care are un usufruct? , , 

Și se mai întrebă Marcad6:' Apoi, care din prerogati- 
vele proprietarului. sunt atinse? Răspunsul este uşor: pro- 
prietarul lucrului ipotecat nu pâte dispune de lucru de cât 
cu sarcina care se găsesce pe dînsul, şi acâstă sarcină con- 
sistă în aceea că imobilul trebue să .servâscă la.plata unei 
datorii. Afară de acâsta, chiar Maread6 vine şi spune: co 
este ipoteca alt-ceva de cât numai că pe lîngă persona prin- 
cipală, care datoresce un lucru sati o creanță, datoresce acest 
lucru sai creanţă şi imobilul ipotecat, 

Ca să se arate unde pâte să ducă teoriile, cari nu pre- 
sintă nici un interes practic, nu avem de cât să cităm pe 
Maread6 şi se -va -vedă cât de obscur devine acest autor, 
cunoscut în general prin forţa lui de argumentare. | 

„us în re este dreptul ce-mi aparţine în propriă imediat 
și absolut, asupra unui lucru, așa, că este identic același în 
contra tuturor, idem erga omnes; jus ad rem este acela care nu-mi aparține asupra lucrului de. cât în mod mediat, relativ, având-o ca intermediar Şi ca bază obligaţiunea particulară a cutărui saii cutărui. Jus în ve, prin efectul nature sale inde- pendentă și absolută, nu are nimic a aştepta, a primi sati a cere ; el se exercită per se ipsum, aplicându-se obiectului prin Singura forță a sa; jus ad rem consistă tocmai în facultatea de a cere să dea să facă sai să nu facă ceva; el este core- lativ obligaţiunei particulare prin care cine-va este constrîns către mine: ad aliquid dandum, vel faciend - 
(Arte s0 2 200, , facicudum, vel praestanduem, 

Și mai la vale : 
„++ Dreptul ipotecar, dând acţiune contra unui imobil este un drept rea],. pentru-că acţiunea se exercită în re în loe să fie îndreptată în Personam; este numai de însemnat că Jus în re este real în cade rem; pe. când dreptul ipotecar jus ad rem (mobilem), nu. este real ce cât sn re aliam (et imo. bilen) ; de aceeu în ipotecă sunţ două res în joc (banii dato- 

rit p : , iţi, cari este obiectul dreptului mei, apoi imobilul care tre- 
bue ă y 

> * . 
tos mi dea, aceşti bani), care. ne duce la acest resultaţ «! ui 

| X 
ili 

prima vedere, a unuj drept mobiliar, care este cu  
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tâte astea real asupra unui imobil. Dar din aceea, că dreptul 
ipotecar este jus în rem, nu trebue, prin o confusiune straniă, 
să facem un jus în re. Jus în re nu numai se urmăresce con- 
tra lucrului (ceea-ce face că este în același timp jus în rem), 
dar (și prin acâsta este jus în re), se exercită chiar în. lucru 
şi rămâne în acest lucru, pentru-că lucrul este obiectul lui: 
ast-fel în re în lucrul chiar asupra cărui se exercită dreptul 
mei de proprietate, de usufruct, de trecere, de vedere, etc. 
Din contra dreptul meii. ipotecar asupra cutărui imobil nu 

se va exercita, și nu va r&mânea în acest imobil, care nu - 
este obiectul săi, evident pentru-că exerciţiul stii consistă 
a obţine prin acest imobil (care nu este de cât un interme- 
diar) o sumă Gre-care de bani“. (dem n..362). 

Conchidem ast-fel: un drept real constituie în acelaşi 
timp un desmembrămînt a întregului drept de proprietate, 
fie acest drept real un drept de usufruot, fie un drept de 

„servitute, fie de privilegiii, ipotecă saii amanet, în tâte aceste 
casuri, ceva din plena proprietas este scos în favârea unei 
alte pers6ne: Prin urmare acâstă: persână are un drept în 
acest lucru, sait un drept asupra acestui lucru, puţin im- 

portă, denumirea. (V. n. din titlul precedenr: „drepturile reale 
în codul german“). 

[ar 480. Proprietatea este dreptul ce are cine-va de a se bucura şi 

a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele deter- 

minate de lege, 

12. Proprietatea este dar un drept ce are cineva asupra 

unui lucru ; prin urmare şi dreptul de proprietate este înainte 

de tâte un drept real. 
In ce consistă acest drept? Legea dice: .. 
Ina se bucura şi a dispune de lucru. In definiţiune redac- 

torul arată chiar cari sunt atributele proprietăţei, în ce con- 
sistă aceste atribuţiuni şi anume în dreptul de a se folosi 

de lucru, de a trage fructe din el şi a dispune de dinsul: 
jus utendi, jus fruendi şi jus abutendi, şi definiţiunea, termină, 
dicând : exclusiv şi absolut. : 

În aceste din urmă cuvinte se orăsesce, ceea-ce se nu- 

mesce de către economiști, dreptul de monopol, adică dreptul
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ce-l are proprietarul de a exclude ori-ce amestec străin în 
xerciţi tăpânirei sale. . i 
e vata cuvîntului absolut, redactorul însuşi vine 
imediat și-l restrînge, când dice: însă în limitele determinate 
de lege. . e 

, “Dreptul de proprietate, ca ori-ce drept, trebue să aibă 
o limită și acestă limită nu este alta de; cât garantarea oxer- 
cițiului dreptului celor-Palţi proprietari. Așa de exemplu, cui 

„având o casă nu pot, sub cuvînt că dispuiui de ea cum voesce, 
săi daii foc, pentru că s'ar put comunica focul la Casu vo- 
cinului şi de la: vecin nu se scie unde sar put opri. Și 
atât de adevărat este acesta, în cât legea penală prevede pe- 
dâpsă pentru acela care dă foc chiar casei sale. 

Se înțelege că legiuitorul, în interesul ca fio-caro: să se 
p6tă bucura de proprietatea sa, să caute a pune Gro-cari li- mite la exercițiul acestui drept, şi în titlul servituţilor, vom ved6 cum regulâză legiuitorul exercițiul de proprietate între vecini. Se | 

13. Nu întră în cadrul lucrării nostre a vorbi despre origina proprietăței şi despre atacurile, cari ai primit pro- prietatea mai în tâte timpurile, dar mai cu sâmă, în timpu- rile moderne. 
| ” Unii autori francezi, fârte însemnați, pun origina pro- prietăței în furtişag.: Proudhon dicea că: La propridte c'est le vol, -S'a putut ea la început, când societățile erai puţin des- voltate, să fi fost lupte violente pentru dobândirea sau păs- trarea pământurilor. Chiar adi se ţin asemenea, lupte, prin unele continente 'ale Slobului. .. 

| Este aprâpe cert că ocupaţiunea este principalul şi pâte originalul mod. de. nascere al proprietăţii. Cu tâte acestea, nimeni nu sa putut pretinde proprietar pe un pământ lăsat liber, dacă pe lângă Ocupațiunea lui, nu "l-a îmbunătăţit, nu l-a transformat întru cât-va prin munca lui. Dacă nu mun- cese un pământ, dacă nu. plantez, dacă nu sâmân, dacă nu zidese, simplul fapt al -ocupaţiunei unei porțiuni de pământ nu pâte fi suficient, pentru a pretinde un drept -asupra acestui pământ. Dovadă despre acâsta, este că chiar astă-ay în triburile nomade, mai cu sâmă arabe, proprietatea, teri- torială nici nu se cun6sce. Vine un trib, găsesce un loe pe 
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care se instalâză, stă un an, doi, trei, îl cultivă, în urmă pă- 
răsesce acest loc, se duce maj departe de caută un alt loc, 
şi de îndată ce a plecat din locul acesta a pierdut cu totul 
proprietatea : asupra lui. 

Ori-ce atacuri s'ar aduce proprietăţei, este necontestat 
că, aşa cum sunt organizate societăţile, — Și nu numai so- 
cietaţile moderne, dar chiar societătile vechi civilisate, fie 
Greci, fie Egipteni, fie Romani, — proprietatea formâză una, 
din bazele organizaţiunei lor, și până astăzi: nu putem sci, 
afară încă-odată, de triburile acelea sălbatice, cum s'ar găsi 
societăţile când nu ar exista ceea-ce am numit dreptul de 
monopol al proprietăţei, adică puterea de a depărta. pe ori- 
cine de la exerciţiul dreptului de proprietate. 

Ceea-ce este positiv în fapt,—lueru ce nu pâte tăgădui 
nimeni —, este că societățile cele mai tari sunt acelea cari 
au cel mai mare respect de dreptul de proprietate. 

Deja cunscem din dreptul roman, că societatea ro- 
mană nu-și datoresce tăria în mare parte de cât respectului 
cel mare ce avea de proprietate şi organisărei ei. Tot ast-fel 
am putea cita statele moderne cele mai civilisate. (V. asupra 
originei şi justificărei dreptului de proprietate Planiol, In. 

1013—1026). fu 
_ In noul cod german găsim următârele disposiţiuni hai a ela i: 

Art. 928. „Acela care deteriorâză sai distruge lucrul 4 pi slide 
altuia pentru a depărta de la sine saii de la altul un pericol 
eminent resultână din acest lucru, nu lucrâză ilegal când 
deterioraţiunea, sai distrucțiunea este necesarie pentru în- 
depărtarea pericolului şi că paguba nu este cu totul în dis- 
proporţiune cu pericolul. Dacă autorul a causat pericolul 

el este ţinut la daune interese“. 

14. Dreptul de proprietate este considerat atât de în- 

semnat, în cât s'a credut că este bine a fi garantat nu 

numai prin disposiţiunile legiuitorilor civilă şi “penali, dar 

chiar prin constituţie. Art. 19 din constituţie dice: „Pro- 

„prietatea, de ori-ce natură precum şi t6te ereanţele asupra 

„statului, sunt sacre şi neviolabile“. Neviolabilitatea proprie- 

tăţei este dar un principii constituțional. 
15. In art. 481 se face o aplicaţiune a principiului in- 

violabilităţei proprietăţii. Nimeni nu pâte fi silit să se des- 

64257 483
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brace. de proprietatea sa, de cât numai pentru causă de 
utilitate publică, şi atunci numai după o justă și prealabilă 
despăgubire. Ă 

art. 481. Nimeni nu pste fi silit a ceda proprietatea sa, afară numal 
pentru causă de utilitate publică şi primind o drâptă şi prealabilă «despă- 
gubire. 

ln legea asupra exproprieril se resumă din noii cele 
două principii: întâi, că trebue să fie o utilitate publică, şi al doilea: că trebue să se despăgubâscă prealabil proprie- tarul expropriat. Acâstă garanţie, ce ori-ce particular trebue să aibă, ca-să nu p6tă fi silit să cedeze proprietatea sa de cât numai în cas de utilitate publică şi cu o prealabilă des- păgubire, 'o găsim în constituţie la aliniatul 2 de sub art. 19) „Nimeni nu pâte fi expropriat de cât pentru. causă de 7? „utilitate publică legalmente constatată, și după 'o dreptă și | „prealabilă despăgubire. „NEsa said Foii e zi pe Dar constituțiunea nâstră a mers' și mai departe de câtre A - alte constituţii, ea a arătat Și casurile în cari pâte să existe za cate utilitate publică. [Exista atunci Gre-cari temeri, de sigurti cil, ne-întemeiate, Gre-cari serupuluri de respectat. In adovăr articolul din constituţiune continuă: „Prin causă de utilitate „Publică urmâză a se înţelege comunicaţiune şi salubritatoa „publică, precum şi lucrările de apărarea țărer“. Prin comunicaţie se înțelege a se construi uliți, drum de fer, a se regula cursul unor ape, tăindu-se malul ea apa să nu facă inundație şi cele-lalte. 

Prin salubritate publică se înţelege, de exemplu, nisce localuri infectate, cari trebuesc dărîmate, sai unele locuri bălt6se cari trebuese curățate. 
In fine necontestat, pentru lucrările de apărare a, țărei, soon de sunt e face zidiră militare, forturi, Şanţuri, „ete, oc exproprieri. tate at de este bei pasa adică: comunicaţie, salubri- Jitate pubioa se a ip Îi po Să existe alte cause de uti- la alien A at 19. ermină;: „Legile existente privitâre La ei RN argimea stradelor de Prin comune, precum „ȘI 1a urile apelor, ce curg prin sat pe lângă ele, rămân    
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| „Legi speciale vor regula procedura și modul expro- 
„priaţiunei. Libera şi neîmpedidata întrebuințare a, rîurilor! 
„navigabile şi flotabile, a, şoselelor şi altor căi de comuni.- 
„care este de domeniul public“. 

Art. 482. Proprietatea unui lucru mobil sati imobil, dă drept asupra 
tot ce produce lucrul şi asupra tot ce se unesce ca accesoriti cu lucrul, 
întrun mod natural sati artificial. Acest drept se numesce drept de ac- 
cesiune, i 

16. In cartea III-a avem articole, 644 până la 649, în 
cari se arată modurile cum se dobândesce proprietatea. Dacă 
legiuitorul voia să se ocupe acolo despre modurile de câşti- 
gare a proprietăţei, trebuia ca tot acolo să vorbâscă și de 
accesiune. Legiuitorul face să se cuprindă în accesiune ceasuri, 
cari exclud ideia chiar de uccesiune. Inţelegem să se qică 
câ este accesiune, de exemplu, când cine-va zidesce cu ma- 

terialul lui pe pământul mei, şi atunci să die că materialul 
întrebuințat este un ce accesoriii al pământului mei şi că eu 
proprietarul pământului dobândeșe și proprietatea clădirii 
prin aecesiune ; dar să se dică că este accesiune când se spune 
că proprietarul capătă produsele lucrului săi, cum ar fi de 
exemplu fructele, recoltele pământului, prăsila animalelor, 
laptele, lîna, etc., este a se pune în contradicţiune cu reali-. 

tatea lucrului. 
Redactorul codului Napoleon a fost influenţat de tex- 

tele din Institutele lui Gaius şi ale lui Justinian, şi de co- 
mentatori, cari voind tot-deauna să claseze la un loc dife- 

ritele texte din dreptul roman, cari se ocupă de produsul 
animalelor, de clădiri, de fructe, de tesaur, le ai aşedat sub 
numele de accesiune, şi de aceea a fost trecută accesiunea 
în codul Napoleon şi al nostru. Si 

Am vă&dut deja în titlul precedent cum regul6ză materia, 

codul german (art. 93 şi urm.). | 

Ori-cum ar fi, ideia este acâsta că, cine are proprie- 

tatea unui lucru capătă necontestat şi proprietatea produ- 

selor acestui lucru, şi al doilea:se pâte întîmpla ca două 

deosebite lucruri, aparţinând Ja doi proprietari, pot să se 

unâscă formând un lucru deosebit, şi de aci cestiunea: cui 

aparţine acest lucru noii format, saii chiar lucru vechiii unit
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cu un altul? Și atunci s'a dis: să căutăm care este principedul 
și care este accesoriul, proprietarul lucrului principal devine 
în același timp şi proprietar al lucrului accesorii. ia 

Exact pâte să fie cuvântul accesiune în casul de ală u- 
rarea unui lucru accesorii la lucrul principal, dar de sigur 
neexaci este când se spune că prin accesiune proprietarul 
unui lucru devine Şi proprietarul fructelor sati produselor 
acestui lucru. 

17. Redactorul împarte materia în două capitole: capul Il (art. 483—487): Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru; capul II (art, 488—516): Despre dreptul de accesiune asupra celor unite şi încorporate de lucru. 

CAP. I 

Despre dreptul de accesiune asupra celor 
Produse de lucru 

Art. 483. Fructele naturali sati industrialt ale pământului, Fructele civile, | 
Sporul animalelor (prăsila), 
Se cuvine proprietarului în puterea dreptului de accesiune. , Art. 522. Fructele naturale sunt acelea ce pământul produce de la 

sine; produeţiunea şi prăsila (sporul animalelor) sunt asemenea fructe 
naturale. Fructele industriali ale unui fond sunt acelea ce se dobândesc 

Art. 523. Fructele civile sunt chiriile caselor, “dobândile sumelor 
exigibili, venitul rentelor ; arendele intră în clasa fructelor civile. ” 

18. Cum am spus deja, regula, simplă Și naturală ca pro- 
Prietarul unui lucru să aibă, drept la ceea-ce produce acest 
“lucru, redactorul codului civil. o face să intre în aplicarea 
aecesiunei. Cu acâstă Ocasiune se vorbesce de fructe, se 
tace divisiunea fructelor Şi se pune că fructele pot aparţine 
ȘI acelui care nu este Proprietar, ci simplu posesor al lu- 
cruluj. 

a De 1ă început „trebue să deosebim Fructele de ceea-ce se 
numesce produse. Cu tote că Și fructul este un produs și de 
multe ori produsul se confundă cu fructul, totuşi prin cuvân tul 
proprii dis de fruct se înţelege ceea-ce un lucru produce  
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întrun mod periodic, şi produce ast-fel în cât să nu se dis- 
trugă lucrul de-odată saii cu încetul. Așa de exemplu: re- 
coltele sunt fructe, fiind-că, în fie-care an pămîntul produce; 
pomele arborilor, pentru-că arborele produce în fie-care an, 
fără ca, pământul şi arborul să se distrugă prin producere. 

Prin produs însă, se înţelege lucrurile cari nu se produe 
regulat periodic, ci la intervale mai rari; așa, de exemplu: 
piatra ori nisipul ce s'ar sedte din pământ. Acestea nu se 
pot numi fructe ci produse, pentru-că se scot mai răi şi 
prin extragere se distruge din ce în ce pământul. Cu tâte 
acestea vom ved6 că şi carierile ca şi pădurile sunt puse 
de multe oră de câtre legiuitor între fructe, pentru a le 
acorda usufructuarului. Sa 

19. Redactorul face divisiunea:. Fructele naturale, industriale 
şi civile, ! 

Fructele naturale. Prin fructe naturale se înţelege acelea 
cari se produce prin natura lor, fără să fie necesitate de munca 
omului întru nimic; aşa de exemplu: într'o pădure, ghinda 
ar fi un fruct cu totul natural, pentru aci nu este mâna 

omului care să contribue a se produce. 
Fruelele industriale. Fruct industrial este acela care se 

produce tot prin natură, însă unde vine mâna, industria 
omului şi contribue la-producerea naturală; -așa este grâd, 
porumbul, orzul, ete. | 

Fructele civili sunt: arendile, chiriile, dobândile unui capital, 
a unei rente, ete. Acestea sunt dise fructe civile, fiind-că nu 

resultă de cât numai din convenţiunea părților. E 

Divisiunea între fructele naturale şi industriale nu are 

nici un interes practic, pentru-că şi fructele naturali și cele 

industriali urmâză aceleaşi reguli; pe când fructele naturali 

luate în înţeles larg, coprinqând și pe cele industriali, se 

opun fructelor civili. - 

Deosebirea între fructele naturali, confundându-se cu 

cele naturali propriu dis şi cele industriali, și între fructele 

civili are un interes însemnat. Când vom vorbi despre usu- 

fruct, vom ved6 acest interes, și anume că fructele naturali 

se capătă de proprietarul lor prin percepţiune, pe când frue-- 

tele civili se capătă di cu di. 

Reă ideile codului german asupra fructelor:
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„* Art, 99. „Sunt fructe ale unui lucru produsele „lui și 
profiturile trase din lucru, conform destinaţiuni! sale“. | 

„Sunt fructele unui drept veniturile pe cari el le dă 
conform destinaţiunii sale, special, când extragerea a unor 
părți integrante ale solului este obiectul dreptului, părţile 
extracte“, | N 

„Sunt asemene fructe veniturile ce le dă un lucru sau un drept în virtutea unui raport juridice“. 

Art. 484. Fructele produse din vrz-un lucru nu se cuvin propriota- rului, de cât cu îndatorire din parte-l de a plăti semănăturile, arăturile și munca pusă de alţii, 

20. Redactorul punând acest articol trece de la o idoie la alta, fără nici un sistem. Ce a voit el să spuie în acest articol? S'a pus acest principii că, dacă eu am un pământ, tot ce produce acest pământ este proprietatea mea; prin urmare dacă un străin a cultivat pământul mei, fără vre-un contract de la mine, eii devin proprietar pe fructe, însă sunt dator să despăgubese pe acel care a lucrat pământul, de t6tă munca şi cheltuielile lui. In .materie de ipotecă şi pri- vilegii, pâte chiar ŞI în materie de Vîndări, vom av a ne „Ocupa de o cestiune fârte importantă practică, şi destul de importantă chiar în teorie, și anume: aceca de a se sei dacă în dreptul modern există ceea-ce se chiamă dreptul de _reten- func 2 Şi atunci Vom ave a ne întreba: dacă cel-ce a cultivat Pământ strein Și este încă în posesiunea, acestui Pământ, are 
drept de 7etențiune, adică, aacă are dreptul a se opune să dea 
Pământul în primirea adevăratului proprietar, până ce mai 
întâi de tâte nu va fi despăgubit de cheltuielile cary le-a 
lăcut el cu Ocasiunea cultivărei acestui Pământ ? Valette 
(op. -cit., p. 87) primesce că cel care a cultivat, are dreptul 
de retențiune, adica are dreptul să ție nu numaj fructele, dar 
chiar pământul, până ce prealabil nu va fi despăgubit de 
cheltuielile sale. Ori cum ar fi, vom vede, în materii de pri- 
vilegii, că acel care a cultivat.pe Pământ străin are drept de 
privilegiu (veqi art. 1730 C. c.)  
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Despre posesiune 

Ari, 485. Posesorul.nu câştigă proprietatea fructelor” de cât când 
posedă cu bună credință ; la casul contrarii el este dator de a înapoia 
productele, împreună cu lucrul, proprietarului care-l revendică. 

„Art. 486. Posesorul este de bună credință când posedă ca proprietar. 
în puterea unui titlu translativ de proprietate, a cărui viciuri nu-i sunt 
cunoscute, 

Art. 487. EL încetâză de a fi cu bună credință din momentul când 
aceste viciuri îi sunt cunoscute. 

21. Articolele 485—487 se ocupă de cestiunea a se sei 

dacă acel care nu are proprietatea unui lucru, însă are nu- 
mai posesiunea lui, pâte să devie proprietar pe îruetele pro- 

duse de lucru în timpul duratei posesiunei. 

Materia posesiunii formâză obiectul capului II, de la, 
titlul prescripţiunei. Cu ocasiunea explicărei acelui cap, vom: 
vorbi mai.pe larg despre posesiune. Ne mărginim aci a da, 

Gre-cari noțiuni generali asupra materiei. 
Mai întâiii ce este o posesiune ? 

Posesiunea nu este alt-ceva de cât deținerea i unui i lueru 
în stăpânirea mea, cu intenţiunea de a deveni proprietar pe 
acest, lucru. Nu trebue să confundăm posesiunea cu detenţiuneă 

care este deținerea materială a unui lucru, însă nu cu inten- 

țiunea de a deveni proprietar saii cu credința că sunt pro- 

prietar.. Așa un locatar, un arendaș, ete. deţiue lucrul, însă 

el nu are posesiunea lucrului, pentru că deţine în numele 

proprietarului, care i-a arendat saii închiriat lucrul. 

Ca şi în dreptul “roman, în dreptul modern nu pâte: 

cine-va, să aibă posesiunea unui lucru, de cât dacă întrunesce 

două elemente: corpus et animus; adică : ca să aibă posesiunea, 

trebue să deţină materialicesce lucrul şi în acelaşi timp să 

fie şi credinţa, că deţine ca proprietar, sai intenţiune ca 

să deviă proprietar pe lucru. 

92. Autorii se întrâbă: posesiunea constituie ea un drept, 

sati nu este de cât un fapt? Şi aci nu este de cât certă pe 

cuvinte. Necontestat că dacă cine-va are numai posesiunea 

unui lucru, nu are şi proprietatea lui. Din acest punct de. 

vedere posesiunea nu ar constitui de cât o stare de fapt; 

însă posesiunea dă celui care o are o mulțime de fol6se și
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legea, adesea o protege. Aşa, vom vedâ în materie de probe, că posesorul, până la proba contrarie, este presuma RE prietar al lucrului pe care-l posedă, şi acâsta pentru utili- tatea practică. In adevăreti care am o casă, nu-o să umblu tot-d'auna cu actele în mână ca ori de câte ori mă va în- treba cine-va: ești proprietar? să'1 arăt actele. In general, prin împrejurarea că posed, sunt presumat ca proprietar, și atât de departe merge regula acâsta, în cât când ct arm po- sesiunea unui lucru, dacă cine-va vrea să-mi reclame pro- prietatea lui, el nu numai că nu pote să-mi câră mic titlul de proprietate,- pentru că et pot să” răspund: posed pentru că posed, possideo guia possideo ; dar chiar de ar dovedi că ei nu sunt proprietar, totuși nu-mi pâte lua posesiunea, pentru că el trebue să dovedâscă cum că el este propriotar. Situa- țiune favorabilă, pentru că în practică este adese-ori dificil a se dovedi dreptul de Proprietate, şi posesorul are în fa- v6rea sa presumpţiunea că, Până ce altul nu dovedesce dreptul săi de proprietate, el se consideră că adevăratul proprietar. 
»23. Dar ceva mai mult, și în dreptul roman ca şi în dreptul modern, posesiunea, este Și garantată. La Romani posesiunea se Saranta prin ediote Și la noi prin ceca-ce sc numesce acțiunea Posesorie. La Romani pretorul dicea că dacă cine-va are posesiunea lucrului, nimeni nu-l pâte turbura, şi 

dacă cine-va, ar turbura, pe posesor, eii pretoru] % voit da un edict de apărare; erati o mulțime de edicte, între cary 
cel mai însemnaţ era: edietum ti Possidetis. In dreptul mo- 
dern acel care are posesiunea nu pâte fi Scos — din acâstă 
posesiune fără să se intenteze cțiune în evendicare, și dacă se turbură posesiunea sai dacă este scos forţat posesorul din posesiunea lucrului, el pâte reclama chiar contra pro- 
prietarului prin ceea-ce se numesce acțiunea posesorie. De aceea 
diceam că este o cârtă de cuvinte a se sei dacă posesiunea 
constituie un fapt sati un drept. Acela care are posesiunea 
are acest mare folos că este presumat Proprietar, în câţ ni- 
meni nu-l pâte tulbura, Şi .pâte cere a Îi repus în posesiune 
după cum diceai Romanii: Spoliatus ante Oninia, restituendon, 

21. Afara de ac6sta posesiunea, oferă multe alte utilități 
insemnate acelui care' o are. Aşa acel care păstreză o pose- 
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siune întrun timp determinat de lege, pâte să devie chiar 
proprietar de lucrul ce-l posedă, prin prescripţiune. 

25. In fine, posesiunea mai dă un alt folos acelui care 
o are, că dacă cine-va posedă cu bună credinţa, capătă pro- 
prietatea fructelor lucrului posedat. Numai pentru a asuma 
acest drept se ocupă - redactorul nostru în art. 485—487, 
despre posesiune. Principiul este că. spre a dobândi fructele 
lucrului trebue să. fie posesiune, adică să fie întrunit tâte 
elementele când constituese posesiunea, şi ca posesorul .să 
fie de bună credință în momentul în care capătă fructele. 

Ideile pe care le-am desvoltat până aci asupra posesi- 
unei, le găsim destul de pe larg expuse în codul Calimach. 

Am putâ dice că în partea acâsta codul Calimach este mai 

complect și mai exact de cât Codul civil, şi put fârte bine 
legiuitorul nostru, în loc de a copia codul Napoleon, să se 

fi inspirat întru cât-va şi din codul Calimach. Așa vedem în 
$ 106 şi 407, vorbindu-se despre detentor. 

$ 406. „Tot acela ce are un lucru străin sub a sa stă- 

pânire saii păstrare, se numesce ţiitor al lucrului aceluia“. 

Fie că am lucrul în stăpânirea mea, luându-l de la altul, 

fie că "1 am în deposit, ei sunt ţiitorul lucrului. 
$ 307. „Când ţiitorul unui lucru voesce şi are scop să-l 

ţie ca, pe un lucru drept al său, atuncia se numesce stăpâni- 

torul acelui lucru. 

Cuvîntul de posesor este pus sub termenul de: stăpânitor, 

iar nu de stăpân, care arată pe proprietar. 
După aceca avem $$ 418 până la 421, cari arată și mai 

bine deosebirea între detenţiune şi posesiune, şi unde găsim 

mai mult sai mai puţin fol6sele celui ce posedă. 

$ 418. „Țiitorul care în numele altuia ră nu întru al 

său ține vre-un lucru, n'are nici un titlu puternic spre a lua 

acest lucru în stăpânirea sa“. 

Nici odată acel care este deţinător, nu p6te ajunge la 

stăpânirea unui lucru, şi de aci: 

$ 495. „Cu rea credință stăpânitor este acela carele scie, 

sai din împrejurări trebue să prepue că lucrul ce-l are în 

stăpânirea sa, se cuvine altuia“. 

$ 426. „Cel ce se amăgesce în fapt, pâte să fie stăpânitor 

nedrept, dară însă cu bună credință.“ |
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Prin urmare dacă în fapt te îndoesci, nu cunosci unele 
fapte şi te-ai înşelat asupra lor, atunci poţi să fii stăpânitor 
cu bună credință. Aci găsim cestiunea, pe care o vom trata 
îndată, dacă necunoscința de drept pâte să constituie o bună 
credinţă. | Ă 

26. Mai întâii avem să ne întrebăm: ce se înţelege cu 
posesor de bună credinţă, pentru-ca să vedem în urmă, ce 
drepturi are acest posesor de bună credință. După dofini- țiunea, dată de art. 486 ca să fie cine-va posesor de bună credință trebue ca posesorul să fi căpătat posesiunea în vir- tutea unui titlu, care de ar fi emanat de la proprietar, i-ar Îi transmis proprietatea. Şi aci, ca şi în materie de prescrip- țiune, posesorul nu este de bună credință, dacă nu are do- bândită posesiunea lucrului în virtutea unui titlu translativ de proprietate, cum o vîndare, un dar. 

Dificultatea, începe când acel care a, vîndut era în ade- văr proprietar pe lucrul vîndut, însă era incapabil de a trans- mite proprietatea. | 
| - Presupunem un minor care a vîndut un imobil, unor pers6ne de bună credință adică care credea că vîndătorul era major. Vîndătorul pe de o parte este incapabil, iar de altă este întradevăr proprietarul lucrului, P6te să existe în asemenea cas-un titlu de natură care să facă pe poseso- rul de bună credință pentru a deveni proprietar pe fructe? Cestiunea, este controversată: Unii autori die că numai atunci posesorul este de. bună credință când a căpătat lucrul « non domino, însă titlul trebue să întrunâscă tâte condiţiunile de validitate „Pentru-ca proprietatea să fie transmisă. In acest sistem, titlurile viciate chiar ca formă, încă nu pot transmite ndepiint Den ați EDS cat un dai însa n Sag care a căpăta lucrul a credut, î can ina e ea cool litate i s'a transmis după tdi regula, area Nu în Nu prietatea, lucruluy In tă ist rogulele de d ropt civil, pro- 

„A - n laţa, sistemului de mai sus, acest titlu 
nu transmite Proprietatea. 

: , - 3 i n e acuta 0 rep rom, se ge sii existe în același piu a ransmite Proprietatea, trebue aş NP ȘI credința, aceluj care a dobânâit  
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lucrul în stăpânirea, sa, că în adevăr i s'a transmis proprie- 
tatea, 

Ş 419. "„TȚiitorul vre-unui lucru nu are voe să schimbe 
prin a sa putere temeiul ţinerei lui, şi cu chipul acesta să 
ȘI însușiască vre-un titlu pe numele său; acela însă, care 
până la o vreme cu dreptu la ţinut în stăpânire vre-un lueru 
în numele săi, pote muta la altul dritul stăpânirei și a ţine 
lucrul acela pe viitor. în numele aceluia“... 

Deţinătorul nu pâte schimba titlul săi, când îl ține în 
numete altuia, însă el pâte să transmită lucrul, altuia, și trans- 
mițându-l, acela care-l are de !a dînsul pâte. să aibă un titlu 
just. Vom desvolta acâsta când vom vorbi despre prescrip- 
țiuni. 

$ 420. „Prin titlu puternic se câștigă numai dritul stă- 
pânirel, iar nu însuși stăpânirea, deci dacă având cine-va 
dritul stăpânirei, se va, opri de către altul, nu pâte prin în- 
suși a sa putere să intre în stăpânire, ci dator este să-o câră 
prin judecătorie, arătând titlul său“. 

In fine Ş 421. „Juridica, presumție ($ 285) pontru tit- 
lul cel puternic ajută pe stăpânitorul. Deci nu se îndatoresce 
acesta a arsta titlul stăpânirel sale, nici de va qice împroti- 
vitorul săi cum că stăpânirea aceluia mu se. potrivesce cu 
alte juridice presumţii, precum adică::t6tă proprietatea lu- 
crurilor se socotesce neîngrădită și însărcinată, iară dacă 
împrotivnicul va înfățișa acest fel de documente prin. care 
slăbesce juridica presumţie, atuncia stăpânitorul de nu pote 

să desființeze pe acele într'alt chip, se îndatoresce a arăta 

titlul stăpânirei sale. | 
Vrea să dică, acel care are posesiunea, este presummat 

proprietar şi numai când adversarul săi va presenta. Gre- 
care acte de proprietate, posesorul dacă vrea să 'şi păstreze 
lucrul ca, proprietate, este ţinut să dovedâscă că este în ade- 
văr proprietar, alt-fel nu este ținut să spuie în virtutea cărui 

titlu posedă. | 

Prin urmare dar găsim aceleaşi idei pe care le- -am ex- 

pus mai sus, şi după cât-vedem codul civil nu spune nimic. 

de presumpţiunea de proprietate a-acelui care are posesiunea 

pe când codul Callimach trateză fârte bine acest lucru. 

In fine $ 430 dice:
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$ 430. „Stăpânitorul cel cu bună credinţă, numai pe te- meiul stăpânirei cei cu bună credință, pâto să întrebuinţeze lucrul sai să-l cheltuiască, sati să-l lase în părăsire, sai să-l strice de tot după a sa plăcere, neînvinovăţindu-so de a r&s- punde pentru dînsul“. 
j Acel care posedă lucrul cu titlu de proprietar, pote să întrebuințeze acest lueru cum ar crede el de cuviință. Intre alte avantagii pe care le are posesorul de bună credință, și despre care avem să vorbim mai jos, este Și acela că pâte să aibă fructele lucrului. 

In privința. posesorului de bună credință iată cum se exprimă codul Callimach : . $ 424. „Tot cel-ce din temeiuri apropiate de adovăr, so- „cotesce tă lucrul ce-l are în stăpânire esto drept al său, u- cela este stăpânitor cu bună credinţăc, „__ Este adeverateă în dreptul roman, posesiunea conducea la usucapiune în casul în care lucru] S'a transmis « non «lomino, dar nu e mai puțin adevărat că textele lor permiteati ca aşa numitul titlu putativ sa POtă duce la usucapiune. De altă parte, nu ar fi nici un motiv să nu: fie un titlu de proprietate, atît în casul când nu s'a transmis de proprietar lucrul, cât 
Şi în casul când Sa transmis de adevăratul proprietar, însă 
Sail era incapabil, sai nu a întrunit tâte formalităţile. Ceea- ce se cere, este necontestat, să existe buna credință, aşa cum 
dice însuși codul Callimaeh, că; | „Tot cel ce pe temeiuri apropiate de adevăr socotesce 
ca lucrul ce-l are în stăpânire este drept al săa“; atît și nimic mai mult, și prin urmare acâsta se resolvă f6rte lesne. _ In favâreu acestui sistem vine și felul cum este redac- 
tat în codul nostru art. 1897, ultimul aliniaţ, (Vedi Plan. 1], n. 972 ȘI 975 cum asimil6ză viţiu] titlului emanând de la un 
anoapabil cu acela Că cel de la care emană titlul era pro- prietar, însă era incapabil de a instrăina, Alexandrescu, II, 
Pag. 486, n. 1). 

nunai pont că Ați controversat este a se sci dacă să fio bună crea, si apt există. bună credinţă, sai pâte am vădut, coli Cani ru erGre de drept: După cum 
Că „cel "ca se amăgesee în fa , 59 op rimă pai modul următor : 

d apt pote să fie stăpânitoy nedrept, însă 
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cu bună credinţă,“ de unde, prin d contrario, ar put să se dică 
că cel ce se înșslă în drept nu este de bună, credinţă. Au- 
torii moderni admit de altmintrelea conform dreptului roman, 
că erdrea de drept nu este un obstacol al bunei credințe 
a celui care posedă, (Planiol, |, n. 973), însă Romanii diceati 
numai că erdrea să nu fie grosolană, să fio o'erâre în care 
un om ordinar ar. put să cadă, iar nu de acelea în cari nu 
put cădea un stultus. : | 

In ori-ce cas buna credință se, presupune şi acel care 
pretinde că a existat rea credinţă, trebue s'o dovedâscă,; de 
altminterea la usucapiune este un text special, care arată că 
buna credinţă se presupune. i 

28. Acel care posedă cu bună credinţă un lucru, de- 
vine, — cum dice legea, — proprietar pe fructele acelui lucru. 
Eeă cum se exprimă $ 35 din titlul [: De divisione rerum, Car- 
tea Li, Institutele lui Justinian: 

$ XĂNV.: Si quis a non domino, quem dominum esse crediderit, 
Vonu fide fundum emerit, vel ex donatione aliave qualibet justa causu 
bona fide acceperit, naturali vutione placuit fuctus quos percepil ejus 

esse pro cultura et curu. EI ideo si posteu dominus supervenerit, ct 

fundum vindicet, de fructibus ab eo consumptio agere non potest. Ei 

zero qui alienun fundum sciens possedit non idem concessum est; 

itaque cum fundum etiam fruclus licet consumpti sint cogitur res- 

tiluere. 

Motivul dat de Institute că a îngrijit de lucru și a făcut 
cultură, nu ar fi suficient, pentru-că nu ar av6 de cât să se 

dea o despăgubire, — după cum am vă&dut că se pote da celui 
care a semănat cu cheltuiala sa. Motivul cel adevărat este, 

— şi de altminterea chiar textele din dreptul roman spun 

acest lucru, — că este nedrept ca să se lase cine-va a con- 

suma fructele, creqând că sunt ale lui, ani îndelungați, și 
în urmă să se reclame o cantitate prea mare de fructe, care 

ar face să se ducă la ruină. ! 

Pentru ca posesorul să devină proprietar pe fructe, 

trebue să existe buna credință în momentul în care el per- 

cepea fructele. | Aa 

In privinţa, percepţiunei fructelor, trebue să distingem 

fructele naturali, pe cari devine proprietar numai prin faptul
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percepţiunei, de fructe 
cu ca de exemplu: sunt posesor de bună credinţă, am posedat moșia cutare, pe care am cultivat-o, dacă in mo- mentul când strâng recolta sunt încă de bună credinţă, de- vin proprietar pe acâstă recoltă culesă, iar din contra fiind de bună credință tot timpul, însă în momentul când este să strîng fructele devin de rea credinţă, mi se face cunoscut viciurile titlului pe care-l am, atunci nu mai pot av6 nică un drept pe aceste fructe, fiind-eă dobândirea proprietățel fructelor naturali se face numai prin percepţiune. Fruc- tele civili: chiriile, arendile, ete., se percep (i cu di, așa dacă în cursul unui an am fost de bună credință 200 dilo şi a 201 di sunt de rea credinţă, se împarte arenda sa chiria în 365 dile şi mi se dă mie din 365 părți 200, iar restul se dă, ade- vă&ratului proprietar. : 

In privinţa acestei percepţiuni, spune $ 36 din Instituto: $ XXXVI. £ ad duem ususfructus fundi pertinet, non aliter fructun  dominus efficitur quam si îpse co perceperit. E ideo licet maturis fructibus nondum tamen  perceptis, decesscrit, ad hucredeş jus nou Dertinent, sed domino Proprietatis acquiruntur. Ludem fere et de colono dicuntur, 
Aci este vorba de usufructuar, care pâte deveni Dro- prietar pe fructe, însă dacă el ar fi încetaţ din viaţă, chiar în momentul când fructele erau c6pte, însă erai neculese, aceste fructe nu aparțin eredelui, ci se adaogă la proprie- tatea fondului, 

| 
” „29. Este un moment, unde necontestat, legal vorbind, cine-va este de rea credinţă, — acest moment este acela al] chemărei în judecată. Acâsta pe consideraţiunea că o Jude- cată pronunţată are efect din momentul în care s'a făcut cererea, numai atunci trebue dar să pună judecătorul ea să 

dea dreptate Ccui-va. De aceea chiar când ar fi convins ju- 
decătorul că posesorul s'a opus să dea lucrul înapoi pentru 
Că cu bună credință s'a credut Proprietar, tot trebue con- 
damnat la, restituirea fructelor din diua chemărel în ju- 
decată. - 

a E , . rea crodinpi ce gar cas se admite ca, Chiar posesorul de os Si prietar pe fructele percepute atunci 

le civili cari se dice că se percep qi 
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când continuând de a poseda, posesorul ajunge la dobân- direa imobilului prin prescripţiune. 

CAP, II 

Despre dreptul de accesiune asupra celor unite şi: 
incorporate de luoru 

e 
Pr „Art. 488. Tot ce se _unesce şi se incorporeză cu lucrul se cuvine 

proprietarului lucrului,. potrivit regulelor statornicite mat jos. 

32. Am vădut deja că, redactorul a voit să vorbâseă de 
accesiune în art. 482, spunând că proprietatea unui lucru mobil 
sati îmobil di dreptul asupra tot ce produce lucrul şi asupra lot ce 
Se unesce ca 'accesorii, cu lucrul întrun mod natural sati artificial, 
acest drept se numesce drept de accesiune. Am criticat şi metoda, - 
și întrebuinţarea termenului de accesiune. 

Codul Calimach dă definițiunea accesiunei mai exact 
de cât modul de a se exprima al redactorul nostru. $ 537, 
pus sub Cap. LV: Despre dobândirea proprietăței luer urilor Drân 
sporire saii adăogire, qice: 

Ş 537. Sporire și adăogire se numesce tâte câte se 
nasc dintr'un lucru, sai se unesc cu el, şi care nu S'aă dat 
de către altul la proprietarul lucrului“. 

Definiţiunea e fârteexactă. Pe cât'este vorba de produsul ” 

unui lucru, de fructe Sati sporire de animale, etc., nu avem 

0 accesiune, nu este un ce care se adaogă, ci e pur şi sim- 
pu o sporire, iar accesiune sati adăogire este numai atunci 
când se unesce un lucru cu un altul. 

Legiuitorul face divisiunea acestui capitol î în 2 secţiuni: 
Secţiunea I (Art. 480--503): Despre, dreptul, de acee ine 

relativ la ai (otite, hd at (Ab hu 3 a liteslea a ue 
| Secţiunea IL (Art. 504—516): Despre dreptul de ace "siune | 
relativ la lucrurile mişeătăre. ro) si proacpal Ca n petesecoț de h
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SECȚIUNEA 1 

Despre dreptul de accesiune relativ la imobill 

33. Secţiunea I pune în art, -159, principiul că, cine este proprietar al unui fond are proprietatea şi a lucrurilor de de-asupra și a lucrurilor de-desubt, că are tot dreptul să facă orl-ce plantaţiuni precum şi ori-ce coreetări în pământ, Apoi art. 492 şi 491 se ocupă de clădirile sati zidăriile făcute pe fond, iar art. 495 de aluviune, iar art. 198 ȘI următorele de insulele formate într'un curs de apă, fio că ca ar [i rii plutitor sat nu. 

Art. 489. Proprietatea pământului cuprinde în sine proprietatea su- prafeţei şi a subfeţei lut. 

34. Cum observă Valette (Despre Bumm, p. 23 1)Fdarar iniăt Zegiuitorăl ar fi voit să dică numa! că proprie 

    

   

      

    

tarul -unui sol pâte să Tăc dezasupra_sati_ în pământ orI-ch 
- . ȘI EI . 

. ui. 

Bstrucțiune sai ori-ce Plantaţiuni, ar fi spus "6 naizzita tt All 
4 

Adolf Ii voesce să spuie că un proprieter al unuy fond, chiar dacă 
7 nu are nimic zidiţ pe acest fond, este considerat ca proprie- tar pe. suprafață şi pe sub sol în înţelesul, că un vecin nu 

p6te sub nici un cuvint să facă lucrări cari să se întindă d'asupra, saii sub pământ, de exemplu balcâne Carl să dea 
in proprietatea, Vecinului; sati să planteze arbori a căror 
crăci ori rădăcini să trecă în Proprietatea altuia, 

, Art. 490.: Proprietarul P6te face asupra pământulur tâto plantaţiunile 

ȘI clădirile ce-găsesce de cuviinţă, afară de excepţiunile Statornicite la ca- 

pul care tratâză despre servitudinI,_ 

i 

unii Ari. 497. Proprietarul P6te face sub faţa Pământului tâto construcţi- 

e și săpăturile ce Săsesce de cuviinţă, şi trage dia ole tăte folâsele co 

acestea ar produce, afară do modificaţiunila prescrise de leze si regula 

meniele privitâre la mine, precum Şi de legile şi regulamontelă poliţieneset._ ze E In titlul despre Servituţi, legiuitorul se ocupă și de 
să zidae ce irobue să păstreze Proprietarul, când e vorba 

| s escă față cu Vecinii sti. Aci se dice numa; că pot să 

ac ori-ce construcțiuny pe proprietatea, mea, însă să ma  
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pentru săpături ; sunt în drept să fac ori-ce săpături pe pă- 
mântul mei, fără a se putea nimeni amesteca, însă și acesta 
trebue să fie reglementat, ca nu cum-va o săpătură prea 
mare să fie de natură a compromite zidul vecinului ca să-l 
facă să cadă. 

Nici o dificultate în privinţa regulamentelor polițienesci; 
în acâstă privinţă pote să se ia măsurile cari sar crede de 
cuviință ca să se împedice Gre-cari săpături, ce ar fi peri- 
cul6se; dar în privinţa minelor, legiuitorul dice: „afară de 
cele stabilite prin legi şi regulamentele relative la minet,. 

Despre mine 

36. In privinţa dreptului asupra minelor există în di- 
ferite state, diferite sisteme. Așa în Anglia şi în Rusia pro- . 
prietarul solului este absolut şi exclusiv proprietar şi al 
minelor cari sar găsi în pământul săi; pe când în alte 
state şi special în Francia, se recunâsee Gre-cari drepturi 
proprietarului solului asupra. minelor, însă nu se consi- 

deră el exclusiv proprietar. pe aceste mine. După sis- 
temul legei franceze de la 1810, asupra minelor, se impun 
aceste două. obligaţiuni: 1. că proprietarul solului nu pste 
întrun mod absolut el singur să deschidă o mină pe pro- 
prietatea, lui, fără să aibă o prealabilă autorisare; şi 2. pâte 
o persână străină, obţinând autorisarea guvernului, să for- 
ţeze pe proprietarul pământului să-l lase să deschidă pe pro- 
prietatea lui, o mină, r&mâind numai a da proprietarului 
solului o parte -din ceea-ce produce acâstă mină și care 
parte este de 1/10 din produsul ei. 

Acest sistem se fundâză pe ideia că dreptul de pro- 
prietate nu pâte să se întindă de cât până acolo unde, pu- 
terile omului pot să ţie acâstă proprietate, pâna unde, cu 
alte cuvinte, el, prin faptul lui, ar putea să se folosâscă de 
sub-sol. Nu se pâte recunâsce cui-va dreptul asupra sub- 
solului până: în centrul pămâutului, pentru-că un drept nu 

pâte exista de cât numai până unde cel-ce îl pretinde, îl 

pâte exercita. O mină se, găsesce prea adine închisă în 

pământ, pentru ca proprietarul suprafeţei să o reclame ca a 

9 64257 
4
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lui, mai ales că stratul miniar se pte întinde sub diferite 
proprietăţi. D. Planiol explică în :alt mod legea .din 1810 
din Francia. După .D-sa guvernul şi-a atribuit dreptul do a 
ezpropria pe proprietarii solului şi de a acorda dreptul dea 
exploata mine unui al treilea (, n. 1103). Așa pusă cesti- unea jurisconsultul are dreptul să dică că Napoleon a des- Puiat pe proprietarul solului. In cele 'din urmă însuși D. Planiol recunâsce că de la 1810 minele sunt des :choses non aproprieds, pe câri proprietarii pot să le dobândescă nu prin ocupa- fiune, dar pri 0 concesiune a statului. | Pe aceste idei se fundâză textele dreptului roman. Unele din aceste texto (v. s. 18 Inst. Just., C. II, Tit. I) par a da proprietarului solului dreptul la cele ce se află în pă- mânt; însă textele din codul Teodosian nu lasă cea may mică îndoială că împăratul Și-a reservat un drept asupra minelor; de Gre-ce - nimeni, Nici chiar proprietarul solului, nu putea, «deschide o mină fără autorisare, si fără a da a 
ec 

. 

y , € « lee abia din produs fiscului. Dacă concesiunea era uia de cât proprietarului soluiui, acesta avea dreptul la a, dlecea, parte din produs. Se înțelege că fiscul putea deschide el Singur mine pe terenul Particularilor, mar ales dacă era mine de aur sai de argint, și drept despăgubire se dădea proprietarului solului o a :Qecea, parte. In urmă se pare că nu mai era trebuință de o concesiun deschide o mină: i-ci 
> pontru a so 

propriat ului ; Orl-eine putea să-o facă dână fiscului și prie arului solului câte o decime din produs, poze Gail cre pi 6 cale nainte de regulamentul organice nu-—avââm texte spe De isi 
2 ative la mi : i i ' 

roman. Se vea ane, dar am putea, dice că se aplica dreptul sr . vede din când în Când că e i â iri 
dădeau particularilo concesii de eumenil mânăstirilor - + A „ exploatări , proprietăţile măânăstiresci, drept o presta 9 do pi aice Do 
bani sait în alte obiecte. Acest țiune periodică în tie A . oncesiuni se pă 
constitui acte de instrăinare. [n Privința d tag a 

, 
- Ni: 

- 
Ploatare a păcurei nu s'a constatat ni a reptului de ox- 
Proprietarului solului, | o ee odată ex aparține . 

a EA ce avem în regulamentul Organic: je dle 14]a bl ua - 33 179 pentru li crarea mineloy ce fărbie aaitez ptr te bn dif, pipi Art. 178. „Câna se VA de : „Aa Felipe se fa pl m ve 
„Pământul ? _ , Scoperi niscare-va. mine înjatei a me, 
usca ALEUnul partidular acest 

"ela: . 
[ep lua € E iile pede uda ale vila Sta Înobod va fi să „le: dale Se, Au na ul t.p es teclta; papa. Sofa, Vacagti pe tea duca 1 aluuc fretuca. ft «A i heat bi, 4] Sana aneţetu del ,  
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„lucreze singur, ori să le închirieze altuia după voinţa;:lui: 
„dând stăpânirei a decea parte în natură, sai plătind. vis. 
„tieriei a qecea parte din câştig scoțând: mai întâii la amân- 
„două întîmplările t6te cheltuielile lucrăreie. POI 

Art. 179. „lar de se va dovedi că stăpânul moșiei, unde 
„Sati găsit aceste. mine, după !sorocul de 18:luui ce-i va da 
„Domnul, “nu va 'avea : mijloo!de a le lucra singur, “nică va, 
„voi a le închiria altuia, atunci Domnul dimpreună cu obici- 
„nuita adunare;. vor chibzui, ide vor găsi cu cale, mijl6ce 
„spre a lucra; acele “mine, dând. stăpânului moșiei. aceleea, 
„parte din câştig, :după ce.se |vor seâte -tâte cheltuelile lu- 
„erărei, şi:.pe lângă .acâsta despăgubindu-l după cuviință 
„pentru stricăciunea ce vor fi pricinuit moşiei sale, : săpatul 
„Și lucrarea minelor. Păcura, :pietrăriile şi: altele producturi, 
„cari se întrebuințâză de obşte în Principat, nu. vom plăti 
„nici o deciuială“..(Veqi Regul. Moldovei, art.:165); .! ... . 

Vrea să dică după art. 178, proprietarul este. liber să 
deschidă o mină, supunându-se, bine-înţeles, regulamentelor; 
însă în același timp. se da statului dreptul la decinială, cu 
alte cuvinte se recunâsce că statul are un drept regalian 
asupra minei. l)eciuiala de care este aci vorba nu represintă 
un imposit: fonciar. La, epoca, la.care regulamentul. organic 
s'a făcut, impositul funciar nu exista. Deciuiala: este -recu- 
n6scerea unui drept al statului chiar asupra proprietăţei 
minei. SE | A , Pa 

Art. 179 merge mai departe . și . dispune : că dacă. pro- 
prietarul nu pâte, saii.nu' voiesce să exploateze mina, atunci 
stăpânirea pâte s'o exploateze jdînsa, sai s'o dea în conce- 
siune altei persâne, rămâind atunci ca proprietarului să .. 

se dea 1/10 din câştig. Ac6sta |confirmă pentru a doua 6ră 
dreptul statului asupra minelor. ; Aaa 

Apoi se dice: Păcura,  piebrăriile şi alle producturi etc. nu 
vor plăti nici o deciuială. Care qpciuială? Nu este vorba aci de 

deciuiala care o plătesce stăpânul minei, când el.nu o ex- 

ploatează singur, ci de deeiuiala către stat. . : : , 

Este însă o excepţiune câre se face la acest articol, şi 

anume pentru sare. Sarea este un monopol al statului şi se 

dice că atunci când este vorba! de saline, -nu pote proprie-
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tarul pămânţului să exploateze Ț salină, ea aparține 
statului. a A 

„Ecă starea legislaţiuziei' n6strg înainte de codul civil, 
şi acesta este starea: confirmată. în urmă prin acest cod. , 

38. S'a, discutat și se discută încă dacă la no! o mină a fost considerată ca aparţinând proprietarului pământului, 
sai dacă a făcut parte din drepturile regaliane. Discuţiunea 
a luat un caracter politie și a devenit vie, chiar violentă, 
cu ocasiunea discuţiunei legii usupra minelor din 21 Aprilie 
1895. Pentru noi nici odată proprietarul solului nu a putut fi recunoscut ca proprietar absolut al minci. Modul organi- sării proprietăţei în Rumânia nu a putut fi altul de cât acela al ultimei stări a acestei proprietăţi în Imporiul de Orient, Negreșit că evenimentele petrecute în ţară nu lăsa timpul a se căuta și a se deschide mine, așu că numai deschiderea puţurilor de păcură, fiind cu totul uşbră, a putut avea loc. Noi credem că regulamentul organic nu a făcut de cât să confirme .situaţiunea juridică a minelor în Rumânia. ———: . 39. Din economia, legii asupra minelor resultă că mina se pOte considera ca o: proprietate deosebită de accea, a solului. In adevâr pers6na, care nu este proprietar al pământului, pote, — obţinând o simplă: autorisare a Ministerului dome- niilor—, să facă excursiuni Și căutări la supra fa ță, și proprietarul solului nu se pâte opune. Se acordă proprietarului soluluy numai acâstă favâre, că el pote face aceste excursiuni și cerce- tări fără să aibă trebuinţă de autorisarea prealabila (art. 41). Pentru explorare se recunâsce de asemenea ori-cuf dreptul .de a o face. O explorare însă, nu se pâte face chiar de proprietar, de cât obținându-se O nouă autorisare a mi- nisterului domeniilor (art. 16, 21, 23). Proprietarul solului are dreptul să fie întrebat de stat dacă voesce să facă el însuşi explorarea, pentru care trebue să obţie autorisare, și explorâna Singur să depărteze fie pe stat, fie pe ori-care altul ar voi să o facă (art, 5). 

Aceleaşi reguli pentru exploatarea minei (art. 6, 37, 39). Lucrările de exploatare pot să îne6pă, chiar făra voia pro- Prietarului, afară numar daca săpăturile se fac la o distanţă „Mai mică de 109 metri orizontal de la o clădire sai o lu- 
crare de artă (art, 52). | « u x: _ a 
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siune, pe care numai statul o aă. | 
Art. 7. „Dreptul de exploatare ce se obţine ast-fel se 

concede pe şeapte-deci. si cinci de ani; el este imobiliar, $4 iu Dice - transmisibil ca ori-ce alt bun, susceptibil de ipotecă şi pri- 4 ami, prea 
vilegiuri şi distinct de proprietatea, suprafeţei“. Art..8 a A oa clară asemenea imobilă clădirile, mașinile, puţurile, salinele*? piersic i cari fac parte integrantă din mină, precum şi. caii și Unele piata Aa. 
tele, cari servă exclusiv la exploatare. - Di SAI > 

Art. 9. Sunt imobili materialele extrase, aprovisionările şi alte ” 
obiecte mobiliare, precum asemenea acțiunile şi venitul unei societăţi 
saii antreprise pentru exploatări de mine. i Di 

Dreptul proprietarului solului este regulat de art. 55: 
„Exploratorul, dacă nu este şi proprietar al suprafeţei, este 
dator să plătească o arendă pentru parcelele: ocupate, şi să 
repare (saii să despăgub6scă) tâte daunele. şi prejudiţiele 
ce ar resulta din lucrările sale“. 

„Concesionarul minei este responsabil în timp de 3 ani, | 
de aceste daune, solidar cu exploatatorul pe care şi l'a PA 
stituit. Administraţia, minelor ascultând părţile, fixâză indem- i Ț al, 
nitatea după regulele dreptului comun, ţinând s6mă db a 
păduri și plantaţiuni, precum și de circumstanţele în care 
clădirile și amelioraţiunile au fost făcute de proprietarul 

40. Acel ce exploatâză “miha, se: dice că are o conce- 

suprafeţei“. 
„În cas de nemulţumire se pote face recurs în justiţie, 

care va judeca şi hotărî de urgenţă, fără însă ca recursul 
să suspende efectele decisiunei administraţiei minelor“. . 

- „Pentru fixarea arendei se va lua de bază îndoita arendă 
a terenurilor învecinate cu perimetrul concedat și se va fixa, 
din 10 în 10 ani“. - 

„Pentru partea suprafeţei care se va deteriora prin să- 
pături, deposite sai alte cause de natură a împedica pro- 
ductivitatea ei în viitor, concesionarul minei va plăti pro- 
prietarului suprafeţei o despăgubire egală cu îndoita valdre 
a pământului, din proprietăţile vecine“. | | | 

„Pentru pământurile declarate inalienabile prin consti- 

tuţie, despăgubirea, suprafeţei ocupate va fi de 3 ori arenda 

obișnuită în localitate. Acâstă arendă se fixâză din '10 în 10 | 

ani și. fără distineţiune dacă pământul inalienabil -a fost 
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ocupat :în;-parte sait în total.: Concesionarul minei în afară 
de arendă și repararea daunelor, trebue săi mai dea pro- 
prietarului suprafeţei o redevență anuală de 4 la sută din 

acă proprietarul suprafeţei nu e copărtaş al 

„Uri regulament de administrare publică va determina 
e cum se va stabili și pereope acâstă 

41. Din cele expuse se vede că mina constituie o pro- 
prietate deosebită de aceea a solului, în caro ea so grăsesce. 
Ac6stă proprietate este considerată ca bun imobiliar. Legea 

- încă se feresce a spune, dacă mina este imobil rural. Ro- dactorul legii a voit să ocolâscă art. 7 din constituțiune. Noi nu esităm de loc a spune, cum: am făcut-o deja, că mina este un- imobil rural şi că ast-fel nu pâte fi concedată unui străin saii unei societăţi străine. 

Construcţiuni şi plantaţiuni 

42. Articolelor 492, 493 Şi 494 pâte să li so dea numirea de accesiune, pentru-că ele se ocupă de casul în care s'a zidit Sail s'a clădit cu material. străin pe pământul cui-va. Mai întâi în privința acâsta 6că textele din dreptul roman, pe care trebue să le avem în vedere, fiind-că, în unele: cestiuni de. 6re-care dificultate, găsim soluțiunea chiar în aceste texte. Așa avem. $ 29 până la 31 din Titlul de di- vViSrone rerum. -- : [| 
i şŞ XXI. „Cum in suo 'solo aligquis ex aliena materia aedificaverit, ipse intelligitur dominus aedificii, 'quia o quod inaedificatur solo cedit, Nec tamen ideo is ui ma teriae dominus fuerat desinit dominuş jus esse; sed tantis 
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dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus, si non 
fuerit duplum jâm consecutus, tune eam vindicâre, et ad 
exibendum de ea re agrere“. po ae 

Principiul. este că ori-ce se zidesce sati se planteză pe 
pământ străin devine proprietatea acelui care are proprietatea 
pământului, rămâind cestiunea despăgubirei pentru proprie- 
tarul materialului. - e Di 

Ecă acum, în acâstă privinţă, ce hotărăsce și codul Ca- 
ragea, Partea II, Cap. |: - | | 

Art. 3. „Veri-ce se clădește pe pământul nostru fără 
scireă, şi voia n6stră, se face al nostru“. | Aa 

Art. 4. „Ori-ce se sădesce fără voia şi scirea, n6stră. în 
pământul nostru, al nostru se face“. 

Codul Callimach este mai complect şi regulâză cestiunea 
așa cum am vtdut-o în Institute. 

Ş$ 561. „Dacă cine-va aii întrebuințat străină materie, nu- 
mai spre facerea lucrului 's&ii, atuncea acea străină materie 
se cuvine lui ca unui proprietar a lucrului principal; se în- 
datoresce însă după devsebirea bunei sau relei credinţe, să | 

plătâscă proprietarului materiei preţul ei“. 
$ 562. „Dacă cine-va cubună credin ţă va zidi cu străină 

materie pe însuşi locul s&ii, atuncea îi r&mâne zidirea după 
regula următâre: că zidirea este supusă locului pe care s'aii 
zidit, dar 'se îndatoresce a plăti proprietarului obicinuitul 

preţ al materiei, însă de aii câștigat-o după cele din $ 482 
pomenite chipuri, nu se îndatoresce a plăti nimică. Iară de 
ai zidit cu rea, credinţă se învinovăţesce a plăti nu numai 

preciul cel neobicinuit sait îndoit a materiei străine, dar și 

tâtă paguba, pricinuită proprietarului“. i 

$ 482. „Jalba, pentru reelamarea proprietăței lucrului, nu 

are lucrare în protiva celui cu bună credinţă stăpânitor a unui 

lucru mișcător, când acesta va dovedi că "l-ai luat. prin li-, 

citaţie, sati de la cel ce are puterea negocia cu acest fel de 

lucruri, sai "l-ai luat sub-un titlu însărcinător de la acela 

căruia însuşi jeluitorul “i-aii încredințat acest lucru spre în- 

trebuinţare, ori spre păstrare, sai pentru ori-ce alt scop“. 

“$ 563. „Din împotrivă, dacă cine-va cu a sa materie ai 

zidit pe locul străin, atuncea, zidirea se cuvine la proprieta- 

rul locului, după regula rostitre : zidirile sunt supuse lo-
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cului pe .cari sunt zidite; iară de ai. zidit cu bună credinţă 
pote să c6ră plata cheltuelilor celor trebuinci6se şi folosi- 

și dia împotrivă, cel ce au zidit cu rea credinţă se soco- 
tOre, ș . a Ă 
tesce ca un cârmuitor a trebuinţelor străine, fără voia Dro- 
prietarului lor“. | , 

Cu alte cuvinte când este de bună, credinţă proprietarul materialului, de şi proprietarul locului devine proprietar pe lucru, el trebue însă să despăgubâscă pe cel caro a zidit, Când însă cel ce a zidit este de rea credință, el se consideră că a lucrat pentru proprietar Și atunci ne găsim într'un cas de mandat, adică se despăgubesce de costul lucrării. Acelaș drept pentru constructorul de buna credinţă. Dacă însă pro- prietarul locului scia că se face lucrarea și nua împedicat'o, el este vinovat, Și prin urmăre dator a plăti nu numar cos- tul cheltuelilor cu cari a fost făcuti clădirea, ci și plus va- luta de care s'a folosit. | 
Aci se se vorbesce de acțiunea ad ezibendum. Tocă ce era acestă acţiune ad eribendun, Când posedar un lucru, care era proprietatea mea, puteam sa ţi-l revendic, Și atunci aveam acţiunea în revendicare ; dacă însă ascundeai lucrul, sau îl încorporai la un alt lucru, fiind-că individual lucru] mei nu mai exista, nu mai Puteam să] revendic, de 6re-ce nu se put revendica de Cât ceea-ce exista, în natură, însă pentru că prin fapte fraudul6se aj făcut să se ascundă lucrul, sau să'i iei individualitatea, atunci te pot sili să. pui lucrul în Starea lui de mai înainte ca după aceea să ţi-l revendic. Acţiunea de a pune lucrul în starea lui de mai înainte se numesce acțiune aq ezibenduui, 

$ XXX. „x diverso, si quis in alieno solo sua materia domum aedificaverit, iliug fit domus cujus et solum est, Sed hoc casu materiae dominuş proprietatem ejus amittit, quia voluntate ejus intelligitur esse alienata, utique si non i&no- rabat se in alieno solo aedificare ; et ideo, licet diruta sit 
domus, materiam tamen vindicare non potest. Certe illud 
constat si in posesione constituto aedificatore, soli dominus petat domum Suam esse, nec solvat Pretium materiae, et mer- 
cedes fabrorum, posse eum per exceptionem doli mali re- 
Nail de slip» onae fidei possesor fuerit qui aedificavit. Ni D m Solum esse, potest objiei culpa quod 
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aedificaverit temere in eo solo, quod inteligebat alienum esse“. | 
Ş XAXI. „Si Titius alienam plutam in solo suo posueriit, ipsius erit. Et ex diverso, si Titius suam Plantam in Maevii solo posuerit, Maevii planta erit; si modo utroque cașu ra- dices egerit; ante enim quam radices egerit, ejus permanet cujus fuerat. Adeo autem ex eo tempore quo radices agit 

planta, proprietas ejus commutatur, ut si  vicini arbor ita, 
terram Titii presserit ut in ejus fundum radices egerit, Titii 
eifici arborem dicimus; ratio enim non permittit ut alterius 
arbor esse inteligatur quam cujus in fundum radices egisset. 
Et ideo prope confinium arbor posita, si etiam in vicini 
fundum radices egerit, comunis fit. - 

Așa dar textele din Justinian decid lucrul următor: 
dacă cine-va a luat material străin și a zidit pe pământ străin, 
proprietarul pământului devine proprietar. al clădirei, şi pro- 
prietarul materialului nu are dreptul nici să revendice ma- 
terialul, nici. să facă a, se dărîma edificiul prin acţiunea ad 
ezibendum; însă după legea celor 12 table are dreptul să c6ră 
preţul îndoit al materialului. DL - 

Dacă cine-va plantâză pe pământ străin, chiar dacă nu 
ar sei că pământul este străin, se consideră că a înstrăinat 
ac6stă plantaţiune și nu-l mai pote revendica, când a sciut 
că pământul este străin, iar când n'a sciut, Justinian. admite 
că i se pâte da o despăgubire. 

Acestea spuse pulem trece la articolele, cari tratâză 
cestiunea în codul civil, şi cari dă aprâpe aceeaşi soluțiune 
pe care am vă&dut-o. atît, în textele din Institute, cât şi în 
codul Callimach. ă 

Art. 492. Ori-ce construeţiune, plantaţiune saă lucru făcut în pământ 

sati asupra pământului, sunt presumpte a fi făcute de către proprietarul 

acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până ce se dovedesc din 

contra. | | | 

Art. 493. Proprietarul pământului care a făcut construcţiuni, planta- 

țiuni şi lucrări cu materialuri străine, este dator să plătescă val6rea mate- 

rialurilor. El mai pâte fi osânait după împrejurări pentru o asemenea ur- 

mare şi la plata de daune-interese. Dară proprietarul materialurilor n'are 

drept a le ridica. - 
Art: 494. Dacă plantaţiunile, construcţiunile şi lucrările aii fost făcute 

de către o a treia persână en materialurile ei, proprietarul pământului are
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dreptul de a le ţihea pentru dînsul, sai de a îndatora pe acea persână să 
le ridice. , o „ 

Dacă proprietarul pământului cere ridicarea plantaţiunilor și. a con- 
strucţiunilor, ridicarea va urma cu cheltuiala celul ce le-a făcut, ol „pt 
chiar după împrejurări A condamnat la daune-interese pontru projudicii e 
sai vătămările ce a putut suferi proprietarul locului. Dacă proprietarul vo- 
esce a păstra pentru dînsul acele plantaţiuni şi clădiri, el este dator a plăti 
val6rea materialurilor și preţul muncet, fără ca să se ia în consideraţiune 
sporirea valdrei fondului, ocasionată prin facerea unor asemenca plantaţiuni 
şi coastrucţiuni. Cu i6te acestea dacă plantaţiunile, clădirile şi operele au 
fost făcute de câtre o a treia pers6nă de bună credinţă, proprietarul pă- mântului nu va put6 cere ridicarea sus-diselor plantaţiuni, clădiri şi lucrări, dară va av6 dreptul sai de a înapoia val6rea materialurilor şi preţul muncei, sati de a plăti o sumă de baut egală “cu aceea a crescerel valdrel 
fonduluj. 

43. In principii se dice că acela care are o construe- ţiune pe pământul săi este presumat a fi proprietarul acestei construcțiuni și că, construcţiunea a fost făcută do el, De altmintrelea, o. asemenea, presumpţiune se înțelege ușor. Dacă cine-va are un Pământ şi pe dîusul are o casă, de si- Sur se presupune până lu proba contrarie că, casa este zi- “dită de el. | 
“44. În al doilea rînd se presupune, și aci se urmâză după Institutele lui Justinian —, că, proprietarul pământului a luat material :străin și a zidit pe pământul săă. In acest cas am vădut că,. conforin regulelor romane stabilite da ]e- „ea celor XII table în interesul ca, să se pOtă face din Roma un oraş frumos, s'a hotărît că nu p6te proprietarul materia- lului să aibă nici acţiunea ad ezibendum, nică acțiunea în re- vendicâre a, materialului, ci s'a admis o nouă acțiune numită de tigno Juneto, adică acțiunea care avea, de scop să câră în- doită valdrea materialului. Ia not s'a, hotărît că proprietarul, care a zidit cu material străin pe pământul săi, dacă este de bună, credință să fie nevoit să plătâscă valdrea materia- lului; iar dacă acest proprietar a fost de rea credinţă, adică dacă a Sciut că materialul este străin, el va fi dator: să plă- t6scă nu numai Val6rea, materialului, dar Și alte daune-inte- rese, cari ar fi causaţ p oprietarului materialului.. | Se înţelege că fârte rar se întîmplă în practică ca cine- va să construiască cu material străin. pe pământul să. S'ar putea întîmpla, de exemplu, ca să fie un material: depus în-  
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tran loc și moştenitorii proprietariilui locului să crâdă că 
acest material esto: al lor și să .zid6scă cu el; înșă lucrul 
acesta se întîmplă f6rte râr. Tot așa de rar se întîmplă ca 
să se ia un material cu rea credinţă spre a se construi cu el. 

45. Dar so întîmplă mai des ca cine-va să construiască 
cu materialul săi pe pământ străin, și în asemenea cas so- 
luţiunea dată de legiuitor, este cea. următâre. Se face dis- 
tincţiunea, dacă acel care a zidit pe pământ străin fost de 
bună credinţă, adică a, credut că este proprietar al solului, el 
va Îi în drept să c6ră, sati mai bine dis, proprietarul pămân- 
tului va fi obligat să dea proprietarului materialului sati va- 
lSrea materialului cu costul lucrului, saii plus valuta, adică 
val6rea. ce în mai mult a căpătat imobilul prin zidirea ce 
s'a făcut. Dacă costul măterialului, dimpreună cu plata lu- 
crătorilor ar fi mai mic de cât plus. valuta, atunci negreșşit 
că proprietarul solului se va. mulțumi a plăti acest cost al 

materialului dimpreună .cu lucrătorii. Dacă, din, contră, s'ar 
întîmpla, ca costul materialului dimpreună cu. acela al lucră- 
torilor- să fie mai mare, negreșit proprietarul solului va av6 
a alege să plătescă, plus valuta. - 

Pe ce se fundeză acâstă soluţiune? Fa, este. cu totul ju- 
ridică şi dreptă. Este un principiu de drept şi de morală 
că nimeni nu se pâte înavuţi pe nedrept în paguba altuia. 
Prin urmare, în casul când voii despăgubi pe proprietarul 
materialului de val6rea .acelui material şi de lucrările făcute, 
el nu se mai pâte plînge de 6re ce et pot să mă înavu- 
ţese mai mult prin construcţiunea făcută de el, -se pâte ca 
plus valuta să fie mai mare de cât costul materialului, însă. 

din momentul în care-i plătesc materialul, nu mă înbogăţesc 
în detrimentul lui. In al doilea rînd, dacă cum-va plus va- 

luta este mai mică de cât costul materialului şi ei plătese 
acâstă plus valută, nimeni nu pâte să-mi qică nimic, din mo- 

ment ce daii atât. cu cât m'am înbogăţit. 
46: In al doilea; cas: când. cel care a.zidit a fost de rea cre- 

dinţă, soluţiunea dată de legiuitor, este că proprietarul so- 

lului să despăgubâscă pe acel care a zidit, de val6rea lucru- 

lui, de costul. materialului, dimpreună cu plata lucrătorilor; 

însă are preferință proprietarul solului să oblige pe praprie- 

tarul materialului de a ridica materialul şi a pune pământul
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în starea în care se găsia mal înainte. Pe cât este a se plăti 
numai valârea materialului, p6te posiţiunea proprietarului 
de rea, credinţă să fie mai bună.de cât-a acelui de bună cre- 

„dință, ori-de câte ori plus valuta este mai mică de cât cos- 
tul materialului; însă din. momentul în care “proprietarul 
solului are dreptul: să silâşcă pe proprietarul: materialului 

.de' a-şi ridica materialul, se. înţelege că proprietarul solului 
va av6 în mână -pe -proprietarul. materialului, va “trata cu 
dînsul și va căuta să-i. acorde .tot-duna o sumă cât se 
pote mai mică. In acâsta, posiţiunea constructorului de rea 
credință este 'inferidră celei a constructorului: de .bună ere- 
dință, că, constructorul de rea credință va fi obligat dacă îl 
va, sili proprietarul pământului, să. ridice materialul. 

Este de observat că art. 491. începe . prin a, prevede 
casul când constructorul este de rea credință şi apoi acela 
în care este de bună credinţă. Ar fi fost mai natural să se 
fi ocupat mai întâiti- de ultimul - cas. LExplicațiunea o găsim 
în aceea, că în. redacţiunea, primitivă a proiectului din Codul 
Napoleon, aşa cum s'a presentat, se punea numai prima s0- 
luţiune şi nu se făcea nici o distincţiune între casul în care 

„cel care-a zidit era de bună saii de rea credinţă. Se dădea, . 
tot-d€una dreptul proprietarului pământului de a uvea, acâstă. 
facultate, ca, sait să oprâşcă materialul pe sâma lui plătind 
valOrea,- sati a obliga pe cel:care a zidit să ridice acest ma- 
terial. In urmă însă, după mai multe discuțiuni, s'a dis că 
acesta nu e drept pentru casul în care cel care a zidita 
fost de bună credință, şi în loc să îndrepteze articolul în 
sensul acesta, a pus în urmă, ca adaos, casul când construe- 
torul este: de bună credință. . i 

> 47. Când constructorul este de . bună credință? Cestiune 
de fapt, şi consistă anume a se sci până la ce. punct acel 
care a zidit a putut să crâdă că pământul pe care zidesce 
este al lui? Aci legiuitorul a lăsat cestiunea, cu totul la, apre- 
cierea judecătorului. Nu avem 'să.ne ocupăm de ceasul în 
care constructorul a fost un mandatar al proprietarului pă- 
mântului.: Aci nu mai avem cestiuneu de constructor de bună 
sati rea credință, ci este pur și simplu de mandat. Acel care 
a clădit are dreptul să câră de la mandant costul clădirei. 

"48. In fapt cestiunea se presintă în deosebite. speţe
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anume; determinate. Aşa, adese-ori se întîmplă ca construc- 
țiunea, să fie făcută de un proprietar în indivisiune, de exem- 

plu: este un loc care aparţine la doi sai trei frați, şi unul 
din ei a zidit pe tot locul. Aci toţi autorii sunt de acord 

să spună că cestiunea se va resolva nu după - regulele 

“art. 492; ci după acelea de la mandat; căci până la Gre-care 
punct se consideră acel care a zidit că a lucrat în numele 

şi:pentru cei-l-alți: E Ma 

49. Tot-acelaşi lucru decidem şi în casul în care con- 
structorul ar fi fost un arendaș saii usufructuar. In acest cas 

mulţi autoră ai conchis că acel care a construit, a avut in- 

tențiunea să dăruiască acâstă construcţiune : proprietarului 
pământului. (Caragea la dotă art. 38 dă bărbatului drept la 

despăgubiri). -O asemenea soluțiune ar fi precipitată, pentru 

că anevoe se presupune cine-va donator, trebue să se con- 

state bine intențiunea acâsta de a dărui, nu uşor se presu- 

pune că cine-va primesce să se desbrace gratuit de averea 

sa. Necontestat că şi arendașul și usufructuarul aii procedat, 

cu multă imprudență când ai construit şi s'ar put6 de multe 

ori în practică să se dică că, dacă usuiructuarul saii aren- 

daşul a făcut o construcţiune, nu aii avut toemai în vedere 

interesele proprietarului pământului, ci mai mult fol6sele ce 

ei ar fi credut că atrage din acâstă construcţiune în .totă 

durata, exerciţiului” dreptului lor. Presupunem că un arendaș 

face o construcţiune: 6re-care, o maguzie. Este evident că el 

a făcut acâstă construețiune, nu toemaă în vedere ca s'o lase 

proprietarului, ci v&dând că are moşia în arendă pe 15 ani 

2 facut acâstă magazie ca să se folosâscă el de ea. Tot ase- 

menea şi eu usufructuarul. EX vor fi tot-d'auna consideraţi 

ca constructori de rea credință, ca unii cari ai sciut că 

construiese pe pământ străin, şi dacă vor pretinde vre-o 

despăgubire, de sigur că proprietarul solului ar putea, în 

mare parte, săi sil6scă a ridica materialul şi a pune pă- 

mântul în starea lui de mai înainte.  - - 5 

50. Proprietarul solului va fi obligat să plătescă sad 

plus valuta sau suma cheltuită. Intrebarea este: ce se în- 

tîmplă când acest proprietar al pământului nu are bani cu 

ce să plătsea? Toţi autorii în privința acesta, că ȘI practica, 

franceză, sunt de acord a dice că nu pste acel care a zidit
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să silescă pe proprietarul pământului a-i da de acum val6rea acestui material. In realitate s'ar ajunge la un fel de expro-. priere, pentru-că dacă proprietarul solului nu are bani cu | 
ce să plătâscă, el sste nevoit să pună între imobilul în vîndare ca să despăgubâscă pe acel care a făcut construe- țiunea. In asenienea cas s'a “Propus să se urmeze conform soluțiunei dată de textele din dreptul roman, care die că Justiţia intervine şi hotăresce ca acâstă construcțiune să fie dată cu chirie de exemplu, și din chiria acâsta, după ce se scot cheltuelile trebuinci6se, să se deducă pe fie-care an sume, până când acel care a, construit va, fi pe deplin despăgubit de dreptul săi. | ; 

51. In general se recunâsce constructorului, care are în posesiune imobilul, dreptul de retențiune, până să se plătâscă de ceea-ce este în drept a primi. " 

„Despre aluviune 

52. Art. 495 până la 498 se ocupă de crescerile de pă- mânt, ce pot să aibă loc în marginea, unei ape. 
Cun6scem soluţiunile ce se dai în privinţa acâsta de către Institutele lui Justinian, în același titlu De divisione rerum vorbind de ceea-ce se numesce aluviune ($ 20 şi 91). 
$ 20. „Praeterea, quod per alluvionem agro tuo flumen adjecit, jure gentium acquiritur. Est autem alluvio incre- mentum latens. Per alluvionem autem id videtur adjici quod ita paulatim adjicitur, ut intelligere non possis . quantum quoquo momento temporis adjiciatur:, 
Ş 21. „Quod si vis fluminis partem aliquam detraxerit ex tuo praedio, et vicini praedio attulerit palam est eam luam permanere. Plane, si longiore tempore fundo .vicini tui haeserit, arboresque quas secum traxerit in eum fundum radices egerint: ex eo tempore videntur vicino fundo ac- quisitae essec, 
Acelaş lucru găsim Și în Codul Calimach: 
Ş 551. „Adăogirea care o apă curgătâre prin măcinătura pământului o face pe încet și cu nesimţit adus către un mal, se cuvine la proprietarul malului aceluia“.
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$ 552. „Dacă puterea și repediciunea, rîului rupând parte . 
dintr'o moşie, va alătura-o către alta, atuncia proprietatea 
ei rămâne tot celui de mai înainte proprietar“. 

Intocmai ca .şi Institutele. | 
Codul Caragea se ocupă și el de aceste aluviuni, în $ 

5, Partea II, Cap. 1: 

Ş 5. „Când gârla prevălindu-se câte puţintel va adăoga 
pământ la pământul nostru, adaosul este al nostru. lară când 
va rupe o parte de pământ şi o va lipi lângă al nostru, 
aceea este a cui a fost pământul de la care s'a rupi. 

Continuii aceeaşi ideie, aluviunea este o crescere pe 
nesimţite de care ne vorbesce Institutele. 

Art, 495. Crescerile de pământ ce se fac succesiv şi pe nesimţite la 

malurile fluviului şi a rîurilor, se numesce aluviune. Aluviunea este în fo- 

losul proprietarului riveran când este vorba de un fluvii sai rii naviga- 

bil, plutitor, cu îndatorire însă pentru proprietar de a lăsa, pe pământul 

săă, drumul trebuitor pentru conducerea vaselor. 

Acest articol se ocupă de casul în care există aluviune 

provenită în malul unui rîi navigabil. Se dice: „Când este 

vorba de an fluviii“, ete. Am spus că se traduce greşit textul 

Codului Napoleon în privinţa fluviilor, pentru-că în Francia - 

sunt mai multe ape cari se asvîrlă în mare, pe când la noi 

“nu avem de cât Dunărea, şi chiar Dunărea, când s'a făcut 

codul, nu ne aparținea nici într'o parte în ambele ţărmuri; 

acum sunt localităţi unde ne aparţin ambele țărmuri. Le- 

giuitorul se ocupă de aluviunile. făcute de rîuri care sunt 

navigabile. Pentru ce? Pentru-că în ideia legiuitorului este 

că râurile cari nu sunt navigabile sunt întru cât-va proprie- 

tatea riveranului şi acolo nu mai pâte fi cestiunea de do- 

bândire de pământ prin aluviune. Dar, mai dice acest ar- 

ticol că proprietatea riverană a unui râu navigabil are o sar- 

cină, aceea ce se numesce. în limba francesă: le chemin de 

halage. De multe ori este nevoe să se tragă vasele, cari plu- 

tese cu funie după mal, mai ales când este să se pareure 

distanţe mici; atunci proprietarul riveran unui râii navigabil 

va fi dator să sufere pe pământul săi să existe drumul tre- 

buitor pentru conducerea acestor vase, precum și pentru 

descărcare sai reparaţiunile necesare.
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Este necontestat, și tită lumea spune, că, pentru-ca, să potă fi aluviune, trebue ca: proprietatea să mârgă până în marginea, rîului, fiind-că dacă este între proprietate şi rîu vre-un loc public, cum ar fi de exemplu un drum, an trotoir, atunci nu mai pote fi vorba de aluviune. Asemenea se ad- mite că, dacă cum-va, rîul fiind navigabil, s'aă făcut la mal Gre-cari lucrări de piatră sati scânduri ca să nu mănânce malul, şi dacă S'a făcut aluviune, atunci aluviunea acâsta nu maj aparţine” proprietarului, de Gre-ce s'a mărginit proprie- tatea până la lucrările făcute. - 

Art. 496. Tot ale proprietarului riveran sunt și pămâuturile lăsate de apele curgătâre, când ele se retrag pe nesimţite de la unul din ț&rmuri, şi se îndrâptă către cel-alu ț&rm; proprietarul țărmului de .unde apa sa retras profită de aluviune, fâră ca proprietarul țârmului opus să pâlă re- clama pământul cel perdut.. . 
Acest drept nu are loc în privinţa pământurilor părăsite de. apa mărei, a - 

"53. Seim fârte bine că rîurile, mai cu s6mă la noi, sunt forte caprici6se şi adese-ori vine de curg despre o parte şi după un timp 6re-care o părăsesc și tree prin altă parte. Atunci se dice că tot ce u părăsit rîul acesta, devine proprie- tatea mărginaşului, din partea căruia s'a părăsit pământul. Aşa dacă partea părăsită” este în stînga, proprietarul din stinga devine proprietar pe pământul lăsat de apă, şi dacă apa mănâncă malul din față, proprietarul. acelui mal nu are nici un drept de despăgubire. | liste evident că țărmurile unei mări fiind lueru comun nu -p6te nici-odată un proprietar să aibă vre-un. drept pe pământul lăsat de mare. Se întîmplă câte odată ca marea să lase, după 5—6 luni, — nu vorbese de flux și reflux, care se face din 6 în 6 ore —, un loe gol; acest loc nu p6te nici odată să devie proprietatea riveranului. 

Art. 497. Aluviunea nu are loc în privirea lacurilor, eleşteurilor şi a iazurilor; proprietarul lor conservă tot-dtuna pământul -acoperit de apă, când ea este la înălţimea scurgere eleșteului, iazului, chiar dacă - câtimea apel ar scădea în urmă; şi vice-versa, proprietarul iazului nu câştigă nici un drept asupra pământului riveran; ce. se acopere de apa iazului când urmeză vărsături extra-ordinare. 
'
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_____ B4. Aci se presupune eă cine-va, âre proprietatea unui eleșteii sai chiar proprietatea unui iaz, care servă însă de hotar cu alte proprietăţi. Se pote întîmpla ca, apă să scadă 
Și să rămâie o parte din pământ ne-acoperită de apă: Pro- 
prietarul vecin nu pâte pretinde drept de proprietate pe 
acâstă porţiune de teren. Și din contră se presupune că 
apa a venit mare, sati s'a revărsat, — proprietarul eleșteului 
sau iazului nu pâte pretinde ca, proprietatea lui să se în- 
tindă până unde s'a revărsat sati s'a mărit apa. 

Art. 398. Dacă ur fluvii sai un râu navigabil sâi nu, rupe de odată 
o parte mâătre, şi caro se pâte rocunsee, de pământ şi o lipesce la pămân- 
tul unui alt proprietar, acea parte rămâne a cul a fost pimântul de la care 
s'a rupt; însă dacă. se va reclama în termen de un an. ” 

55. Prin urmare ca să se pâtă revendica bucata, de pă- 
nânt, trebu6 să se reclame în termen d6 un an. Justinian 
(icea că, numai âtunci. proptietărul pământului din vale, la 
care s'a alipit bucata de pământ, câpătă. ceva; când pomii 
aflaţi pe bucata de pământ ai prins rădăcini, şi atunci de- 
vine proprietar şi pe pomi; pe când în legea nostră se -dă 
termenul de un an pentru revendicâre, termen după căre 
pământul devine proprietatei acelui la care Sa alipit. 

Toţi autorii Sănt de acord să spuie că chiar-în cursul 
acestui an, ei proprietarul din vale sunt în drept să somez 
po proprietarul de lă cars s'a rupt bucata de pământ ca să 
vie să ridice acest pământ. | i 

„_ Valette (op. cit., pag. 160 şi urm.) presintă o altă teorie. 
După ilustrul jurisconsult, dreptul proprietarulii din moșia 
cărui s'a rupt bucata d6 pământ, reelamând într'un an, nu 
consistă în a ridica pământul cu tot cs se află pe el, ci în 
a fi considerat proprietar p6 acel pământ, așa că acel la pă- 
mântul cărui s'a alipit bucata încetâză de a fi rivârân pe 

“întinderea ce o ocupă acâstă bucată. Acâsta ar fi consecințele 
vceinităței apelor, din cari nasc beneficii şi perderi. „. Apa. este cu- 

pricidsă pentru riverani, le ia şi le dă, dat et adm. După Valette, 
ac6sta ar fi şi soluţiunea ce ar resulta din Institute. 

„ După același jurisconsult (|. e., p. 165), exerciţiul drep- 
tului proprietarului de la câre s'ă rupt bucăţica, nu să perde 
prin Simpla trecere de un an, dacă acel din vale nu ia po- 

64257 50
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sesiunea terenului. Revendicarea pâte avea loc chiar după 
30 ani, pentru-că proprietatea nu se perde la noi prin simpla ne- 
usare în lipsa unei posesiuni adverse. 

Insulele 

Art. 499. Insulele şi prunturile cari se formâză în albia fluviilor şi 
a riurilor navigabile sai plutitâre, sunt ale statului, dacă nui se opune 
titlu sai prescripţiune. 

Ari. 500, Insulele şi prunturile cari se formâză în rîurile nenațiga- 
bile şi neplutitâre sunt ale proprietarului țărmului pe care ele s'a format; 
dacă insula formată trece peste jumătatea rîului, atunci fie-care proprietar 
riveran are dreptul de proprietate asupra părţei de insulă ce se întinde 
spre el, pornind de la jumătatea rîului. 

56. In principiii insulele formate pe rîurile nenavigabile 
sunt ale proprietarilor mărginași. Legiuitorul presupune că 
cine-va, nu' este proprietar pe amîndouă malurile, ci că rîul 
servă de hotar între două proprietăți, şi atunci cum vom 
hotări? i ! 
„In acest cas, pentru a determina cine este proprietar 

pe insula formată în matcă, se ia distanța de la o margine 
a apei până la cea-l'altă margine, se mă&sâră pe jumătate, şi 
de Ja punctul acela de jumătate se păstrâză tot-dtuna o linie 
ast-fel în cât acâsta linie din mijloc să fie tot-dâuna la o 
egală distanță de la ambele maluri. Insula sati partea din 
insulă formată aparține acelui riveran în partea terenului 
cărui ea cade. E 

Dacă insula formată se întinde așa că terenurile din 
dreptul ei aparțin la mai mulţi proprietari, atunci se ia linia 
de la mijloc şi pe ea se trag linii perpendiculare, în dreptul 
fiecărui proprietar, care capătă porțiunea, ce-i cade în dreptul 3 

terenului lui. (Institutele Just. $ 22 De divisione rerum). 

“Art. 501. Dacă un rîă sati fluvii formându-și un braţ notă taie și . Ii 3 A | . . .. . . . y înconj6ră pămentul unui proprietar riveran, şi face;prin acest chip o insulă, proprietarul nu perde pământul ce sa transformat în insulă, chiar dacă cl s'a făcut de un fluviă sati de un riă navigabil sati plutitor. 

57. Este evident, pentru-că dacă s'ar admite os, pământul acesta să devie proprietatea riveranilor, atunci negreşit; ar
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fi să perd jumătate sai întregă proprietatea mea, când. am 
presupus că riul a format braţul acesta pe o distanţa mare 

“Şi a coprins proprietatea mea. 

„Art. 502, Dacă un fluviă saă un rii ÎȘI face un: notă curs, părăsind vechea sa albie, acâstă albie se împarte între proprietari. mărginași. 

58. Prin urmare, oră- de câte. ori un rii își părăsesce 
vechea sa, albie, albia acâsta devine proprietatea riveranilor 
afară, bine înțeles, de casul când rîul era, pe o singură moșie, 
când şi albia devine proprietatea unui singur proprietar. 

.. 

Riu rile navigabili şi plutitâre 

50, Legiuitorul în fixarea, drepturilor proprietarilor ri- 
verani, asupra pământurilor formate la tărmuri. sai pe albia 
rîurilor, sati asupra pământurilor părăsite, 'de cursul apelor, 
“face tot timpul deosebirea între rîurile . navigabile și pluti- 

târe și între cele-l'alte. Acâstă deosebire ține la î împrejurarea, 

că rîurile navigabili saii plutit6re . fac parte. din domeniul 
public, aşa cum am vădut î în articolul 476, Aceeași. distine- 
țiune o vedem făcută şi în art, '582, unde. se regulsză dreptul 
riveranilor asupra apei, ce curge. . . ă 

Este important dar, a determina cari X sunt la. no râurile 
navigabili făcând parte. din domeniul. public, Pentru acâsta 
trebue să ne referim iarăși. la regulamentul, organic. Iată co 
dice el: Pentru marile folosuri ce putena dobândi. „din -.plutireu . pe 
acle cinci mari. gârle cari trec deaciu:mezişul, Valachiei în lărgimea 

că adică, Jiul, Oltul, Argeșul, Dâmbovița şi Ialomiţa, . Domniul dim: 

preună cu obştesca adunare” va - îngr ji, a irimete. ngineri meşteri ca 

să găseseii mijloce spre a 'curăți matca lor şi după planul ce se vu 

hotări, lucrarea lor va urma neîncetat după mijlocele ce. vor. fi în 
“putinţa statului, până când aceste gârle or fi în. stare, de u i pri 

mitore. de vase -plutitore. . Dar fiind-c că. aalţi. stăpână. de „moşii -aii 

asupra, acestor gârle, mori, zăgazuri şi poduri pr oduceture. de legiuite 
venituri şi cari tr ehuesc. a se strica. spre a se putea aşeda placi ca, se 

vor -chibzui mijloce. penţru. cuvincidsa, despăgubire , a. „acelor. stăpână 
în chipul cel mai înlesnitor şi maj. econpimic (art, 165); ȘI 

După acesta vine O. „lege. posteridră, din, 884, cai re. .0 
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găsim tot în regulamentul organic, întitulată.: Pentru plutirea 
gârlelor, care dice: Regulamentul organic prin art. 165 hotărînd a 
se face ape plutitore în principat, gărlele : Jiul, Oltul, Argeşul, Dâm- 
bovițu și Ialomiţa. Nimeni nu va fi voluic de adi înainte a clădi 
pe aceste gărle, mori sati pii din noă, nici în maică, nici pe iaz, 
asemenea nici să lege vre-un zigaz pe malurile lor, din care să se 
udaoge nămolul şi să împiedice firescul curs al apei prin strămutarea 
măteci, urmându-se acâstu până când adunându-se tote planurile în- 

_gineresei şi care înfățişându-se la viitărea, obştescă adunare, vor da 
încredințarea cerută prin regulament. 

Aceleași disposiţiuni se găsesc Şi în regulamentul or- . 
'ganic al Moldovei, unde numai Siretul e pus între rîurile navigabili. 

60. In cât privesce morile existente, legiuitorul spune că ele rămân proprietatea particularilor, de unde în practică se caută a se -sci, dacă o mâră făcută pe unul din aceste 
cinci saii ș6se rîuti, cu cel din Moldova, este anteridră legi din 1834 sait posteridră 6. Dacă mâra este posteridră acestei legi, pâte ori când stâtul, prin ministerul de, Interne, prin- tr'o niăsură administrativă să desființeze âcâstă construcţiune, „pe când, dacă ar fi antâridri, legii dir 1834, nimeni nu pâte ca să distrugă acea clădire. 

In privința reparațiunilor, cestiunea, devine mai delicată, Și se întrâbă dacă cine-va pât6 săși repare o mâră pe un asemenea, rii navigabil? În practică se distinge dacă este vorba numai de o mică reparaţiuine; de exemplu, s'a pot- molit locul unde. începe să se întâreă mâra, asemenea re- pârațiuni sunt admis. “Dar, pentru-că în prăctică proprietarii abusai,. și sub civînt de o reparaţitine făceati o âdovărată m6ră;, în: asemenea cas statul pâte interveni ca, să oprâscă lucrarea. a 
„61. O controversă înseninată, cars ia aci nascere, este aceea de a se'sci: a cui este proprietateă mateey riurilor, câră nu sunt navigabili sai flotabile?. sunt ele tot 'de do- meniul public, sai sunt ale pârticiilarilor? 

„__ Jurisprudenţa în Francia, înaintea legii di 1898, asupra apelor, — şi aci este vorba de jurisprudenţa admitistrativă, de Ore-ce cestiunea acolo se resâlvă de tribunalele administra. tive, — menţine Perpetuii că proprietatea pământului mătcei,
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sau albiei unui riii navigabil, nu este a particularilor riverani, 
ci este tot de domeniul public; pe când comentatorii, mai 
cu s6mă din dreptul civil, tind din ce în ce să- admita că 
acâstă proprietate este a proprietarilor. riverani. 

In Francia argumentul cel mal mare este un argument 
istoric, tras pe ordonanțele' date de Ludovie XIV, care ro- 
gul6ză 6re- -cum cestiunea (YV. Paniol, I, n. gag și nota). . 

La noi nu exiștă asemenea ordonanţe: După cum este 
redactat. regulamentul organic S'ar părea, că chiar cele cinci 
riuri plutitre sunt proprietatea particularilor, de 6re-ce 
particularii pot face iazuri, zăgazuri, mori, ete., Şi de Gre-ce . 
când a voit statul Să le facă navigabile, desființână negreșit 
aceste construcţiuni, s'a, dis că nu se po “desființa de cât 
cu o despăgubire. Insă nu pâte fi îndoâlă că, după codul 
civil aceste rîuri fac parte din domeniul public. Am conchis 
deja că proprietatea rîurilor, cari nu sunt navigabile, matca, 
albia, etc., sunt ale proprietarilor mărginași, şi dacă rîul 
trece pe moşia numai a unui singur, acesta are proprietatea - 
nu numai a apei, dar chiar a mătoei; bine înțeles că ei nu 
p6te face ori-ce ar voi cu acest râu ci trebue să se supuie 
regulelor usului. 

Valette (p.. 166, 167) sustine sistemul opus, argumentând - 
din art. 563. La; noi Art. 502 modificând regula, credem că 
controversa dispare. 

Sburătârele şi animalele sălbatice 

Art. 503, Ori-ce animale sati sburâldre sălbatice trec în coprinsul 

nostru se fac ale n6stre, pe cât timp rămân la moi, afară numai dacă ase- 
| menea trecere s'a ocasionat prin fraude sai prin arlificio, 

62. Aşa cum este redactat acest articol, animalele. săl- 
batice sait pasările, nu devin proprietatea n6stră tooinal prin 

accesiune, ci maj mult prin. oeupaţiune, pentru- că se dice 

cum că ele sunt ale n6stre ațât cât sunt pe eoprinsul nostru 
şi pe cât timp “rămân la noi, i iar, 'din momentul în care ele 

au plecat, și jurisprudența dice că ai “plecat” fără să mai 
aibă spiritul de a se mai întârce, atunci nu ne mal aparţin. 

Dovadă că este mai mult ocupaţiune, o avem în Arţ..
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618, care cu ocasiunea, ocupaţiunei vorbesce de dreptul de 
a vîna,. | | | 
„Este dar necontestat că un animal sălbatec nu este 

proprietatea n6stră, de cât numai cât îl avem în stăpânire, 
„ Pentru pasările sburătâre dice că ele sunt ale nâstre 

pe cât timp rămân la noi, afară numai dacă asemenea trecere su 
ocasionat prin fraudă sai, prin artificie. Aci este vorba de unele 
pasări cum sunt porumbieii, cari se trag de la un loc la 
altul, prin diferite mijlâce, sati cum dice textul: prin fraude 
sati prin artificie. j 

„. Tastitutele admit că vînatul omorit sai prins aparţine 
vînătorului. Se arată numai că controversa se ridică pentru 
animalul rănit'de unul şi prins de altul. |. 

SECȚIUNEA II 

Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile 'mişcătâre 

-63. Aci legiuitorul se ocupă de trei casuri determinate: 
- Adjuneţiunea (Art, 501—507), Specificarea (Art. 508—510) Şi Ames- 

tecarea (Art. 511—512), şi apoi în Art. 513.revine asupra tu- 
turor speciilor de mai sus. | 

„Mai tote aceste texte sunt luate din Institute. .Tot în 
titlul De divisione rerum, găsim o regulă, cu singura deose- 

„bire că textele romane nu cuprind nicăeri cuvântul de ac-- 
cesiune; pentru dînșii ne fiind un moă de dobândire a 
propietăței ci mai mult o constatare cui aparţine propietatea, 

p= 

Despre adjuncţiune 

64. Citim în titlul De divisione rerum din Institutele lui 
Justinian: Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, 

" quacri sole, quis corum naturali ratione dominus 'sit, utrum îs qui 
fecerit, an ille potius qui materiae dominus fecerit: ut ccce si quis ez alienis 'uvis aut olivis aut spicis vinum aut oleum aut Jrumentun fecerit, aut ex alieno auro vel argento vel acre vas aliquod feceril; vel: ez alieno vino et melle muls miscuerit, vel ex alienis medica mentis emplasirum aut collyriui composuicrit, vel ex aliena lana vestimentun fecerit, vel ex alicnis tabulis naven vel armarium vel subsellium fu-
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bricuverit. Et post multas Saliniunorum et Proculionoratn, ambiguitates 
placuit media sententia exislimantium si ea species ad materia ve- 
duci possit, cum videri dominum esse, gui maleriae dominus fuerat, 
si non possit veduci cum potius intelegi dominum qui: fecerit . ut cece 
as conflatum potest ad rudem massam acvis vel argenti vel auri 
veduci, vinum autem aut oleum aut frumenhun ad uvas et olivas et 
spicas revesti non potest ac ne multum quidem ad vinum et mel 're- 
solvi potest. Quodsi partim ex sua materia, partim ez aliena speciem 
aliquum fecerit gquisque, veluli ex suo vino et alieno melle mulsum 
aul ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut collyrium aut ex 
sua ct aliena lana vestimentum fecerit, dubitandum non est hoc casu 
cum esse dominunm qui fecerit : cun non solum operam suam . dedit, 
sed et partem ciusdem materiae prestavit ($ 25). 

Si tumen alenam. purpura quis întezuit suo vestimento, licel : 

preliosor est purpura, accesionis vice cedit vestimento : et qui dominus 
fuit purpurae, adversus cum qui subripuit habet furti actionem ct 

condictionem, sive îpse est qui vestimensum fecit, sive alius. Nam 

extinclae res licet vindicari non possint, condici tamen a furibus et u . 
quibusdam aliis possessoribus possuut ($ 26). 

Si duorum materiae ex volunțate  dominorum confusae sint, 

totum id corpus, quod ex confusionae fit, utriusque commune est, veluti 

si qui vina sua confunderint aut massus agenti vel auvi conflaverint. 
Sed si diversa materiae sint et ob id propria species facta sit, forte 

ex vino ct melle mulsum aut ex auro et argento electrum, idem juris 

est: nam ct co casu conmunem esse speciem non dubilatur. (Quod si 

fortuitu et non voluntate dominorum confusue fucrini vel diversae ma- 

teriae vel quae ciusdem generis sunt, idem juris esse placuit ($ 27). 

"Quodsi frumentum Titii tuo frumento mizlum Țuerit si quisdem 

ez voluntate vestra, commune er it qaua singula corpora, id est singula 

grana, quae cuiusque pr opria fuerint, ex consensu vestro communicata 

sunt. Quodsi casu id mizhun fuerit vel Tilius îd miscuerit sine vo- 

luntate tua, non videtur commune esse, quia singula corpora în sua 

substantia 'durant nec magis îstis casibus commune fit frumentum 

quam gre communis esse întellejitur, si pecora Titii tuis pecoribus 

miziu fuerint : sed si ab altevutro vestrum id totum frumentum re- 

tineatur,-în_renu quidem actio promodo frumenti cujusque competal, 

arbitrio autem judicis continetur, ul îs aestimet, quale cujusque 

frumentum fuerit (Ş 28). Codul Calimach coprinde aprope ace- 

leaşi idei.



799 „DREPTUL CIVIL , 

-$ 555. „Dacă cine-va cu- străine materii va lucru ceva, Şi de va uni .saii de va amesteca străine lucruri cu ale sale, - numai din acâstă, pricină nu câştigă dritul. proprietăței asupra lucrurilor străine“. a 
$ 556. „Dacă acele întru acest chip prefăcute lucruri, va fi cu putință a se aduce în cea d'întâiu a lor stare, dacă acele unite saii cele amestecate se pot deosebi, atunci fie- căruia proprietar să se întârcă lucrul săi, despăgubind pe acela căruia se cuvine. | 

__$ 587. „Dacă desfacerea a acest fel de lucruri spre a le aduce în cea d'întfiii a lor stare, nu va fi cu putință, atunci se face acest lucru de tovărășie, însă se dă alegerea aceluia a căruia lucru din pricina, altuia s'au unit, ori pentru ca să ia lucrul întreg, plătind cele pentru îmbunătăţire cheltuite, sau să-l lase pricinuitorului amestecărei, luând despăgu- birea sa“. o 
In textul codului Calimach se dice că acel care nu a unit lucrul devine. proprietar! pe lucrul întreg şi va despă- "gubi pe cel-l'alt care a făcut unirea, de cheltueli și de lu- crul său; afară numai dacă nu preferă el, cel care nu a făcut unirea, să- lase lucrul întreg celei-l'alte părți şi să c6ră des- Păgubiri a 
Art. 504. Dacă două lucruri â doi deosebiți stăpâni sai unit împreună în cât amândouă formă un singur tot, dar se pot despărţi şi conserva fie- care în parte după despărţire, atunci totul format este al proprietarului lu- crului care constituie partea principală, rămâind el dator a plăti celui-alt proprietar preţul lucrului ce a fost unit cu principalul. * Art. 505. Este principal acela din două lucruri pentru usul sati pen- tru ornamentul, pentru complectarea cărui, a servit unirea celui-alt lucru. 

65. Așa, dacă este o brățară și dacă la dînsa s'a pus o piatră, brățara este principalul și ornamentul ar fi acceso- riul. Tot asemenea dacă la o haină se adaogă o garnitură Gre-care, negreșit că garnitura, va, fi accesori ŞI haina prin- fipalul. Acel care este proprietarul lucrului principal devine proprietar şi al lucrului accesorii, fără să se deosibâscă dacă acel care a făcut unirea era în adevăr proprietarul lucrului: principal, sati era, proprietarul lucrului accesoriu, 
drt, 506. Câna lucrul unit este mult mai de preţ de cât lucrul prin-
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cipal, şi când el s'a unit fără scirea proprietarului, acesta pâte cere des- părțirea şi restituirea, „lucrului unit, chiar dacă ar resulta din despărţire Gre-care Vătâmare lucrului către care ela fost unit. 

66. Luăm ca exemplu un inel de aur saii de argint, se 
adaogă la el o pâtră de briliant, safir sati ori-care altă pâtră 
preţiosă. Fiind că val6rea, pietrei este mult mai mare de cât 
val6rea inelului, şi de şi pâtra s'ar dice că este accesorii 
inelului, totuși pâte proprietarul petrei se câră a-o desface 
de la inel, fară să se ocupe dacă prin acâsta inelul ar suferi 
vre-o vătămare. Soluţiunea, acesta. se dă numai în casul când 
unirea s'a făcut fără scirea proprietarului. 

Art. 507. Dacă din cele două lucruri unite pentru a forma un singur 
tot, nici unul nu pâte fi privit ca accesorii al celui-l'alt, atunci acela este 
considerat ca principal care va fl mai mare în valâre. Dacă valârea ambelor 

- lucrurilor ar fi mal tot aceeaşi, atunci lucrul cel mai mare în volum va fi 
considerat ca principal. : 

67. Ce se întîmplă când nu se pste sci care lucru este 
mai mare în val6re, principalul sait accesoriul? Și dice că, 
în ceasul acesta, pâte să fie privit ca principal acela, care este 
mai mare în valdre, iar dacă val6rea lucrurilor ar fi aceeaşi, 
principalul este lucrul cel mai mare în volum. Ce va să dică 
mai mare în volum? Sar pute fixa când ar fi lucrurile de 
aceeași speţă, de exemplu două scânduri cari se unesc una 

de alta pentru a forma un corp mai mare, atunci pote să se - 
ică că principalul este lucrul cel mai mare în volum. Dar 
dacă lucrurile sunt de natură deosebită? Din acest punct 
de vedere, era mai bine ca legiuitorul să fi spus ca, lucru- 
rile să rămână în comun şi saii să se facă împărțirea, sati 

să se vîndă lucrul şi să se despăgubâscă fie-care, pentru 
partea care i se cuvine. - 

Despre specificare. 

68. Specificareu nu este alt-ceva de cât că se face cu un 
lucru străin un lucru noii. Intrebarea este: cui aparţine lu- 
crul cel noi, proprietarului materialului saii lucrătorului ? 
Este un text celebru în Institutele lui Justinian, luat din
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Gajus; unde se arată discuţiunile ce ai avut loc între cele 
2 celebre şedle a Sabinienilor ŞI Proculeienilor: unii sus- 
ţinând că forma e principalul iar cei-l'alți că materia e prin- 
cipalul ; text pe care lam citat deja Și anume $ 95 din Insti- 
tute cu ocasiunea, tratărei materiei aceesiunei. Aprâpe aceiaşi 
soluţiune este dată de codul Calimach: Pricinuitorul amestecărei 
lucrului sei cu lucrul străin se judecă după deosebirea bunei sai a 
relei credințe, adică de ati făcut amestecarea lucrurilor cu bună cre- 
dință, se judecă după hotărireu paragrafului de mai sus ; iar făcând-o 
cu rea credință se învinovăţesce a 'plăti nu numa! prețul obişnuit, dar 
şi cel neobişnuit a amestecatului de câte dinsul strein lucru, sai 
îndoilul preţ judecându-se după fanta sa. ($ 558). 

Art. 508. Dacă un meșter saii un alt cine-va a întrebuințat materia 
care nu era a sa şi a fâcut un lucru notă, atunci proprietarul materiei în- 
trebuinţate are dreptul de a reclama luerul format din ea, plătind preţul 
muncei, atât când acel obiect ar putea, cât şi când el n'ar putea reveni în 
starea primitivă. 

69. Textul nostru ca și codul Napoleon, admite mai 
mult opiniunea, Sabinienilor și nu admite nici chiar deose- 
birea făcută de Justinian, pentru că proprietarul materialului 
rămâne proprietar al lucrului celui not, atât când acel obiect 
ar put, cât şi când n'ar put reveni în starea primitivă. 

Art. 510. Când cire-va a întrebuințat în parte, materie, care era a 
sa, şi în parte materie străină, pentru a forma un lucru notă, fără ca nici 
o parie din materie să-şi fi perdut fiinţa, şi dacă acele materii nu se mai 
pot despărți fâră vătămare sati pagubă, atunci lucrul format se cuvine am- 
bilor proprietari, celui d'întâii în proporţiune cu materia ce era a sa și celui de al doilea în proporțiune cu materia sa şi cu preţul muncei sale. 

70. In acest articol se presupune că acel care a făcut 
lucrul cel noii, a pus Şi materialul: săii şi material străin, speţă pe care o prevede şi Institutele, Şi în privința căreia 
hotăresce că acel care a făcut lucru cel noii, devine pDro- prietar pe lucrul întreg. Textul nostru însă nu qice tot ast- fel, ci spune că dacă se cunâsce valârea lucrului fie-căruia, atunci lucrul noii devine proprietatea comună Și se caută în valdrea lucrului întreg care este valârea lucrului străin şi care esto valdrea precum și muncea acelui -care a facut lu- crul noi, şi se hotăresce după aceste valori.
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Art, 509. Dacă însă manopera ar fi atât de importantă, în cât ar în- 
trece cu mult val6rea materiei întrebuințate, atunci munca lucrătorului va 
îi considerată ca parte principală, şi lucrătorul va av6 dreptul de a reţine 

lucrul format, plătind proprietarului preţul materiei, - 

71. Așa de-exemplu, dacă cine-va a făcut dintr'o bu- 
cată de marmură o statuie, negreșit că valdrea statuiei este 
mult mai mare, şi atunci proprietar al ei se consideră acel 
care a făcut-o. 

Despre amestecare 

Art. 511. Când un lucru s'a format din amestecarea mal multor ma- 

terii cu diferiţi stăpâni, din care nici una nu pâte fi considerată ca materie 

principală, atunci proprietarul în nesciinţa căruia a urmat amestecarea, 

pâte cere desfacerea lor, dacă este cu putință a se desface. 

Dacă materiele amestecate nu se mai pot despărţi fără vătămare saă 

pagubă, atunci lucrul format se cuvine tutulor stăpânilor, fie-cărui însă în 

proporţiune cu câtimea, calitatea şi val6rea materiilor lui, întrebuințate la 

facerea acelui lucru. 

72, Așa. sunt composiţiile. chimice, câri nu se pot rea- 

duce în starea lor normală, şi atunci fie-care proprietar va 

av6 dreptul în lucrul ce s'a făcut nou. 

Art. 512. Dacă materia unul din proprietari ar covârşi pe cea-l-altă 

materie prin val6re şi cantitate, atunci proprietarul materiel mal cu preţ 

va put6 cere lucrul format prin amestecare, plătind însă celui-l'ait pro- 

prietar prețul materiei sale. 

73. Vedem că redactorul urmâ6ză necontenit acoeași 

ideie, căutând ce este principalul şi ce este accesoriul, şi 

numai atunci când nu se cunâsce acâsta, dice că lucrul de- 

vine un fel de proprietate comună. 

Reguli comune 

Art. 518. Când lucrul format rămâne comun între proprietarii mate- - 

riilor din care s'a format, atunci lucrul se va vinde prin licitaţiune şi 

preţul se va împărţi.
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74. Articolele 518 până la finele secțiunei es din cadrul aecesiunei și se ocupă de regule mai mult sati niai puţin ge- nerale, cari se aplică la t6te speciele, cari le-am vădut. 
Este bine înțeles că dacă pârţile nu convin între ele să'și împartă lucrul, atunci se vinde prin licitaţie. 

Art. 514. In tâte ceasurile în cari proprietarul materiei, întrebuințate fără scirea lui la formarea unui lucru noii, este în drept d'a reclama lucrul | format, el are şi voia d'a cere în loc de lucrul format o materie de aceeaşi natură, câtime, &rentate, mărime şi "calitate, saă val6rea aceleeaşi materii. 

"75. Am vădut când a fost vorba de amestecare, că se făcea distinoțiunea, dacă acel care avea proprietatea lucrului, scia că se amestecă lucrul săi cu altul, şi dicea că dacă nu scia atunci el putea să refuse a i se da o parte din lucrul noii format, și de și materia lui nu putea reveni în starea primitivă, totuși este în drept să cEră, sai un lucru de aceeași cantitate şi calitate, sait val6rea lucrului care l-a daţ sati care i s'a luat. i a 

Art. 515. Veri-care va fi întrebuințat materil străine fără scirea, pro- prietarului lor, vor putea după împrejurări osîndiți și la plată de daune. 
prejudiţiul urmăririlor prin canal extraordinar, 

interese, şi acâsta fără 

76. Este evident că dacă Incrătorul a seiut ex ia ma- terie străină, saii dacă a furat acea materie, va fi dator să plătâscă nu numai materia, sai să. o restituie, dar și daune- interese. | ” o 
drt. 516. Principiele regulelor de mai sus vor servi judecătorilor şi în decisiunea casurilor anal6ge ca cele precedinţi. 

Cu alte cuvinte dice că dacă star presinta vre-o speţă neprevădută de legiuitor, atunci judecătorul, mai . mult sau mai puţin, să se inspire de regulele cari s'aii dat până aci. Nu numai că alte casuri nu se pot presenta, dar chiar în practica lucrurilor, rar se întîmplă ca să se facă Şi spe- cificare şi amestecare Și adjuncţiune de felul acesta. Pentru un cuvînt forte simplu, mai cu sâmă în dreptul modern, aceste accesiuni își ai aplicaţiunea, frte rar, fiind-că prin- cipiul legci nâstre este că acel care se găsesce posesor 'al
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unui imobil, este considerat ca Şi proprietar, aşa, în cât când cine-va a luat o materie străină, -credând că este a lui, şi a 
făcut un lucru noi, atunci nu mai este cestiune de acce- 
siune, el a devenit proprietar chiar pe lucrul luat din mo- 
mentul în care "l-a luat în posesiune și fostul proprietar nu 
are nică un drept să-l revendice; afară numai dacă ar fi 
furt saii rea credință, când vom aplica nu numai regulele 

„de drept civil, dar şi cele de drept penal. .



TITLUL III 

„DESPRE USUFRUCT, DESPRE Us ŞI DESPRE ABITAŢIUNE. 

1. Am vădut cu ocasiunea art. 179 că pote av6 cine-va 
asupra, bunurilor sai un drept de proprietate, sau un drept 
de folosinţă sâii numai un drept de servitute, şi art. 480 dice 
că proprietatea este dreptul ce are cine-va de a se bucura 
și de a dispune de un lucru în mod absolut, ete. : 

Am spus că proprietatea este tipul drepturilor reale, 
este dreptul real cel mai complect, atât de complect, în cât 
jurisconsulţii romani ai deosebit-o de cele-lalte drepturi 
reali şi aii confundat-o cu chiar lucrul, care face obiectul ci. 

Jurisconsulţii romani ai căutat să vadă în ce consistă 
atributele unei proprietăţi plen, şi ai observat că principa- 
lele atribute sunt: jus utendi, jus utendi-fruendi Și jus abulendi. 
Acâstă idee o exprimă Şi definiţiunea dată de art. 480, că 
proprietatea, este dreptul ce are cine-va de a. se bucura şi 
a dispune de un lucru, coprindându-se în cuvîntul bucura, 
atât jus utendi, cât Și jus utendi-fruendi. 

Romanii Qiceai: mai în tot-d'a-una cine-va are plena proprietas și în acest cas t6te atributele proprietăţei sunt 
concentrate în mâna celui ce are acest drept. Dar se pâte întîmpla ca aceste atribute si fie desfăcute și fie-care din ele să aparție la diferiţi proprietari; de unde, Romanii ai dis că pâte cine-va să aibă asupra, lucrului numai jus utendi, Și ai creat acest drept real de usus, adică cine-va să nu pâtă
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alt-ceva asupra lucrului de cât să'l întrebuinţeze; pote cine- 
va să aibă mai mult de cât întrebuinţarea lucrului, să aibă 
şi dreptul de a, se tolosi de producţiunea sait de fructele luj, 
și atunci cel care are dreptul de a se folosi are a fortiori şi 

dreptul de a, usa, și ast-fel el are jus utendi fruendi, Gus fruendi 
singur nu pâte exista, pentru că nu pâte cine-va să aibă 
drept la fructele unui lucru, fără să aibă dreptul de a-l în- 
trebuinţa); în fine în acest cas, cel de al treilea, care nu mai 

are de cât cel din urmă drept asupra lucrului, se consideră 
ca nudus proprietar, adică desbrăcat de cele-lalte drepturi 

ale proprietăţei, el are ceea-ce se numesce nuda proprietate, 
are jus abutendi, adică numai dreptul de a dispune de lucru. 

De sigur că necesitatea practică a condus pe juriscon- 
sulții romani a face acâstă desmembrare a dreptului de pro- 
prietate. Și acâstă necesitate este atât de simțită, în cât so- 
cietățile moderne nu aii putut să nu adopte acâstă desfacere 

de atribute. | 
O observaţiune de la început este.a se face, acea că Ja 

noi în dreptul modern, nu prea s'a admis jus utendi așa, cum 

era la Romani, și aceluia care are dreptul de us, redactorul 
nostru îi dă şi Gre-cari drepturi asupra fructelor, aşa în cât 
jus utendi, desbrăcat de orik-ce alt drept, sar put dice că nu 

există la noi. | | 
Cât pentru servituţi, redactorul se ocupă de ele în tit- 

lul VIII. De sigur că a trebuit să se creieze o civilisație mai 

înaintată, să existe relațiuni mai dese între particulari, ca 

să nască ideea de servitute, adică ideea că pote un fond să 

fie robit către un alt fond al vecinului. 

9. O observaţiune generală este că, întrun mod riguros; 

usufructul, usul şi abitaţiunea sunt adevărate servituţi, pen- 

tru că în realitate lucrul ce aparţine cui-va este afectat, robit 

în favârea altei persâne şi jurisconsulții romani clasaii aceste 

ârepturi între servituţi. Ei diceaii că sunt două clase de ser- 

vituți : servituţi personali şi servituţi reali, luând în considerare 

cui anume îi este constituit dreptul. . 

Romanii diceaii că este servitute personală, atunci când un 

lucru era, robit pentru și în favorea unei pers6ne, aşa: usu- 

fructul, usul şi abitaţiunea ; pe când servitulea reală, sai propriii 

(is, 'servitutea tace ca lucrul să fie afectat nu în favârea unei
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persâne, ci mai mult în favârea unui fond vecin. Este ade- vărat că proprietarul fonduliui robitor profită de servitute, însă, nu este el în persâna lui considerat ca stăpân pe acest drept real, ci profiiă de el numai ca proprietar al fondului dominant. Așa, dacă el a încetat de a fi proprietar, dacă al- tul devine proprietar pe acest fond dominant, cel d'intâiti perde cu proprietatea şi dreptul de servitute, și noul pro- prietar capătă el dreptul de servitute. | 
Acâsta face că servituţile reali aii un caracter de per- petuitate, pe când cele personale sunt cu totul timporare. Vom vede: că usufructul, usul și abitațiunea nu pot să existe mai mult de cât ţine viaţa, acelui în fav6rea căruia s'ati con- - slituit şi că acela, care are acest drept nu-l pâte - transmite la moştenitorii săi. Romanii diceai că nu este bine ca aceste "atribute, jus aitendi şi jus fruendi, să Stea mult timp despărțite de jus abutendi, ci trebue să fie un timp în care ele să mârgă a se uni la un Joc. | 
In timpul confecţiunei codului Napoleon, ' divisiunea ac6sta în servituţi personale Și reali, era recunoscută ŞI în practică şi de âutori, însă s'ă Șters termenul de servitute personală, pentru că a, fost temerea ea să nu fie luat în în- țeles răă și să nu se facă a se crede că se caută a se reîn. via îndatoririle celor ce erat Tobiţi pământului. Ultima prac- tică a dreptului roman şi apoi feudalitateu'crease o mulţime de robiri, la cari erati ținuți mar cu sâmă locuitorii de la țară, aşa, ei era datori șă muncâscă pământul, să „curețe ca- » nalurile, să zidâscă, în fine o mulţime de asemenea robiri personale. T6te aceste robiri ai fost desfiinţate de revolu- țiunea c6â mare. Redactorul codului Napoleon, cum diserăm, s'a temut a întrebuința cuvîntul de. servituţi personale, ca nu cumva $ă se 6r6dă că, vre-odată aceste servituți. des- | fiinţate. de revoluţia, cea, mare, pot să se reînființeze. Nu este mai puţin adevărat că existâii servituţ personali, adică servituți create în fav6reă unei persâne. | a 

3. Titlul nostru se împarte în 2 capete:. Capul 1: Despre usufruct (art, 517—561) și capul II: Despre us şi abitațiune (art. 565—575). - e |
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CAP. I: 

Despre usufruct .. 

Art. 517. Usufructul este dreptul d'a se bucura cine-va de lucrurile ce sunt. proprietatea altuia întocmai ca însuși proprietarul lor, însă cu în- datorire de a le conserva substanţa, 

4. Definițiunea este luată din Institutele lui Justinian (Titlul IV. cartea 1], De usufrucetu): Usufructus est jus alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia. 
Usufructul este dreptul ce are cine-va de a se bucura de lu- crurile ce sunt proprietatea altuia. Vom vedea, mai la vale cum regul6ză legiuitorul acest drept al usufructuarului. De o 

cam dată nu credem fundată critică adusă de D. Planiol (Droit civil, I, n. 1625), că definiţiunea. nu precis6ză că usu- 
fructul se exercită cu titlul de drept real, pentru-că ideia 
este în definiţiune. D. Planiol însă are dreptate când spune 
că era bine ca, în definiţiune să se fi arătat condițiunea esen- 

ţială, că acest drept nu durâză mai mult de cât viaţa, usu- 
fructuarului. a 

5. Este un principii, stabilit încă de la, Romani, că nu 
pâte să existe servitute, fie personală, fie reală, de cât pe 
un lucru care nu este proprietatea aceluia care are servi. - - 
tutea. Nemini res sua servit, un lucru nu pâte fi robit însuși 
propriului săi proprietar. De aci regula că nu pâte să fie 
usufructuar nimeni pe proprietatea sa, el are întrâga pro- 
prietate. 

6. Cu îndatorire de u le conserva substanța, dice legea. Cu- 
vintele salva rerum substantia, întrebuințate de jurisconsulțiă 
romani, a fost mult timp răi înterpretate de către comen- 
tatorii dreptului roman; în urmă s'a dat adevărata interpre: 
tare, care nu se cunoscea la epoca, în care codul Napoleon 
s'a întocmit. Salva rerum substantiu însemna, după, mulți, așa 
cum dice și textul nostru, că usufruetuarul în exercițiul drep- 
tului săi, este dator să păstreze lucrul în individualitatea 
sa; alţii diceau că cuvintele salva rerum substantia însemnâză, 
că .dacă lucrul se perde, se stinge, se desființâză, piere și 
usufructul. Aîi venit însă tocmai în urmă comentatorii Și ai 

64257 
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dat adevăratul înțeles acestor cuvinte. Ca să pâtă fi ideie 

de usufruct, adică de dreptul ce ar avea cine-va de a. se fo- 

losi de fructele unui lucru străin, trebue ca lucrul, care 

face obiectul -usufructului, să resiste folosinţei usufructua- 

rului, pentru că dacă nu ar resista, nu ar pută fi usutruct. 

Cu alte cuvinte, lucrurile cari s'ar consuma prin us nu pot 

face obiectul unui usufruct. Și în adevăr în rig6rea princi- 

piului dreptului roman, usufructul nu putea să existe de 

cât numai pe lucrurile, cari nu se consumaii prin us, şi de 

aci definiţiunea, sala rerum substantia, adică usufructul nu pâte 

fi pus de cât pe lucruri, cari îşi conservă individualitatea. 

În urmă însă necesitatea, practică a făcut ca să se constituie 

usufructul şi pe lucrurile cari se consumă prin us, însă Ro- 

manii, tot-d6una riguroși în nomenclatura lor, nu i-a dat 

numele de usufruct, ci dE guasi-usufruet, pentru-că în aseme- 

nea cas usufructuarul devine proprietar pe lucru şi la stin- 

__gerea usufructului el este dator să dea nudului proprietar 

un alt-lucru de aceeași cantitate și calitate. 

Art. 520. Usufructul se pâte stabili pe tot felul de bunuri mobili şi” 

imobil. | | 

7. Pâte să fie usutruet pe un lucru mobil ca şi pe un 

lucru imobil, mai des însă usufructul este maă mult pe lu- 

crurile imobili. Putea redactorul să mârgă chiar mai departe 

cu enumerarea, cu tâte că cuvintele „pe tot felul de bunuri“ 

o spune, că usufructul pâte exista, cum am v&dut, pe lu- 

cruri nefungibili ca şi pe lucruri fungibili, pe lucruri cor- 

porale ca şi pe lucruri incorporale, pâte.să existe usufruct 

pe o creanţă, pe o rentă, pe .usufruct chiar. ! 

Art. 519. Usufructul se pâte stabili sait pur sai cu termen, sai cu | 

condițiune. ! 

$. Usufructul, ca ori-ce drept real sati personal, pâte- 

să fie constituit pur; pote însă să aibă modalităţile terme- 

nului, şi a condiţiunii. Termenul pote să fie sau a quo, adică 

dreptul e usufruet constituit de acum, să nu fie exercitat 

de cât de la o epocă; sati ad quem, adică usufructul să se 

stingă la cutare epocă.



DESPRE USUFRUOT, US ŞI ABITAȚIUNE 803 

Usufructul este o susceptibil şi de modalitatea, condițiunii, 
fie suspensivă, fie resolutorie.. Nu vei avea usufructul de 
cât dacă vasul, care navigă va intra în port. Ţi se constituie 
usufructul, însă dacă vasul, care naviga, va naufragriz, usu- 
fructul să fie desființat; 

Ari. 518. Usutruetul se stabilesce prin lege sau prin voința omului. 

9. “Usufructul. este sait legal, dacă el se stabilesce prin 
voinţa legii, adică prin un text special, sai prin voința omu- 
lui, dacă el se stabilesce prin un fapt al omului. 

Redactorul a făcut bine de nu a dis că usufructul se 
pâte stabili prin convențiune, pentru-că sunt casuri în cari 
usufructul se stabilesce și prin alt act, cum ar fi testamen- 
tul. Când se dice voința omului nu se înțelege voinţa consti- 
tuitorului, pentru-că un usufruct se pâte constitui Și fără 
voia proprietarului, cum ar fi usucapiunea. 

10. Cun6scem patru casuri în cari găsim usufructul 
legal. Dou& din aceste casuri le cun6scem. Mai întâi acel 

stabilit de Art. 285 în favârea părinţilor asupra jumătăţii 
bunurilor ce devin proprietatea copiilor eşiţi. din căsătorie, 
când are loc divorţul prin consimţimânt -mutual, până la, 
venirea lor la majoritate. Apoi dreptul de folosință al tată- 

lui, și în lipsă-i al mumei, asupra averei personale a copi-: 

lului mai mic de 20 ani (Art. 338). 

In al treilea rînd, Art. 684 recunâsce femeei fără avere, 
în succesiunea bărbatului, dreptul de usufruct la o cotă 

parte, când sunt moșteniţori descendenți. Acest cas de usu- 
fruct legal nu există în codul Napoleon. El a fost introdus 

de redactorul rumân, după o novelă a lui Justinian. În 

Francia, legea din 9 Martie 1891 acordă fie-cărui sociii su- 

pravieţuitor un drept de moştenire în o parte de usufruct, 

parte care variază după ordinea, de succesori, afară de usu- 

fcuctul acestui sociui asupra proprietăţii artistice şi literare, 

stabilit de legea din 12 Maiii 1866. 

In fine, în al patrulea, rînd, bărbatul are drept de fo- 

losință legală asupra averei dotale a femeei (Art. 1242 şi 

urm.). 

ML. Sunt autori cari dice că dreptul de folosinţă al pi-
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vintelui şi bărbatului nu constituiesc propriii dis un usufruct 

fiind-că, atât părintele cât şi bărbatul, sunt puşi într'o posi- 

ţiune 6re-cum înferi6ră unui usufructuar ordinar. Am vădut 

deja că părintele, care are folosinţa legală, are şi obligaţiunea 

de a întreține şi a da crescere copilului. Negreşit că atunci 
când copilul nu are averea sa proprie, asupra căreia părintele 

să aibă dreptul de folosinţă, părintele va da crescerea care va 

crede de cuviință, conform cu mijlocele sale, însă când co- 

pilul va av6 starea sa proprie, pote interveni Tribunalul să 
hotărască ce anume sume să cheltuiască părintele pentru 

crescerea şi educaţiunea copilului. 
Tot asemenea şi bărbatul dacă are folosința legală a 

averei dotale, este pentru-că lui îi cade datoria de a între- 

ţine căsătoria, până acolo în cât, dacă un bărbat lipsesce de 

la acâstă datorie, femeea pâte cere separațiunea de patri- 

moni spre a-și relua şi administrațiunea şi folosința ave- 

vrei sale dotali. Ar fi a ne certa pe cuvinte. — Este adevărat 

că sunt unele reguli deosebite pentru bărbat şi părinte. 

Vom urma aceste reguli deosebite, ori de câte-ori le vom 

găsi, dar ori-de câte ori nu s'a-făcut excepţiune, vom aplica 

pur şi simplu regulele de la usufruct,. atât la folosinţa, le- 

gală a părintelui cât şi la folosința, legală a, bărbatului. 
12. Capul I este ast-fel împărţit : 
Secţiunea I (Art. 521—539): Despre drephurile usufructua- 

raului ; 
Secţiunea II (Art. 510—556): Despre obligațiunile - atsufirue- 

tuarului ; 
Secţiunea III (Art. 557—564): Despre stingerea usufructului. 

SECȚIUNEA 1 

Despre drepturile usufructuarului 

13. De la început cată să spunem că legiuitorul a pus 
aci unele reguli, ca să determine drepturile usufructuurului. 
Aceste drepturi, întru cât nu s'ar atinge chiar dreptul de 
usuifruct în sine, până a i se denatura caracterul, pot să fie 
admise în total, mărite saii împuţinate de către părţi, în 
momentul când se constitue usufructul. Unde legiuitorul ar
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da un drept mai mare usufructuarului, constituitorul . de 
usufruct,— fie că acest usufruet se constitue prin conven- 
țiune, fie prin acte de ultimă: voință —,pâte să-l restrîngă, 
saii să-l ridice. Redactorul aci presupune că părţile nu ati 
dis nimie asupra acestor drepturi ale usufructuarului şi 
atuneă se determină în ce consistă drepturile usufruetua- 
rului. 

I. Dreptul de a lua în primire lucrul pe care este 

constituit usufructul 

14. Principalul drept al usufructuarului, un drept atât 

de natural în cât redactorul nici nv se ocupă a-l precisa, 

„este acela de a lua în stăpânire obiectul asupra căruia se 
constituie usfructul. 

Să ia în stăpânire, fie că se face o predare în regulă de 

către nudul proprietar, — şi acâsta are loc ori de câte ori 
nudul proprietar se găsesce în posesiunea lucrului —, fie că 

lucrul negăsindu-se în posesiunea nudului proprietar, usu- 

fructuarul. ia lucrul direct în stăpânire. 

Usufructuarul ia lucrul în starea în care se găisosce ș şi 

nu pâte cere nici odată nudului proprietar să i-l dea în staro 

bună. De exemplu, o casă nereparată, ori cât de rea ar fi 

starea în care sar afla acâstă casă, usufructuarul nu este în 

drept să eâră nudului proprietar de a-o pune în stare de a 

fi locuită. Când vom vorbi pre scurt despre drepturile și 

obligaţiunile nudului proprietar, vom vedea că el nu este 

nică-odată ţinut a face ceva, ci tot-deauna obligațiunea lui 

este de a, lăsa, pe usufructuar să se bucure de dreptul său. 

II. Dreptul de a lua fructele 

Art, 821. Usufruetuarul are drept d'a se bucura de tot felul de fructe 

ce pste produce obiectul asupra cărui are usufruct, fie naturale, fie indus- 

triale, fie civile. 

15. Al doilea drept, și de sigur cel mai important 

pentru: usufructuar, este acela de a lua fructele lucrului, de
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unde şi cuvîntul de usufrueț, adică usufructuarul are usus et 
fructus. 

Este uşor de a formula că usufruotuarul are drept la 
fructele lucrului, însă adesea este dificil de a determina, 
acest drept, pentru-că adese-ori nu se > pâte precisa dacă sunt 

saii nu fructe. 
Am spus că fruct este ceea-ce un lucru produce peri- 

odie, fie că, este peri6dă din an în an, fie că este di cu di, 
fie că este la doi saii trei ani o dată, şi am deosebit în tot- 
deauna fructul de ceea-ce se numesce produsul lucrului. 

Aşa, fruct este un produs al lucrului, pe când cuvîntul de 

product se dă mai mult acelor producțiuni ale lucrului, cari 
nu se repetă regulat şi cari fac adese-ori ca lucrul să se 
deterioreze şi chiar să se desființeze, producându-le. 

Legea, câte-odată, dă drept usufructuarului nu numai 
asupra fructelor, dar şi asupra produselor, însă în tot-deauna 
caută să asimileze aceste producte cu.un fruct propriă dis. 

Art. 1030 Cod German se exprimă ast-fel: Un lucru păte 
fi grevut de dreptul de a percepe produsele utili. 

„Am spus că divisiunea între fructele naturală şi indus- 
triali nu are o importanţă practică în legislațiunea modernă. 
La Romani distineţiunea, avea, o. importanță f6rie mare; 

pentru-că, fructele industriali aparțineaii posesorului de bună 
credință, şi, cum diceaii textele din Institute, ele i se dă ca, 
o recompensă fiind-că dînsul a muncit și a lucrat ca să se 

producă aceste fructe, (pro cultura et cura) ; pe când fructele 

naturali, în dreptul roman riguros, nu se dait posesorului 
de bună credință. Chiar Institutele lui Justinian nu admite 
ca să fie fructele posesorului de bună credinţă, întru cât 
ele nu ar fi fost consumate. Dacă ele se găsiati încă în 
ființă, posesorul era, dator să le restituie adevăratului pro- 
prietar. 

Am spus însă că numai deosebirea între fructele natu- 
rali şi industriali de o parte,—cărora legiuitorul le dă nu- 
mele î în general de îructe naturali —, şi între fructele civili, 
își are importanţa ei practică. 

„ri, 624. Fructele naturale şi industriale neculese în momentul câna 
se deschide dreptul de usufruct, sunt ale usufructuarului. Acelea co se găsesc 
în aceeaşi stare când se sfirşesce dreptul de usufruct, sunt ale proprie-
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tarului, fără Wa putea pretinde unul de 14 altul despăgubire de cheltuelile 

urmate pentru arături şi semănături, Drepturile colonului parţiar, ce vor fi 

existat la începutul sati la finele usufructului nu pot fi vătămate de dis- 

posițiunea precedentă. a 

Art..525. Fructele civile se socotese dobândite di cu di, şi se cuvin 

usufructuarului în proporţiune cu durata usufructului săi. Acestă regulă 

se aplică la arenqi şi la chiriile caselor şi la alte fructe civile. 

16. Fructele naturali nu devin proprietatea cui-va de. 
cât prin percepţiune. De aceea, dacă usufructul s'a consti- - 
tuit în ajun de a se culege fructele, chiar dacă aceste fructe 

se găsiaii în stare.de maturitate, însă neculese, usuiruc- 

tuarul devine proprietar pe ele, având dreptul de a le percepe 

el singur. Şi din contră, dacă usufruetul a durat până în 

ajun de a se culege fructele, chiar dacă ele sunt e6pte, usu- 

fructuarul nu are drept la ele, pe cât nu le-a cules. 

Este important a se nota că nică usufruetuarul, când ia 

fructele semănate şi îngrijite de proprietar, nici nudul pro- 

prietar când se folosesce de fructele semănate saii cultivate 

de usufructuar, nici unul nică altul nu este ţinut a da nică 

o sumă de bani ca despăgubire pentru costul arăturilor, 

semănăturilor, etc. : 

Am dat soluţiunea contrarie, când am spus că posesorul 

de rea, credință chiar, de şi nu are fructele, dacă a făcut 

cheltuieli pentru producerea lor, are drept, şi proprietarul 

este dator să-l despăgubâscă de aceste cheltueli. 

Aci nu' se dă drept de despăgubire pentru costul semă- 

năturilor sai arăturilor. Redactorul pune pe un picior de ega- 

litate ambele părți. Așa, după cum nudul proprietar nu are 

drept la despăgubire pentru costul fructelor, când el a cul- 

tivat fructele şi usufructuarul le-a cules, tot ast-fel nică usu- 

fructuarul nu are drept la despăgubire, când el este carea 

cultivat fructele şi nudul proprietar le-a cules. | j 

17. Fructele civili devin proprietatea proprietarului sai 

a usufructuarului, în proporțiune cu timpul cât a durat usu- 

fructul. Așa, anul fiind de 365 de ile, dacă usufructul a 

durat 200 dile, fructele se împart în 865 părți, din cari 200 

ia usufruetuarul, iar restul va fi al nudului proprietar. Nu 

avem să ne preocupăm dacă, în momentul constituirei USu- 

fructului saii al stingerei lui, fructele civili se percepuse
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pe un timp mai lung de'către proprietar, în casul d'întâiii, 
saii de către usufructuar în casul al doilea. 

In art. 523 se spune că arenda intră în clasa fructelor 
civili, iar în art. 525 se revine la aceeași idee, dicându-se: 
acestă regulă se aplică la arendă şi la chiriile caselor. 

Menţiunea acâsta se explică întrun mod istoric. Re- 
dactorul codului Napoleon a schimbat soluţiunea ce o dati 
jurisconsulții romani în privința arendilor; cari diceat: O 
arendă nu represintă de cât valdrea fructelor percepute, 
luate de arendaș, şi dacă o arendă represintă val6rea fruc- 
telor, trebue să urmăm și cu arenda de moşie întoemai cum 
se urmeză cu însăşi fructele ej. De unde soluţiunea, că, dacă 
usufructul se constituia a doua Qi după culegerea fructelor, 
usufructuarul nu avâ nici un drept la arendă, chiar pentru 
termenul viitor, și din contra, dacă usufructul se constituia 
în ajunul perceperii fructelor, atunci usufructuarul avâ drept 
la. într6ga arendă a moşiei; și din potrivă, când usufruetul 
se stingea, nudul proprietar av6 dreptul sati la întrega a- 
rendă, sai la o parte dintr'însa, după cum stingerea avâ 
loe după, în timpul, sati înaintea, culegerci fructelor. 

Legiuitorul modern s'a gîndit că de multe ori este di- 
ficil în fapt-a se constata dacă fructele erai sati nu culese 

„de către arendași, în momentul constituirii sati stingerii usu- 
fructului. Dacă ar fi să perepă fructele însuși nudul pro- 
prietar, sai usufruetuarul lucrului, lucrul ar fi ușor, fiind-că 
în momentul constituirii usufructului, usufructuarul nu av6 
de cât să. oprâscă pe nudul proprietar de a mai percepe 
ceva, şi din contra, nudul proprietar, în momentul stingerii 
usufructului, pote opri pe usufructuar de a percepe fructele. 

De cât, soluțiunea romană trebue s'o admitem ori de 
câte oră ne găsim în faţa nu a unui arendaș propriu dis, ci 
în faţa vinderei unei recolte. Așa, de exemplu: cine-va în 
ajun de a culege recolta găsesce de cuviință să nu o.culgă 
el, ci o vinde. Nu putem dice că prețul acestei vîndări con- 
stitue un fruct civil, ci el represintă însuși fructele vîndute, 
Și prin urmare acest preţ va aparţine în întreg acelui, dintre 
nudul proprietar sait usufructuar, al cărui drept există asu- 
pra fructelor în momentul percepţiunei lor. Putem afirma 
că dreptul roman era mai logic, când asâmănă arenda unut 

pr
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fruct natural, de 6re-ce, arendașul nu face alt-ceva de cât 

să exercite pur şi simplu drepturile usufruetuarului, sait nu- 
dului proprietar, de a percepe fructele. 

18. Este bine să alăturăm un articol de la titlul: Despre 
contractul de căsătorie, anume : ” 

Art. 1980 „Când sarcinele căsătoriei încetâză pentru 
bărbat, fructele imobilelor dotale se împart între bărbat și 

femee saii între moștenitorii lor, în proporţiunea timpului 

cât a durat bucurarea bărbatului de dotă în cursul celui 
după urmă an. 

„Anul începe în diua când s'a celebrat căsătoria“. 

Bărbatul în timpul căsătoriei are dreptul de folosință 
legală asupra averei dotale, întru cât el este obligat ca să 
întreţie sarcinele căsătoriei, nu numai cu venitul dotal, dar 

cu propria sa avere, când acel venit nu ar fi suficient. Dacă, 
căsătoria încetâză, în privinţa împărţirii fructelor naturali, 
art. 1980 le asimilâză cu totul cu fructele civili, și decide 
că se calculâză fructele lucrului, care este dat în dotă, — fie 

că e moşie, fie că e casă —-,pe anul întreg, şi din produsele 

acestui lucru, moşie saii casă, bărbatul va ave atâta parte, 

câte dile a durat căsătoria, iar restul aparţine femei. 

“Probabil că s'a dat în art. 1280 o altă soluțiune, pen- 

tru că s'a eredut că ar fi cam greii ca o femee, care are o 

avere dotală însemnată —, să fie nevoită, dacă căsătoria s'a 

desfăcut a doua di după perceperea fructelor, a nu avă în 

timp de un an de dile nică un venit, pentru că tote fructele 

sunt percepute de bărbat; și ca, femeea să nu fie nevoită a 

se împrumuta saii a ipoteca, ori a vinde averea sa, de aceea 

S'a spus că, este mai bine ca, fie că este vorba de fructe 

naturali fie de fructe civilă, să se împartă între bărbat Și 

femee folosința lucrului dat de zestre, după timpul cât a 

ținut căsătoria. De 

19. Până aci, în art. 524 și 525, redactorul nu ave să 

întimpine nici o dificultate în soluţiunea ce da; se cunssce 

uşor ce este fruct natural sai civil, precum se cunosce ușor 

ce este chiar un fruct. a 

De aci înainte însă, redactorul trebuia să întîmpine di- 

actică, de a determina ce se înţelege cu fruct 
ficultatea, pr ar constitui pe alte lucruri, pentru casul în care usufructul s*
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de cât moşie saii casă. Și aci se dat soluțiuni deosebite, în 
cari se caută tot-d'a-una de către legiuitor să combine lu- 

crurile ast-fel în cât să facă a se respecta şi drepturile usu- 
fructuarului şi drepturile nudului proprietar, adică să caute 

ca nu cur-va, usufructul să nu pâtă profita în nimic usufrue- . 
imarului, dar iarăşi să nu mârgă prea departe drepturile 

usufruetuarului, aşa în cât să desființeze drepturile nudului 
proprietar. 

Mai înteii de tâte, art. 508 ; presupune că se constitue 

usufructul asupra unor lucruri mobili, cari nu se consumă 

prin us, însă se deterioreză prin usul ce se face de dînsele, 
de exemplu: mobila unei case, o trăsură, o haină, rufă- 

rie, etc. 

Art.':528. Dacă usutructul coprinde lucruri cari fâră a se consuma 

îndată, se strică după vreme, prin întrebuinţarea lor, precum rufele, mo- 

bilele casei, usutruetuarul are dreptul d'a se sluji cu dînsele pentru între- 

buinţarea la care ele sunt destinate, şi nu este obligat d'a le înapoia la 

sfîrşitul usufructului, de cât în starea ce se vor afla, însă nestricate din 

dol sai culpă. 

Este evident că dacă mi se constitue usufructul pe o 
mobilă, acel care a constituit usufructul a înţeles să mă 
servesc de acâstă mobilă. Vom vede în urmă dacă am drep- 
tul ca să şi închiriez acestă mobilă; însă sunt în drept să 
usez de dînsa, ust-fel cum ar fi usat însuși proprietarul. Dacă 

s'a deteridrat, dacă s'a învechit, saii dacă s'a stricat, ceva la 

mobilă, şi dacă aceste deteriorări sunt provenite numai din 
simplu us ce s'a făcut de însa, usufructuarul nu va fi da- 
tor să restitue lucrul de cât în starea în care se găsesce.: 
Dacă însă stricăciunile ait provenit, fie din dol, fie din rea 
credinţă, usufructuarul rupe, strică, taie mobila, atunci el 
va, fi dator să despăgubâscă pe nudul proprietar. 

Alături cu dolul, legiuitorul pune și culpa, adică, atunci 
când neglijenţa a fost aşa, de mare, în cât se asâmănă cu 
dolul, — cum dieâii Romanii—, în care cas usufructuarul iarăşi 
este dator să restituie lucrul, despăgubind pe proprietar. Noi 
credem că, usufructuarul răspunde chiar de neglijenţă. 

| 20. Art. 527 presupune că există usufruet, asupra unei 
vouie,
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La noi în ţară rentele jcă un rol prea mie, pe când 
în Francia jucau şi j6că şi astă-qi un rol însemnat. 

Art. 527. Usufructul unei rente pe viaţă dă usufructuarului, pe du- 

rata usufructului sâti, dreptul d'a percepe veniturile, fără da fi obligat la 

nici un fel de restituţiune. o 

Vedem că, aci usufructuarul are aprope aceleași drep-: 

turi ca și proprietarul, pentru-că, proprietarul rentei nu are 

alt drept de cât să ceară venitul. Dacă se constituie usufruet 

pe rentă, riguros ar trebui ca usufructuarul sa nu pâtă per- 

cepe veniturile, ci numai dobânda acestor venituri.: Așa, 

dacă renta ar fi, de exemplu, de 100 lei pe lună, ceea-ce ar 

face 1200 lei pe an, riguros vorbind, usufructuarul ar trebui 

să aibă drept numai la dobândă celor 1200 lei. Cu tâte 

acestea, fiind-că acâstă dobândă ar fi prea mică, constituirea 

unul usufruct asupra unei rente se as6mănă mai mult 'sail 

mai puţin cu un. fel de cesiune a venitului rentei, pe cât 

timp durâză usufructul, și de aceea se dice: „fără să ie 

obligat usufructuarul să dea ceva nudului proprietar“. 

Este evident că mai în tot-duna constituirea unui usu- 

fruct asupra unei rente viagere este o adevărată înstr&inare 

de rentă, pentru-că afară numai când usufructul ar fi con- 

stituit cu prea scurt timp, se maă pâte ca rentierul să mai 

profite în viaţă de renta sa, iar dacă usufruotul este con- 

stituit pe viaţă usufructuarului și dacă usufructuarul ar fi 

mai tîn&r de cât rentierul, se înţelege uşor că nudui pro- 

prietar nu are timp să mai profite de rentă. 

21. Soluţiunea pe care o dă redactorul pentru rentă o" 

dai toți autorii, dacă în Joe de rentă am presupune că 

există usufructul asupra unei creanţe. Am, de exemplu, o 

creanţă ipotecară contra lui Primus, pe un termen Gre-care, 

şi o constitui usufruct, sait mai bine, am constituit Usu- 

fructul pe tâtă averea defunctului în care există și o creanță; 

care este dreptul usufructuarului? Dreptul usufructuarului 

în asemenea cas este de a lua dobânda acestei creanţe. De 

cât, 6că deosebirea între casul când ar fi usufructul pe 0 

rentă şi usufructul pe o ereanţă. Dacă renta este viageră 

şi dacă rentierul înceteză din viaţă, renta se stinge Și cu 

dînsa se stinge şi usufructul, chiar dacă el ar fi mai trebuit
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să mai continuie; pe când dacă se constituie usufrucul asu- 
pra unei creanţe, şi dacă în decursul usufructului, ceeâ-ce 
se întîmplă mai în tot-d6una, creanța devine exigibilă, şi se 
achită de către debitor, nu se pâte dice prin acesta că dreptul 
usufructuarului este stins, ci dreptul săi se transformă, din 
drept asupra creanţei în drept asupra capitalului. In prac- 
tică, va fi Gre-care dificultate, când şi cum are să se facă 
plata. 

22. In fine tot aceeași soluțiune se dă, când se con- 
stituie usufruct pe usufruct, lucru care se întîmplă forte rar 
și în care cas usufructuarul are aceleaşi drepturi, pe cari 
le are şi usufructuarul asupra rentei, adică percepe fructele 
întoemai cum le-ar fi perceput usufructuarul titular, sai 
usufructuarul originar, ori prim. : 

„23. Un alt cas asupra căruia trebuia să insiste legiui- 
torul era acela când se constituie usufructul asupra unor 
arbori, şi mai cu s6mă asupra unei păduri. 

Redactorul rumân a urmat, în privinţa acâsta, textele 
dreptului francez, însă în Francia practica, în privinţa pă- 
durilor, este alta de cât la noi. 

Francezii deosebesc pădurile înalte de pădurile mici, 
sati spre tăiere. Este şi la noi Gre-cum acâstă deosebire, 
sunt păduri mari, cari aii lemne de construcţiuni, şi păduri 
mici, de şleai, carpen, teii, ete., cari crese mai repede şi 
se taie la intervale f6rte scurte. Pentru pădurile Mici, usu- 
fruetuarul are dreptul să le taie, pentru-că tăierea unor 
asemenea păduri constituie o adevărată percepere de fructe; 
pe când pentru pădurile înalte se face deosebirea, următâre: 
dacă, pădurea, era, deja pusă în tăiere în momentul consituirei 
usufructului, atunci usufructuarul are drept să o taie şi el 
cum ar fi tăiat-o şi proprietarul. 

Art. 529. Dacă usufructul coprinde păduri destinate de proprietarul 
lor la tăieri periodice, usufeuctuarul este dator a păstra ordinea şi călățimea 
tăiere în conformitate cu regulile stabilite de proprietar, sati cu usul lo- 
cului, fără a putea pretinde vre-o despăgubire nici usufructuarul, nici 
moştenitorii săi, pentru părţile lăsate notăiate în timpul usufructului său. , Arborii carl se pot seste dintr'un seminariă de pomi fără degrada- țiunea acestui, nu vor face parte din usufruct, de cât cu îndatorire pentru usufructuar, d'a se conforma obiceiului local în privirea înlocuirer lor,
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„Art. 530. Usufructuarnl se mal bucură, conformându-se cu epocele 

și usul vechiii al proprietarului, de părţile de păduri înalte cari ai fost 

pusa în tăiere regulată, sati că aceste tăieri se fac periodice pe o întindere 

de pământ determinată, sati că se fac numai d'o cătime Gre-care de arbori 

aleşi pe t6tă suprafaţa domeniului. 
Art. 531. In tâte cele-lalte ceasuri, usufructuarul nu se pâle atinge 

de arborii înalţi; va putea însă întrebuința, spre a face reparaţiunile la 

cari este obligat, arborii desrădăcinaţi sai sfărîmaţi din accidente; pâte 

chiar a tăia pentru acest sfîrşit arborii trebuincioşi, cu îndatorire însă a 

constata în fiinţa proprietarului acâstă trebuinţă. 

24. Aci se presupune că usufructuarul a întârdiat de a 

tăia și că ar fi avut dreptul să taie mai mult, dar de odată 

încetâză usutructul. In acest cas usufructuarul nu are nici 

un drept pe arborii pe cari nu i-a tăiat, pentru că arborii, 

ca şi cele-l'alte produete, nu devin mobili de cât atunci când 

sn desface de pământ şi nu se capătă proprietatea lor de 

cât prin percepere. Prin urmare, dacă i-a lăsat de nu i-a 

tăiat, usufructuarul nu are nici un drept de despăgubire. Tot 

asemenea, şi nudul proprietar nu are drept să câră despă- 

gubire, pentru ceea-ce nu a tăiat în momentul când nasce 

usufructul. a e 

25. Când este vorba de cele-lalte păduri, cari nu se 

taie, usufructuarul nu are nici un drept, nică chiar de a tăia 

lemne de foc, pentru trebuințele lui sai ale familiei sale. 

Dacă usufruetuarul este obligat să facă Gre-eari reparaţiuni 

Juerului pe care este constituit usufructul, — așa, de exemplu: 

este un pod care trebue reparat, sai la moşie trebuese 6re- 

“cară magazii, ete. —, în asemenea cas usufructuarul pote să 

întrebuințeze arborii, cari sunt căduți din causa vechimei 

sati .a altor accidente. Ceva mai mult, — dice legiuitorul —, 

fiind-că el trebue să facă reparaţiuni, şi i-ar fi greii să se 

ducă în alte părți depărtate, pentru lemne, pâte chiar să taie 

lemne din pădure pentru a face acele reparaţiuni; de cât 

legiuitorul pune obligațiunea, în acest cas, cu usufruetuarul 

să cheme pe proprietar ca, întrun mod contradictorii, să 

se facă: constatarea trebuinţelor de reparațiune, precum Și 

fixarea ce lemne trebuiesc la aceste reparațiuni. | 

26. Aliniatul al doilea din art. 529, presupune 0 pepi- 

nieră, O şcâlă, ceea-ce numiaii Romanii un seminarium, CU- 

vînt pe care îl admite și redactorul rumân.
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Se constituie usufructul asupra unei pepiniere, unui 
seminarium. Fiind-că arborii cari formâză pepiniera sunt des- 
tinaţi a, se scote spre vîndare, usufructuarul va fi în drept 

să sectă arborii să'i vîndă, însă în tot-d'auna va fi dator să 
înlocuiască arborii scoși cu alții. 

"Art. 532. Usutruetuarul pâte .lua din păduri araci pentru vii, pâte 

asemenea lua de pe pomi producte anuale sati periodice, însă t6te acestea , 

după obiceiul locului şi al proprietarului. : - 

97. Negresit că aci este vorba de pădure mică, pentru 
că dacă sunt păduri mari, de sigur că nu se pot face aracă. 
din ele. 

Art. 533. Pomil roditori cari se usucă şi chiar acel ce sunt desrădă- 
cinaţi sati dărîmaţi din accidente, se cuvin usufruetuarului cu îndatorire de 
a-i înlocui prin alţii. 

28. Usulructuarul are dreptul nu numai să culâgă p6- 
mele, dar dacă din întîmplare s'a uscat, sati s'a desrădăcinat 
pomul, atunci el pâte să-l întrebuințeze pentru usul săă, însă 
este dator tot-d'auna să-l înlocuiască. 

29. Trecem acum să vedem ce soluțiuni dă redactorul 
când este vorba de usufruct asupra minelor sai carierelor. 

Minele la, noi nu ai început a se exploata, dar cel puţin 
pentru ceea-ce se numesce cariere de piatră, sati gropi de 
nisip, sai chiar puțuri de păcură, este mare interes a se sei 
ce drept are usufructuarul asupra lor. 

Soluţiunea dată de lege este fârte uşră. Dacă mina 
sau cariera era deschisă în momentul constituirei usufruc- 
tului, în tocmai ca şi pădurea dacă începuse să se taie, usu- 
fructuarul are dreptul asupra produselor; pe când, dacă nu 
eraă deschise la acea epocă, şi se deschide mai târqiu, usu- 
fructuarul nu are nici un drept. 

Art. 537. Usufructuarul se folosesce asemenea întocmai ca proprie- 
tarul, de minele, pietrăriele şi nisipurile ce sunt în exploatațiune la des- 
chiderea dreptului de usnfruct. 

30. Vedem că aci usufructuarul, în tocmai ca și când 
este usufruetul constituit pe o rentă, are drept la ceva mai
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mult de cât la un fruct proprii dis, fiind-că ori-cum sar 

dice, ceea-ce produce o mină nu este tocmai un fruct şi tot 

scoțând arama, şi argintul din acestă mină, ea se depreciază, 

până -ajunge a. se slei. Cu t6te acestea usufructuarul are 

aceleași drepturi ca şi nudul proprietar pe produsele acestei 

mine, care s'a deschis. 

Dacă însă se atinge de o exploataţiune, care nu sar putea face fâră 

o concesiune, usufructuarui nu se va putea bucura de ea fâră a dobindi 

mai întâiti învoirea guvernului. . ! 

Dacă este vorba de o simplă carieră sati numai de un 

simplu puț, din care se seste păcură, în asemenea cas usu- 

fructuarul pâte singur să facă exploatarea, fiind-că dacă va 

exploata, r&ii, nudul proprietar va av6 drept să câră despă- 

'gubiri. Acest aliniat însă, arată că sunt mine cari nu se pot 

exploata de proprietar fără o concesiune prealabilă ; în ase- 

menea cas, usufructuarul trebue să obțină de la guvern au- 

“torisarea. 

Art, 538. Usufructuarul n'are nică un drept asupra minelor şi petră- 

rielor nedeschise, încă nică asupra nisipurilor a căror exploataţiune nu e 

încă începută, nici asupra comorel care sar putea găsi în cursul usufruc- 

tului săi. ! E : 

31. Este evident că comora nu pâte fi considerată ca un 

fruct, nici ca produet al pământului. Tesaurul este un obiect 

închis, ascuns de un proprietar care nu se scie nică cine a 

fost, nică când l-a ascuns, şi este evident că aci suntem în 

faţa, unui res mullius, care devine al primului ocupant. lasă 

vom vedâ că redactorul dă jumătate din acest obiect pro- 

prietarului, şi acâsta nu pe ideia că l-a produs pământul, ci 

că autorul proprietarului actual a fost de sigur acel care a 

ascuns tesaurul; iar jumstatea cea-laltă o dă ocupantului. 

32. Art. 535 presupune că. există în usufruct un imobil, 

şi hotăresce că dacă a crescut acest imobil prin aluviune, 

usufructuarul are drept să se bucure de acâstă aluviune. 

Art. 535. Usufructuarul se folosesce de adăogirile făcute prin alu- 

viune la obiectul asupra cărui are usufruct. 

33. Aci se ridică cestiunea a se sci: dacă usufructuarul
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are drept să se folosâscă şi de adăogirile de pământ, altele 
de cât acele propriii dis de aluviune. Așa, de exemplu, de 
bucata de pământ ce s'a lipit de proprietatea, Supusă usu- 
fructului. Tot ast-fel ar fi pentru pământul lăsat prin: retra-. 
gerea apelor, saii pentru insule, etc. Tendinţa; autorilor este 
a distinge; de câte ori nu s'ar pute bine deosebi lucrul 
asupra căruia există usufructul de crescerea ce a, avut acest, 
imobil, de atâtea ori profita usufructuarul de acestă crescere, şi i aplică regula de la aluviune; de câte ori însă sar eu- n6sce bine, cum de exemplu, la formarea, unei insule sai la părăsirea matcei de un rii, că este pământ noii de atâtea ori usufructuarul nu p6te profita de acâstă insulă Sail cres- „Cere de pământ, pentru că el nu are drept de cât la fructele imobilului, aşa cum era, la constituire, şi dacă s'a, hotărât alt- fel pentru aluviune, a fost pentru că în fapt. ar fi fost grei să se determine până unde era limita imobilului asupra căruia există, usufructul. 

„iri. 536, EL se folosesce de drepturile de servițudine şi în genere de tote drepturile de cari se p6te folosi proprietarul, şi se folosesce în tocmai ca însuşi Proprietarul. | 

31. Acest articol presupune că usutructul era constituit pe un imobil, care avea, drept de servitute pe un alt imobil vecin. Așa, 'de exemplu, ora o casă care avea dreptul de trecere pe locul vecinului, necontestat că usufructuarul pro- [ită de aceste servituți întocmai ca şi proprietarul, de oare ce nu sar putea pricepe ca să existe, usufructul unei case, care are vedere pe locul vecinului, fără ca usufructuarul să profite de acâstă vedere. .. 
35. Mai complicată este cestiunea, când usufruetul este constituit pe un lucru fungibil, sai pe un lucru care se consumă prin us. Romanii nu admitea, în rig6rea prin- cipiilor, ca să existe usufruet pe un lucru care sar con- Suma prin us, şi de aceea în definiţiunea, lor chiar aii pus principiul că usufructul nu pote să fie de cît întru atit, în cit salva rerum substantia, adică întru cît lucrul nu se desfiin- 

pra unui lucru funeribi] Sa o drepturi usufruetuarului asu- > 3» Sau asupra unui lucru: câre se con-
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sumă prin us, şi ai admis că usutructuarul devine proprie: 
tar pe acest lucru, 6ra la încetarea usufructului, usufrue- 
tuarul va întrece nudului proprietar o cantitate egală şi de 
aceeaşi calitate cu lucrurile primitive. Acest fel de usulruct 
s'a numit quasi-usufruct. 

Aceeași soluțiune o dă Art. 526, care dice: 

Art. 596. Dacă usufeuctul coprinde lucruri cu cari nu se - pâte 
cine-va servi fără a le consuma, precum bani, grîne, băuturi, usufrue- 
tuarul are. dreptul de a dispune de ele, însă cu îndatorire de a le înapoia 
în aceeaşi cantitate, cualitate şi valâre, sati prețul la sfirşitul' usufructului, 

Usufructuarul devine proprietar pe aceste lucruti fan- 

gibili, însă este dator la încetarea usufruotului, să ie resti: 
tuie în aceeași cantitate şi culitate. 

36. Legea, dice : „cu îndatorire de-a le înapoia în: acedâşi 
cantitate, calitate-şi valore, saă prețul. la sfirşitul  usufructuliie, 

Cea dintâiu întrebare este: are usufructuarul facultatea, de 
a da cantitatea saii prețul, ori nu are acâstă facultate şi va fi 

„dator în tot-deauna să dea cantitatea lucrului primit, şi în 
cas când n'ar putea; să dea, atunci să fie obligat la val6re? 
Cestiunea, presintă interes, pentru ca să se determine epoca 
a care trebue să se ia val6rea lucrurilor.:date în: usufruet. 

In privinţa acâsta comentatorii critică modul de: a se 
exprima al legiuitorului, când dice:. în acecaşi cantitate, calitate 
şi valdre. In adevăr ce vrea să dica aceste cuvinte şi valdre, 

când spui cantitate şi calitate ? 
De sigur că redactorul s'a gîndit la casul când usu- 

fructul ar fi constituit pe o sumă de bani, și moneda a pu- . 
tut să scadă saii să crâscă în valdrea ei, ori să se demone-, - 

tiseze, şi atunci. redactorul â, pus ideia că să se dea val6rea 

aceleași monede. 
In art. 1579, care se ocupă ae împrumut, se da o. re- : 

gulă în privinţa acâșta. 
Art. 1579. „Regula coprinsă în art. precedent. nu se va 

aplica la împrumutări de vergi metalice sai producte. 

„In acest cas debitorul nu trebue să restituiască de cît, 

aceeaşi calitate - şi cantitate, ori-care ar fi suirea, sail. So 

“derea preţului lor. 
„Asemenea când s'a făcut împrumutul î în monete de aur 

64257 52
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ori argint şi s'a stipulat o restituțiune în aceeaşi. specie şi 
calitate, saii se va altera valbrea intrinsecă a monetelor, 
saii nu se vor putea găsi, sail vor fi sedse din curs, se va 

restitui equivalentele preţului intrinsec ce acele monete 
avuseseră în timpul în care ai fost împrumutate“. 

Dacă mă împrumut cu 100 lire, trebue să restitui ace- 
eași sumă de 1000 lire. In articolul nostru 526, redactorul 
dă o altă soluţiune, el dice cum că dacă nu pâte usufrue- 
tuarul' să dea monetele, trebue să dea val6rea, lor; dar va- 
Grea lor de. când? valdrea lor din momentul când s'a consti- 
tuit usufructul, sati aceea din momentul când trebue să se 
facă restituirea? In privința acâsta, credem că legiuitorul 
a: dat aci o soluțiune alta de cât aceea din art. 1579 și lu- 
crul pote să se explice: In art. 1579 se presupune un îm- 

prumut, şi părţile când fac împrumut determină, valorea lu- 
crului în momentul când se face contractul, pe când la usu- 
fruct, nu este tot ast-fel; usufructuarul trebue să dea lucrul 
în -starea, în care se găsesce în momentul încetărei usufruc- 
tului, şi deci acâsta este momentul care se ia pentru a se 
determina ce trebue să restitue usufructuarul,-tot acesta va 
fi și momentul în care trebue să se determine valârea lu- 
crului (V. Planiol, |, n. 1789). | 

37. Ce decidem, când lucrurile fungibili, cari s'a dat 
în usufruet, ai fost preţuite ? | 

„In: privința acsta, avem iarăşi Gre-care dificultate, care 
provine tocmai din termenii finali ai art, 526 : valdre, saii pre- 
țul la sfirşitul usufuuctului. - ” 
- Intrebarea; este: dacă se constituie usufruetul pe 100 
kile grîu Și dacă părţile ai spus că fie-care kilă va fi de 
100 lei, va fi dator usufructuarul să restituie 10,000 1ei, pre- 
țul fixat prin acâstă, preţuire, sai va fi dator să restituie 
val6rea, celor 100. kile, după preţul care s'ar constata, în mo- 
mentul în care se stinge usufructul? 

Termenii articolului : nostru, — şi de aci vine contro- versa, — nu fac nici o: deosebire, când ic: „valărea lucrului la Sfârşitul usufructului&, așa în. cât trebue să admitem ideia 
că prețuirea nu. însemnâză, alt-ceva, de cât numai să se scie cât era acestă valdre, în momentul când s'a constituit usu-
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fructul, dacă părţile ar fi avut intenţiunea să schimbe ceva 
din principiul pus la art. 526. | | 

Ni se pare că nu ar fi acesta soluțiunea cea mai con- 
formă cu spiritul legii. Alta este soluțiunea pe care o dă 
legiuitorul în materie dotală, când este vorba, de restituirea 
unei dote mobiliare. : 

Art. 1245. „Dacă dota, sait -parte din dotă, consistă 
în obiecte mișcătore, preţuite prin contractul de căsătorie 

bărbatul se face proprieiar acelor obiecte, rămâind debitor: 

de preţul lor, afară dacă s'a cuprins în contractul de că- 
sătorie declaraţiunea că prețuirea nu face vinqare“. 

Cână se constituie dotă, lucruri mobili, în principii ar 

trebui ca aceste „lucruri să rămână proprietatea femeei, căcă 

bărbatul nu are de cât un drept de folosință pe aceste. lu- 

cruri; însă dacă lucrurile se preţuesc, legiuitorul . dice că 

în intenţiunea părţilor prețuirea. constitue o vîndare, ce se 

face de lucrurile acestea bărbatului şi el va fi dator a res- 

titui val6rea lucrurilor în momentul când. obligaţiunea de 

a restitui dota, 'se nasce. Comentatorii întrâbă: trebue să 

aplicăm art. 1245 și în casul nostru când sa făcut preţuire? 

Nu credem că într'un mod absolut art. 1245 să. fie aplicabil, 

de 6re-ce deja am văqut că dăcă se constituie usufructul 

pe un lucru. care nu este fongibil, însă care se: pote dete- 

riora prin us, de exemplu: o mobilă, usufructuarul va fi 

dator să restituie lucrul în natură, așa cum se. găsesce în 

momentul. stingerei usufructului și. nu răspunde de cât nu- 

mai. de dol sati culpă. Prin urmare -când ar fi. vorba de 

constituire de usufruet pe mobili,. cari nu se consumă. prin 

us, art. 1945 este neaplicabil, şi dacă aceste, mobilă .s'ar fi 

prețuit, ac6stă preţuire nu: .ar. însemna, alt-ceva de, cât că, 

în cas când usufructuarul ar fi desființat mobila; fără să 

dea socotâlă, prețuirea acâsta să serve a se. sci „cât trebue 

sa restituie-usufructuarul când nu- pâte. restitui lucrul .în 

natură. Vrea, să dică, art. 1245, în oră-ce cas este neaplicabil 

aci, când avem . lucruri mobili nefongibili. Şi. motivul, de 

deosebire este fârte însemnat. Art. 1245 își are rațiunea lui 

de a fi. Bărbatul în timpul căsătoriei este dator-să întreţie 

Şi casa, şi pe, socia 'sa,. şi prin. urmare. dacă femeea a adus 

“mobile, haine pentru ea, şi le-a prețuit, însemnâză că băr-
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batul le-a cumpărat, fiind-că el este dator să dea tâte aceste 
obiecte femeei în timpul căsătoriei, şi ar fi nedrept ca fe- 
meea, care aduce aceste lucruri, de cari indirect profită băr- 
batul, să le piardă în momentul când are loc desfacerea, că- 
sătoriei, sati restituirea, dotei; pe când usufructuarul nu are acestă; obligaţiune către nudul proprietar și de aceea, cel puțin în casul când este vorba de un lucru: mobil nefon- gibil, sai care nu se consumă prin us, — dacă lucrurile sunţ prețuite, — usufructuarul va fi dator să restituie nu prețul lor, ei lucrurile în natură așa cum există. 

Ce -vom dice însă, pentru prețuirea lucrurilor fongibili? În asemenea, cas, pote că art. 1245, prin analogie s'ar aplica. Intrebarea ar fi: de ce părţile ai prețuit lucrurile fongibili pe cari este constituit usufructul? De sigur pentru-că ai voit ca să se determine de la început ce să restituie usu- fructuarul ; însă bine-înțeles că acestă prețuire, — afară nu- mai dacă părţile vor fi prevădut anume clause în actul con- stitutiv de usufruct, — va, fi şi va avea interes, numai în cas când usufruetuarul nu ar Voi, saii nu ar putea să restituie lucrurile, de aceeași cantităte, sati aceeași calitate. Usu- fructuarul în casul nostru va da val6rea nu aceea din mo- mentul în care este stins usufructul, ci aceea din momentul în care el s'a constituit, sati cel puţin preţul fixat de părți în actul constitutiv de usufruet. Așa dar se pâte întîmpla ca să, se constituie usufruotul pe lucruri fongibilă nepreţuite, * atunci usufructuariul este dator să restituie lucrurile de â- ceeaşi natură, calitate, speță, ete., sait dacă nu pâte, va fi dator daune-interese și daunele interese sunt fixate de le- giuitor, val6rea. lucrurilor în momentul restituirei. Se pâte întîmpla ca lucrurile să fie preţuite, însă părțile nu dic ni- mic; întrun asemenea cas, usultructuarul va fi dator iarăşi să dea lucrurile în natură, şi de aceeași calitate, speţă, eto., iar dacă nu pâte să le dea, va da preţul fixat de părţi. In fine dacă lucrurile s'au prețuit şi dacă părțile aii dis că la - strîngerea, usufructului, usufructuarul să fie dator a da pre- țul determinat, „0 asemenea: convenţiune este valabilă, şi atunci usufructuarul nu va, fi dator să mai dea lucrurile de acoeaşi calitate şi cantitate, ci va fi obligat să dea preţul. fixat de părți. ! |
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38. Val6rea lucrului însă își are 6re-care importanţă, 
când s'ar constitui usufructu! pe un fond del comereciu, pen- 
tru care redactorul n'a spus nimic. Aşa, să presupunem că 
există un magazin însemnat şi că se constituie de către 
cine-va, usufructul pe acest magazin, în fav6rea cui-va. Ce 
drept va avea usufructuarul ? Va avea dreptul să continuie 
comerciul în timpul duratei usufructului și prin urmare: va 
continua, a vinde și a cumpăra. Ce va trebui însă să resti- 
tuie? Aci, cestiunea este mai delicată, pentru-că nu: într'un 
mod riguros sur putea dice că la stingerea usufructului, 
usufructuarul trebue să restituie de fie-care fel de marii, 
atita, cantitate şi aceeași calitate, eto. Aşa, dacă luăm un 

magazin unde se vinde o mulţime de lucruri, mănuși, cio- 

rapi, pălării, ghete, etc., sa putut ca în momentul consti- 
tuirei usufructului să fi fost atâta cantitate de pălării, atâta, 
de mănuși și mai puţină de ghete. Riguros, usufructuarul 
nu va fi dator să restituie tot atâtea pălării saii tot atâtea 
ghete, ci, —- ceea-ce va fi dator să restituie dînsul, — va fi 
fondul de comerciii în aceeași valore în care se gășia când 
s'a constituit usufructul. 

De aceea cuvintele din urmă ale Art. 590: valorea lu- 
crului sai prețul 'Și ai importanţa lor la usufructul constituit 
pe un fond de comereiă, pentru că se restituie fondul de 
comereiii, având marfă de aceeași natură: cu aceea care a 
fost, constituită. Negreșit se face un inventariii la restituire, 
pentru a se ved6 dacă mai are a lua ceva, saii a mai da 

ceva usufructuarul. 

Art, 555. Dacă usufructul are de obiect un animal şi dacă acesta 

va peri fâră culpa usufructuaruiui, el nu este obligat a da proprietarului 

alt animal îu loc, nici de a-i plăti preţul. 

39. Nici o dificultate. Se constitue usufruetul asupra 

unui obiect determinat, a pierit lucrul, piere şi usufructul, 

dar în-acelaşi timp pier şi drepturile proprietarului. Usu- 

fructuarul are încă dreptul asupra produsului animalului, 

adică lapte, lână, eic., chiar şi asupra noului născut. 

Art. 556. Dacă turma pe care un usutruct - a fost. constituit, “din 

întîmplare sait din b6lă, va peri cu totul şi fără culpa usufruetuarului, 

acesta nu este obligat de cât a-l da sâmă de .pei sai de valdrea „or.



829 : - DREPTUL CIVIL 

Dacă turma nu va peri cu totul, usufructuarul este dator de a în- 
locui numărul vitelor perdute prin vitele ce dă sporul, 

40. Usufructuarul are dreptul, când usufructul este 
constituit pe o turmă, la produsele acestei turme. 

Mai întâii pâte întrebuința turma pentru îngrăşarea 
țarinei, pâte profita de lână, de lapte, ete., în finepâte pro- | 
fita, şi de prăsilă, și în asemenea cas are obligaţiunea că, 
dacă m6re din capete, să:le substituie înlocuindu-le din 
prăsilă. i 

Discuţiune între unii autori, dacă este dator usufructua- 
rul să înlocuiască capetele mârte cu prăsila din viitor sati 
numai cu cea din trecut. Aşa a fost o turmă, stati făcut miel, 
ai murit din capete; unii autori die că usufructuarul nu 
este dator să înlocuiască de cît cu prăsila viitâre, iar nu cu 
cea trecută. Nu insistăm asupra acestui lucru. 

41. Romanii țineaii prea riguros laideia, că usutructul se 
stinge atunci când lucrul nu mai pote fi considerat ca un atare 
în substanța lui, şi qiceait că dacă din turmă ai murit multe 
capete şi n'aii rămas de cît 4—5, usufructul este stins 
pentru că 4—5 capete nu mai constituie o turmă, şi ne mai 
fiind turmă nu mai pâte să se existe usufruct. Legiuitorul 
modern nu spune că usufruotul se stinge în acest cas, ci 
numai dacă turmă, din întîmplare sai din b6lă, va peri cu 
totul, usufructuarul este obligat a'da seama de pei sait de 
valrea lor. Bine-înţeles că usufructuarul va, da seama 
de pei, dacă turma nu ar fi murit de.vre-o bâlă contagi6să; 
pentru că alt fel, mai cu sâmaă pentru vitele mari, ele se în- 
&r6pă, şi este chiar pedepsit, acela, care ar căuta să ia pie-. 
lea de la o vită bolnavă. | | Pi 

Iată modul cum legiuitorul hotărăsce şi repulează drep- turile usufruetuarului, cari consista în a lua fructele în di- 
feritele casuri, ce se pot presenta mai des. | „Am spus de la început că părţile pot conveni între dinsele să reguleze acest drept al usutructuarului, în alt-fel de cum îl regulează legiuitorul, Și vedem că.. legiuitorul caută în tottimpul să nu se depărteze qe la acestă ideie că usufructuarul are dreptul asupra fructelor, nu însă şi asu- pra întregei proprietăţi.
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III. Dreptul de administraţiune 

42. Al treilea drept al usufructuarului este acela de a 
administra averea pe care este constituit usufructul. Aşa usu- 

fcuctul pe o moșie, usufructuarul are dreptul saii să-o cul- 

tive singur, sait să-o dea cu arendă. Dacă Sunt creanţe, usu- 

fruetuarul are dreptul să urmărească pe debitorul acestor 
creanţe, să câră a i se plăti capitalul, regulând în acelaşi 
timp modul cum trebue să garanteze pe lîngă proprietar 

restituirea lui. 
Deja când am vorbit despre dreptul de administrare al 

tutorului, am vădut până unde se întinde acest drept, când 
este vorba de închiriere sait arendare, şi am citat atunci 
art. 19268 şi 1969, după cari un contract de închiriere sati 
arendare nu pâte să fie făcut pe un termen mai lung.-de 5 
ani şi reînoirea nu se pâte face de cât pentru contractul de 
închiriere cu un an numai, înainte de expirarea celei din 

urmă peri6de, iar pentru arendare cu 2 ani înainte (vedi 

art. 1968 şi 1269). | 

43. O mică dificultate în privinţa. acestui drept de ad- 

ministrare. Ce se întîmplă când usufruetuarul, în loc de a 

arenda, moşia, vinde recolta, și usufruetul se stinge mai 

înainte de strîngerea acestei recolte? Aci se vede cum eraii 

mai logici jurisconsulții romani, cari diceait că chiar în cas 

de arendare, usufructuarul nu are drept la arenda moşiei, 

de cât dacă usufructul era în vig6re în momentul în care 

se percep fructele de către arendaş, şi dacă se stinge usu- 

fructul în ajunul stringerei recoltei, „usufructuarul nu avea 

nică un' drept asupra întregei arende anuale, iar dacă din 

contră se stingea a doua qi după stringerea fructelor, usu- 

fructuarul avea, dreptul asupra întregei recolte. Ei bine, toți 

jurisconsulţii moderni sunt de acord să spuie că acâstă so- 

luţiune trebue să o dăm în casul în care usufructuarul nu 

arendâză, dar vinde pur şi simplu recolta pe anul acesta. 

Aşa, de exemplu, în ajun de a strînge recolta, ne-av6nd 

destule mijlâce ca să string acâstă recoltă mai cu semă 

pentru vii ca să fac vin, vînd recolta. Totă “lumea este de 

acord a spune că usufructuarul nu are nici un drept asupra
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preţului, dacă usutructul s'a stins înainte de a -strînge re- colta vîndută, adică aceeaşi soluţiune care o dai Romanii. 
Dar Maread6 merge mai departe şi decide Că, însăși vîndarea unei recolte, în casul când usufructul încetăză înainte de a se percepe recolta, este nulă, pentru-că usu- fructuarul, neavând nici un drept asupra, acestei recolte a vîndut ceea-ce nu-i aparținea. Nu credem. că acestă: solu: țiune să fie bună, pentru-că "vîndarea de recoltă constituie în sine un act de administraţie. 

"Ce putea, să facă usufructuarul? El vede că fructele se CO0, găsesce un cumpărător Și le vinde luă; ci, pentru-ce acâstă vîndare să nu fie valabilă? A vîndut lucrul: străin? Da, şi de aceea nu are dreptul la preţ, dar nu e mai puţin adevărat, că acâstă, vindere de recoltă: constituie în sine un fapt de administraţie, și după cum putea să arendeze sat să închirieze, tot așa & putut să vîndă recolta, însă încă odată, nu pâte lua prețul dacă usufructul s'a stins înainte de a strînge fructele. 
| 

IV. Drentul de cesiune 

44. Tot în art. 531 se Qice că usu/fructuarul pote ceda exer- cițiul dreptului scii. Ac6stă soluțiune a articolului nostru, diferă „de ceea-ce decideaii Romanii, cari diceaă că usutructul este 0 servitute esenţial personală nu numai în înţelesul că nu P6te să mai dureze după m6rtea, usufructuarului,. dar și că numai usufructuarul personal pâte să se bucure de fructele acestui. lucru, și el nu p6te ceda altuia drepturile: sale. Juris- consulții moderni n'aii voit să împingă până, acolo lucrurile Şi ati admis că usufructul se P6te ceda, însă este bine-în- țeles că o asemenea cesiune nu formâză o nouă constituire de usufruet. 
ie Ceva mai. mult, redactorul nostru a tăiat chiar o difi- cultate care so presintă la Francezi. Art. 595 cod. fr. dice: »Usufructuarul p6te să se bucure Prin el însuşi, să dea cu chirie, să arendeze, sati chiar să, vîndă, să cedeze dreptul Săi alt cui-vae, e 

- Pe când Ja noi se spune să cedeze ezercițiul dreptului sc,
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“Una este să cedez dreptul meii şi alta să cedez exer- 
ciţiul dreptului meii. De aci consecințele următâre: Intâii, 
când aș ceda dreptul meii, eit usufruotuarul, nu ași mai fi 
răspundător către nudul proprietar de faptele saii de dete- 
riorările ce le-ar face 'cesionarul mei, pe când dacă nu 

cedez de cât exerciţiul dreptului, cesionarul mei nu este 
alt-ceva de cât un representant al mei, și de ori-ce act al 
lui, ei răspund. In al doilea rînd să mai se presintă contro- 
versa din dreptul francez a.se sci: în cas de cesiune, cau- 
'țiunea dată de-o terță persână pentru Primus usufructuar, 
mai rămâne în vig6re ca să garanteze şi pe cesionar? In 
fața textului nostru nu pâte fi nici o dificultate, fiind-că nu 
se cedâză de cât exerciţiul, cu alte cuvinte se dă voie altuia 
să se bucure de dreptul de usufruct, de care m& bucuram 
eii, și dar cauţiunea va r&mânea aceeaşi, fiind-că tot pe mine 

mă garanteză şi ei sunt r&spundător de abusul ce ar face 
cesionarul mei. 

Ori cum ar fi, este necontestat că chiar în dreptul 

francez o asemenea, cesiune nu formâză o nouă constituire 
de usufruct, şi prin urmare dacă cesionarul more, usufruetul 
nu este stins, şi rămâne cestiunea de fapt, a se sci dacă 

moștenitorii cesionarului pot; să se bucure de continuarea 

exerciţiului, sati, dacă față cu usufructuarul, dreptul lor este 

stins şi revine dreptul usufructuarului; pe când din contra, 

dacă usufructuarul mâre, cesionarul perde cu totul dreptul 

lui, usufructul fiind stins. îi 

| 45. Dacă cesiunea ar fi fost o nouă constituire de usu- 

fruct, atunci înțelegem că ar fi durat noul usufruet atât cât 

ar fi durat cesionarul, fie chiar dacă ar fi murit în acest 

interval usufructuarul întâi; însă, fiind-că nu este o nouă 

constituire de usufruci, şi nu se cedâză de cât exercițiul 

“ dreptului, este necontestat, că, dacă usufructuarul a murit, 

usufructul este întreg stins şi cesionarul perde dreptul săi. 

V. Dreptul de acţiuni în justiţie 

46, In fine, în al cincilea rînd, tâtă lumea este de acord 

să admită că usufructuarul are dreptul de a reclama prin
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acțiune în justiție lucrul supus usufruotului, Așa, dacă 
cine-va i-ar călca casa, locul, moșia, pe care are usufructul, 
usufructuarul are dreptul să reclame, prin acțiunea pose- sorie, adică pâte merge înaintea justiţiei să spună: vecinul mei îmi turbură posesiunea Şi să c6ră a i se lăsa liberă 
acestă posesiune. ” 

SECȚIUNEA II[ 

Despre obligaţiunile usuiructuarului 

47. Aceste obligaţiuni sunt împărțite de autori în 2 ca- tegorii: Obligaţiunt, cari iati nascore înainte de a începe exercițiul dreptului sit, Şi Obliguţiuni, cari nasc în timpul duratei exercitiului. usufructului sai după terminarea usufructului. 

A. Obligaţiunile usufructuarului înainte de a intra 
în exerciţiul dreptului 

I. Obligaţiunea de a se face inventariii şi constatarea 
“ situaţiunei locului 

Art. 510. Usutructuarul ia lucrurile în starea în care se află; el însă nu pâte intra în folosinţa lor, de cât după ce va face în presenţa proprie- tarului, sai după ce-l va chema formal, inventariul lucrurilor mișcătâre şi constatarea stărel în care se vor afla cele nemișcătâre supuse usufructului, 

18. Usufructuarul este dator să facă inventariii sati să constate starea imobilului. Legiuitorul spune că acâstă si- tuaţiune saii acest inventariui trebuese să se facă contra- dictorii, adică, nudul proprietar e chemat să asiste. | , Nicăeri însă legiuitorul Hu, spune în ce mod se face acest inventariă și de sigur că în privința acâsta vom aplica cu analogie regulele privitâre la inventariii, când este vorba de mârtea, cui-va. Dacă nudul proprietar este o persână capabilă ca şi usufructuarul, atunci se p6te face inventariul între dînșii, fără să fie necesitate de intervenţiunea, tribu- nalului; pe când, dacă sunt incapabil, fie proprietarul, fie usufructuarul, — atât inventariul cât şi situaţiunea imobilului nu trebue să se facă de cât cu formele prevădute de legea pentru facerea înventariilor. Me
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49. Se întrâbă autorii: care este sancţiunea acestei obli- 

gaţiuni? Ce s'ar întîmpla. dacă usufruetuarul: ar intra în 

exerciţiul drepturilor sale, fără să facă inventarii ? 

Mai întâiti de tote este necontestat că, dacă usufruc- 

tuarul nu întră în exerciţii, nudul proprietar se pote opune 

ca usufructuarul să încâpă exerciţiul dreptului săă, fără să 

se facă acest inventariii, de 6re ce dice legea: cl nu pile în- 

tra în folosința lor, de cât după ce va face înventarii, etc. Tot ast- 

fel sunt toţi de acord să spue că, chiar dacă usufructuarul 

a intrat în exerciţiul dreptului. s&ii, încă nudul -proprietar 

este în drept, să-l oprâscă de la acest exereiţiti pentru ca să 

se facă inventarii. 

Dar, să presupunem că nudul proprietar nu l-a oprit 

şi că usufructuarul a intrat în dreptul s&ii. În asemenea cas, 

dacă usufructul este constituit pe un lucru imobil, este pre- 

supus că usufructuarul a primit acest imobil în stare bună. 

Aceeaşi soluţiune o dă legiuitorul când este vorba de chi- 

riași: dacă :chiriaşul nu a făcut constatare de starea lucru- 

rilor, când intră în casă, se presupune că casa a fost în stare 

bună. Cât pentru usufructul lucrurilor în universum mobili, 

dacă usufructuarul nu face inventariii, se expune la aceea 

că p6to nudul proprietar să aducă tot felul de mărturii, chiar 

simple presumpțiuni, şi să pretindă că erai mai multe lu- 

cruri constituite în usufruct, de cât acelea pe cari le. arată 

usufructuarul, şi usufruetuarul nu se pâte plînge de măr- 

turiile ce i se vor aduce, fiind-că i se va dice: atât mai răi, 

de ce n'ai. făcut inventariul în acest interval? ' 

"50. O altă cestiune desbătută între comentatori şi în 

practică: dacă cine-va, constituind un usufruct, pâte dispensa 

pe usufructuar de a face inventariii? Soluţiunea care este 

mai mult primită astă-qi, este că în principii pote să existe 

dispensă de inventarii, însă întru atât întru cât nu ar fi 

vorba de partea. de avere de care cine-va nu ar put dis- 

pune. Cu alte cuvinte, partea reservei este tot-d'auna res- 

pectată, şi de câte oră usufructuarul nu a atins reserva, dis- 

pensa pâte exista; când însă nu s'a respectat acâstă reservă, 

până la concurenţa reservei, dispensa nu pâte exista.
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II. Obligaţiunea de a da cauţiune - 

Art. 541, Este dator a da cauțiune, că se va folosi ca un bun părinte de familie, de nu va fi scutit prin actul constitutiv al usufructului; cu tâte - acestea taţii, mamele ce vor avâ usufruct legal al averel copiilor lor, vin- dătorul sai donatorul care 'Şi-aii reservat usufruetul, nu sunt obligați a da cauţiune. 

51. Se dice mai întâi că usufructuarul este dator să dea cauțiune, Şi în al doilea rînd, legea presupune că pâte să existe dispensă de a da cauțiune. Dar cu tâte că legea, spune despre acâstă, dispensă, totuşi comentatorii dati aceeași „soluţiune ca și la dispensa de inventarii, că ea nu pote să existe de cât pentru partea de usufruct, care ar trebui să formeze reserva. . ! | * După aceea scim că, tatăl și muma ai dreptul de fo- losinţă, legală asupra averei copilului minor de 20 ani; se dice că dînșii sunt dispensaţi de a da cauțiune. Cu totul de criticat este acâstă disposițiune a legei. S'a dis: Cum :pâte legiuitorul să bănuâscă că un părinte are să mănînce averea, copilului săi, ȘI că prin urmare ar fi ceva care ar atinge demnitatea, părintelui să i se câră. să dea o asemenea cau- țiune, ar fi să nu existe respectul ce se datoresce către pă- rinți. In cestiune de bani. un asemenea, respect nu pâte să existe. Legiuitorul ia precauțiuni să apere pe incapabili, Și chiar tatăl când este tutor, este dator să dea socotâlă și să nu administreze de cât în limitele prevăqute de lege. Pentru a ves cât.de puţin logic este legiuitorul, nu avem de cât să dăm următ6rea speciă: O femee, care are zestre, vede că bărbatul său este risipitor, cere separaţiunea de patrimonii și dovedind .acâsta, ia averea, în stăpânire. După cât-va timp m6re acâstă femeg Și lasă copii minori. Zestrea nu este constituită de cât în bani. Părintele are dreptul de „usufruct asupra acestor bani, și seim că usufructuarul 'de- vine proprietar pe lucrurile fongibile, și prin urmare el va lua aceşti bani, fără să dea cauțiune, așa în cât avem o sen- tinţă că părintele este risipitor, și în același timp tribunalul i dă banii rămași, fără a-l putâ obliga să dea cauţiune. Nu este dator a da cauţiune nici proprietarul care vinde nuda proprietate ȘI "Și reservă usufructul.
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Așa, de exemplu: am o avere Gre-care, și dăruese sait 
vînd nuda proprietate şi păstrez numar usufructul. In acest 
cas ei usufructuarul nu sunt ţinut să daii cauţiune. 

52. Suntem aci în fața unei obligaţiuni legali, de a da 
cauţiune și prin urmare cauțiunea ce se dă de usufructuar 
va trebui să îndeplinâscă condiţiunile prevădute de art. 1675 
și 1676. 

Art. 1675. „De câte ori o persână este obligată de lege 
" Sai de judecător a da o garanție, garantul ce se oteră 
trebue să aibă condiţiunile prescrise de art. 1659 şi 1669. 
Fidejusiunea judecătorâscă trebue încă să pâtă fi supusă la 
constrîngerea corporală“. 

__ Art. 1676. „Cel ce e dator să dea o garanţie, e liber să 
dea un amanet sai altă asigurare care să se găsâscă sufi- 
icientă pentru asigurarea creanței“. (Vedi art. 1659 și 1660). 

53. De aci legiuitorul se ocupă de casul în care usu-. 
fructuarul nu pote să dea cauţiune. Presupunem un usu- 
fructuar sărac, care:nu are avere, nici nu găsesce pe cine-va 

să dea garanţie pentru el, Gre va perde el usufructul? Legea 

găsesce că este nedrept ca usufructul să fie perdut. Pentru 

garanţia nudului proprietar, să ia Gre-cari măsuri de natură 
a împăca şi drepturile usufructuarului și drepturile nudului 

proprietar. - 

"Art. 542, Dacă usufructuarul nu găsesce cauţiune, nemişcătârele se 

dati cu arendă, sumele de bani coprinse în usufruct se pun la dobândă, 

productele se vînd şi preţul lor se pune asemenea la dobândă; dobândile 

acestor sume şi preţul arendelor se cuvin usufructuarului, | - 

Art. 543. In Lpsă de cauţiune din partea usufructuarului, proprietarul 

pâte cere ca mobilele supuse periciunei prin întrebninţare să se vîndă 

spre a se pune preţul la dobândă, şi usufractuarul se folosesce de dobândi 

în cursul usufructului; cu tâte acestea usufructuarul va puts cere, şi jude- 

cătoril vor put6 ordona după împrejurâri, ca o parte din lucrurile mişcă- 

târe necesare pentru propriele sale trebnințe, să i so lase sub simplă sa 

depunere de jurământ şi cu îndatorire de a le preda la curmarea usufructului, 

Art. 544. Intârdierea de a da cauţiune nu „ridică usufrizetuarului 

dreptul de a se folosi' de fructele la cari el av6 drept; ele i se cuvin din 

momentul de când s'a deschis usufruetul. * 

Cuvintele de la finele articolului: ele i se cuvin din mo- 

mentul de când sa deschis usufruetul, sunt neexacte, pentru ca- 

sul'când usufructul se constitue printr'un testament. 

+
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B. Obligaţiunile usufructuarului în timpul exerciţiului 
Si acestui drept 

III. Obligaţiunea de a conserva substanţa lucrului 

51. Obligaţiunile, cari urmâză, sunt acelea, cari trebue 
să fie executate în timpul exerciţiului dreptului de usulruet. 
Aşa, a treia, obligațiune a usufructuarului, este aceea care 
resultă, din însăși. definiţiunea, pe care legea o dă usufrue- 
tului, în care spune că usufructuarul are dreptul de a se 
bucura de lucrul ce este proprietatea altuia, întocmai ca în- 
suși proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva sub- 
stanța. Acestă obligaţiune de a conserva substanța, însemnâză 
în ideea, legiuitorului mai ales că usufruetuarul nu pote să 
schimbe destinațiunea lucrului care i se dă în usufruet. Ne- 
greşit că usufructuarul este dator să conserve lucrul; că 
usufructuarul nu pâte distruge lucrul, de exemplu, să dă- 
rîme o casă. Insă acâsta se întîmplă rar, şi faptul ar con- 
stitui mai mult un abus: de folosință. Dar chiar păstrând 
casa, usufructuarul nu p6te schimba destinaţiunea ei. Sub- 
Sstanța casei, — dacă ar fi permis să ne exprimăm ast-fel —, 
nu este numai zidirea, ci și destinaţiunea pentru care s'a 
construit. Așa casa era destinată să serve de locuinţă la un 
particular, usufructuarul, dacă ar voi să facă din-ea un local 
public, o cafenea, un restaurant, ete., atunci negreşit ar 
Schimba substanţa, lucrului. Tot asemenea când usufructul 
fiind constituit asupra unui eleșteii sait asupra, unei vii, usu- 
fructuarul. ar voi să sestă via şi să sece- eleşteul, spre a 
face pămînt arabil, ar fi şi în acest cas a altera substanţa 
lucrului asupra căruia există usufruetul: Aceste exemple sunt suficiente pentru a se înţelege importanţa şi înţelesul 
acestei a treia obligaţiuni. a usufruotuarului de a conserva substanţa lucrului. ? | 

IV. De a îngriji de lucru ca un bun proprietar 

„„.55. In art. 541 unde se spune că usufructuarul este da- tor si, dea cauţiune, se dice că cauțiunea trebuie să fie dată, că
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se va folosi ca un bun părinte de fumilie, şi -acâsta arată o a 

patra obligaţiune, ce are usufructuarul, aceea de a îngriji 
de lucrul asupra căruia există usufructul, ca un bun pă- 
rinte de familie. Legiuitorul determină acâstă răspundere în 
art. 1080, care dice: | | | 

„Diligenţa ce trebue să se pună în îndeplinirea unei 

obligaţiuni este tot-d'a-una aceea a unui bun proprietar“. 

Se creiază un tip, cu alte cuvinte se determină răs- 

punderea, în abstructo, şi acest tip care este acela al unui 

dun proprietar, sai al unui bun părinte de familie, este lăsat 

la aprecierea, judecătorului, spre a-l aplica în diferite mo- 

duri, depă împrejurări, şi în aliniatul al doilea al art. citat, 

se adaogă: | Sa 

„Ac6stă regulă se aplică cu mai mare sati mai mică 

rig6re în casurile anume determinate de acâstă lege“. 

Prin urmăre judecătorul are o, putere de apreciere în 

privinţa diligenţei ce trebue să se pună de către cine-va în 

îngrijirea lucrurilor altuia. NR | 

De şi art. 541 se servă de cuvintele bun părinte de fa- 

milie, însă nu există. nici o deosebire între numirea de. bun 

părinte de familie şi aceea de bun proprietar. Dacă aci ter- 

"menii sunt schimbaţi, este pentru că usuiructuarul se con- 

sideră a fi cu nudul proprietar în relaţiuni mai intime de 

cât .ar fi un debitor, şi apoi legiuitorul modern a luat .ex- 

presiunea, acâsta de bun părinte de familie din textele drep- 

tului roman. Vom dice însă că dacă usufructul a fost consti- 

tuit cu titlu oneros, —adică dacă usufructuarul a dat în 

schimb un echivalent al usufructului —, atunci rig6rea, acesta, | 

ati. mai. bine îngrijirea ce trebue să pue usufructuarul va 

fi cu mai puţină rig6re de cât în casul când usufructul sar 

constitui cu. titlu gratuit. Termenii art. 1080 impun acâstă 

soluțiune: Sa 

V. Paza lucrului 

56. A. cincea obligaţiune a usufruetuarului este să aibă 

pază. de lucru. se -—I De 

Tată, cum se exprimă Art. 554 în privința, acâsta:
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Art. 554. Dacă în cursul  usufructului, o.a treia pers6nă face vre-o usurpaţiune asupra fondului, sat vre-o altă încercare spre a călca drep- turile proprietarului, usufructuarul est ţinut a-l denunța proprietarului, căci la din conira usufructuarul rămâne răspundător pentru tâte daunele ce ar putea resulta pentru proprietar, precum ar fi răspundător pentru orl- ce stricăciune s'ar face de el însuși, ” i 

Acest articol nu face de cât o simplă aplicare a regulei puse de noi, aceea că usufructuarul este dator să păstreze lucrul. Art. 554 face aplicarea, acestei obligaţiuni, când pre- Supune că în timpul exerciţiului -usufructului o persână străină vine şi turbură posesiunea, saii mai bine, voesce să facă act de usurpaţiune asupra imobilului, Usufructuarul „__POte să. intenteze acţiune în contra aceluia care ar voi să „ usurpe însă în acelaşi” timp este dator să anunțe pe nudul proprietar despre acâstă usurpațiune, pentru că se pâte ca acestă usurpaţiune să ducă la usucapiune, sai să prescrie imobilul pe care există usufructul. In acest cas usufructua- rul. va fi Gator către nudul proprietar, care a putut să nu aibă nici o cunoscință despre acâstă usurpare, petrecută în timpul duratei usufructului. Vom ved, când vom vorbi des- pre contractul “de arendă, că arendașul este şi el dator să anunțe pe proprietar, dacă există vre-o călcare din partea Vre-unui vecin asupra lucrului care i se dă în arendă. Putem dar gice că aci avem una din aplicările princi- „Biului că usufructuarul este dator să păzâscă lucrul; el tre- bue să anunţe pe nudui proprietar despre existenţa vre-unei călcări, atunci când sar face de către o altă persână. | 57. O cestiune, care se presintă, este acea „relativă la răspunderea usufructuarului în cas de incendii : adică, dacă regula de la locaţiune se aplică şi la usufruct? Art. 1435 spune că locatarul:- . e „Este ră&spundător de incendiă, dacă nu probâză că in- cendiul s'a întîmplat prin cas fortuit, sai forţă majoră, sai prin defect de construcţiune, sait că focul a venit de la o casă vecină“, - o Intrebarea, este dacă usufructuarul. va fi X&spundător, conform art. 1435, de arderea lucrului pe care există usu- fructul, la o casă de exemplu? Vedem că Art. 1435 presu-. pune că un incendii a avut loc, presumpţiunea este că in-
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cendiul s'a causat din neîngrijirea, locatarului, şi de aceea 
până la proba, contrarie, locatarul răspund de acest incendii. 

In principii, un incendii ar trebui să fie considerat ca, 
un cas de forță majoră, şi numai când s'ar dovedi-că cine- 
va a pus foc, sau din neglijența cui-va a avut loc incendiul, 
numai atunci acesta să fie răspundător de incendiu. Legiui- 
torul, pentru-ca să facă pe chiriaș a av mai multă îngrijire 
de lucrul ce i s'a dat cu chirie, a decis că chiriaşul răspunde 
de incendii, și pentru a scăpa de acâstă răspundere el este 
dator să probeze că incendiul s'a întîmplat prin cas fortuit, 
sait forță majoră, adică sai din viţiă de construcțiune, sait 
că focul a venit de la o casă vecină. Până nu va face acâstă 
dovadă, chiriașul răspunde de incenâiii, și se presupune că 
incendiul este faptul săi, dacă nu cu rea, voinţă -cel puţin: 
din neglijenţă. Intrebarea, încă o-dată, este: Art. 1485 se a- 
plică şi usufructuarului, cu alte cuvinte, usufructuarul răs- 
punde el, ca şi locatarul de incendiul casei asupra "căreia, 
există usufructul ? Pa | i 

Mai toţi autorii sunt de acord să asimileze pe usufruce- 
tuar unui locatar. Câte-odată, usufruetuarul pote să fie dator 
a îngriji de lucru mai mult de cât un locatar, căci un loca- 
tar în tot-d6una, plătesce o chirie pentru lucrul pe care îl 
are în posesiune, pe când usufruetuarul pâte nu a plătit ni-. 
mic pentru dobândirea dreptului săi, şi de aceea se admite 
în mare parte, că usufructuarul să fie dator ca resultat al 

obligaţiunei de a păstra lucrul, să plătescă o asigurare în: 
contra incendiului, pentru-că dacă. S'ar întîmpla să fie un 
incendiă, să nu aibă răspunderea, dînsul. a 

YI, Facere de reparaţiuni 

Art. 545. Usutructuarul nu este obligat de cât la reparaţiunile de 

întreținere. Reparaţiunile cele mari rămân în sarcina proprietarului, afară 

numai dacă aceste sar fi causat din lipsa reparaţiunilor de întreţinere de 

la deschiderea usufructului, în care cas usufructuarul este obligat a le face 

şi pe aceste, 

Art. 546. Reparaţiunile cele nt ace 

şi ale boltelor, restabilirea griadilor şi acoperişului întreg, acelea ale ză 

gazelor şi ale zidurilor de sprijinire şi de împrejmuire în total: tote cele- 

l-alte reparaţiuni sunt do întreținere. . E 

| mari sunt acelea ale zidurilor celor mari 

53 
64257
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Art. 547, Nici proprietarul, nici usufructuarul nu sunt obligați a re- 
clădi ceea co a cădut de vechime sait s'a distrus din cas fortuit. 

:57. Romanii în privința reparaţiunilor, făcea o altă deo- 
sebire de cât aceea care o fac modernii. EI împărțiaii repa- 
raţiunile. și construcţiunile în reparaţiuni necesari, reparațiuni 
Sail construcțiuni utile Și în reparaţiuni suii construcţiuni voluntare. 
Din punctul de vedere a se sci dacă proprietarul era dator 
să despăgubâscă ceva pe acel care a făcut construcţiuni, Ro- 
manii diceaui că în ori-ce cas proprietarul nu este dator să 
despăgubâscă pe acel care a făcut construcțiuni voluntare, 
pentru-că, asemenea, construcţiuni nu sunt de nici un folos 
proprietarului; pe când construcţiunile necesarii, adică acelea 
cari sunt indispensabile pentru lucru, fără de cari lucrul 
sar fi deteriorat, precum şi cele utile, acelea cari nu eraii 
indispensabile, dar cari odată făcute ati produs un folos, tre- 
buese ţinute în sâmă de către proprietarul pământului. Pen- 
tru cele utile nu era dator proprietarul să le plătescă, de 
cât numai până la, concurența, utilităței, adică, cum am dice 
în dreptul modern, până la valuta în mai mult. ce ar căpăta 
lucrul. | „ 

Am vădut că aceste deosebiri sunt cu totul lăsate la 
o parte în dreptul modern, și din punctul de vedere al con- 
Strucţiunilor nu s'a, făcut; nici o altă deosebire de cât între . 
casul în care constructorul este de bună credinţă și casul 
în care este de rea credinţă. 

In privinţa reparaţiunilor ele se împart în dreptul mo- 
dern în reparaţiuni de întreținere Și în reparafiuni mari. 

Reparaţiuni de întreținere sunt în general reparaţiunile 
MICI, cari fac să se întreţie lucrul, de exemplu, un gem, o 
tencuială, ornamente, părți. din acoperiș, vopsâua după aco- 
periș, ete., pe când reparaţiuni mari sunt acelea pentru cari 
se cere o lucrare mai mare și aii ceva într'însele, cari le 
face să pară că ar fi adevărate construețiuni. 

n principii, usufructuarul nu este dator de cât repa- 
rațiuni de întreţinere. Să nu se confunde reparaţiunile de 
întreţinere cu ceea-ce, în conctractul de locaţiune, se numesc 
”eparaţiuni locative. Vom vedă în titlul Despre locaţiune, că chi- 
riașul este dator să facă Gre-cari reparațiuni (veqi art. 1.447).



DESPRE USUFRUCT, US ŞI ABITAȚIUNE 835 

Aci redactorul nu se ocupă de reparațiunile locative, ci în- 
trebuinţâză chiar alt cuvânt, anume reparaţiuni de. întreținere, 
de unde resultă că 'reparaţiunile de întreţinere sunt mult 
mai considerabile de cât simplele reparaţiuni locative, sai 
cele mici. * Ra 

58. Pentru a se determina cari sunt reparaţiunile mici, se 
procede prin enumerarea reparaţiunilor mari. 

Art. 546. Reparaţiunile cele mari sunt acelea ale zidurilor celor 

mari, ale boltelcr, restabilirea grinzilor, şi cele-l-alte, 

şi apoi adaogă „tote cele-l-alte reparaţiuni sunt de întreţinere“. 

Prin urmare usufructuarul nu este dator numai repa- 
raţiunile impuse unui locatar, cum o cheie la uși, ceva la 
sobe, ferestre, tencueli până la un metru, etc. (art. 1447),ci 

este dator a face reparaţiunile de întreţinere, cari pot să 
fie mult mai însemnate, de exemplu: tencuiala unei case, mai 
sus de un metru, o parte din înveliiore, ete., pe care lo- 

catorul nu este ţinut să le facă. e | 

De alt-fel se explică pentru-ce legiuitorul a făcut, acesta 

deosebire. În general, o închiriere ţine un an, doi, trei, cinci 

cel mult, pe când un usuifruct pote să dureze 30 sai 40 ani. 

Dacă ar fi fost ca usufructuarul să răspundă numai de re- 

parațiunile locative, ar fi putut ajunge la un moment dat 

ca să nu mai existe lucrul asupra căruia a fost usufructul, 

în 30 ani se dărâmă cu totul o casă, dacă nu s'aii făcut la 

timp reparaţiuni. Apoi să nu uităm iarăși că locaţiunea este 

un contract oneros, pe cânâ usufructul este mai adesea 

constituit cu titlu gratuit. Se 

59. Art. 545 dice că: „reparaţiunile mari rEmân în sar- 

cina proprietarului.« Este bine să ne înțelegem asupra, acestor 

cuvinte. Vom vedea îndată, când vom vorbi despre drep- 

turile şi obligaţiunile nudului proprietar că, în principii nu 

este obligat să facă nimic în folosul usufructuarului. Este un 

principiit, care ne vine din dreptul roman și se formulează, 

astfel: „Servitus mmnquam în faciendum consistit“. Acela care și | 

are lucrul s&ii robit, fie printr'o robire personală, — cum este 

usufructul şi usul—, fie printr'o robire reală, nu este obligat 

să facă nimic, 'ci numai să lase pe cel-alt, să-și exercite drep-
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tul săi. Când qice legiuitorul că reparaţiunile cele mari sunt în 
"sareina nudului proprietar, nu.vrea să dică că, dacă ar ne- 
cesita vre-unele din aceste reparaţiuni mari, să fie obligat 
nudul proprietar a le face, ci s'a înţeles numai că, dacă nudul 
proprietar voesce să facă aceste reparaţiuni, costul lor îl 
privesce pe dînsul, iar nu că este şi obligat a le face. 

Aci ar păr6 că există Gre-care dificultate, pentru-că 6că 
cum se exprimă un alt articol. . 

Art. 547, Nică proprietatul, nici usufructuarul nu sunt obligaţi a 
reclădi ceea-ce a cădut de vechime, sati s'a distruit din Gas fortuit. 

Prin argument d contrario am ajunge la acâstă conclusiune 
că, de 6re-ce proprietarul nu este obligat să clădscă, ceea- 
ce a căqut prin vechime saii s'a dărîmat prin cas fortuit, el 
rămâne obligat să, facă reparaţiunile mari, atunci când aceste. 
reparaţiuni nu ai devenit: necesarii nici de. vetustate, nici 
de cas fortuit. Pe de o parte Art.. 545 precisâză cari sunt 
reparaţiunile ce este obligat a le face usufructuarul ; 6ră pe 

„de altă parte, tot articolul 545 spune că reparaţiunile mari 
sunt în sarcină proprietarului şi nu se exceptă de cât acele 
provenite din vetustate sati cas fortuit; Soluţiunea, ar păr 
că.nu pote fi alta de cât că nudul proprietar este ținut la 
reparăţiunile .mari, afară de cele exceptate. 
„. Cu.tâte acestea legiuitorul n'a înțeles ast-fel. Afară de 
clausele prevădute în convenţiuni, nici odată nudul pro- 
prietar nu va fi:dator a face reparaţiuni pentru usufructuar. 
Cu alte cuvinte, nu pâte. cere usufructuarul ca nudul pro: 
prietar să facă reparaţiunile mari pe lucrul asupra căruia 

» are usuiructul. Nu se vede nicăeri intenţiunea, legiuitorului 
de a schimba principiul pe care l-am formulat de la început, 
că nudul proprietar, nu este obligat a, face alt-ceva de cât 
numai a lăsa pe usufructuar să-și exercite dreptul său. Când 
se dice însă: reparaţiunile mari sunt în sarcina proprietarului, vrea, 
să dică, că dacă nudul proprietar voesce să facă vre-o re: 
parațiune, nu pâte cere să o facă usufructuarul, precum 
iarăşi nu pâte cere vre-o despăgubire de la usufructuar, și 
dacă el, nudul proprietar, a făcut vre-o reparaţiune mare, 
costul îl privesce numai pe el. a 

60. Mai ati trebuinţă de a se explica cuvintele:



DESPRE USUFRUCT, US ŞI ABITAŢIUNE - 837 

„Afară numai dacă acestea s'ar fi causat din. lipsa re- 
paraţiunilor de întreţinere de la deschiderea usufructului, 
în care cas usufruotuarul este obligat a le face şi pe acestea“ 
(Art. 515). 

Dacă cum-va usufructuarul a neglijat şi nu a, făcut; re- 
paraţiuni de întreţinere, şi din causa, acâsta, ;s'au adus stri- 
căciuni, ast-fel în cât. necesitâză reparaţiuni mari, usutrue- 
tuarul este dator să le facă. Așa, de exemplu, streaşina unei 
case este atinsă la un loc şi usufruotuarul neglijeză de a 
pune un jghiab saii un urloiii, și picând din ce în ce mai multă 
apă, provenită din ploi, pe zid, zidul a început să se dă- 
rime, așa că este necesitate să se facă un noi -zid. Usu- 
fructuarul va fi obligat să facă ac6stă reparaţiune mare, 
pentru-că din neglijenţa lui s'a necesitat reparațiunea. 

__61. Dar, mai adaogă legiuitorul: reparațiunilor de între- 
ținere de la deschiderea usufructului. Pe acâsta se fundâză co- 
mentatorii să spue că usufructuarul nu este ţinut să facă 
de cât reparaţiunile, cari aii necesitat în momentul când a 
început usufructul şi cât a durat usufructul. Așa, dacă de 
exemplu, casa avea trebuință de reparaţiuni de întreținere 
mai înainte de a nasce usufructul, usufructuarul nu este 
ținut să le facă, şi în ori-ce cas dacă le-ar face, el va avea, 
dreptul să c6ră despăgubiri de la nudul proprietar. Legea 
spune că numai reparaţiunile de întreţinere necesitate de 
la deschiderea usufructului este dator să le facă usuiruc- 

tuarul. " | 
Ce se înțelege cu deschiderea usufructului? Este MO- 

mentul când s'a deschis drepturile usufructuarului, saă din 

momentul cânâ el a început să-și exercite acest drept? Cu- 

vîntul chiar de deschidere arată că este vorba de reparaţiuni, 

cari erai necesarii în momentul. când s'a deschis usufructul, 

iar nu în momentul când a început să se folos6scă usu- 

fructuarul. O: | i a 
| 62. In fine usufructuarul este ţinut la reparațiuni 

pentru-că ţine lucrul, de unde consecința că usufructuarul 

se pâte fârte bine descărca de obligaţiunea, de a repara, 

dacă abandonă dreptul săi. Așa, de exemplu, este o casă 

prea mică, ce necesită cheltueli mari de reparaţiuni, sau 

este un lucru de lux a cărui întreţinere costă mult, cum ar
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fi o seră, şi usufruetuarul preferă să renunţe la dreptul săi 
de usufruct, de cât să fie obligat la, reparaţiuni. In asemenea 
cas el se pâte dispensa de obligaţiunea de a repara, aban- 
donând dreptul săi de usufruot. 

In practică aplicarea acestei reguli întîmpină câte o 
dată dificultăţi. Presupunem usufructul constituit pe mai 
multe lucruri, întrebarea, este: usufructuarul pote să păs- 
treze unele din lucruri şi să abandone pe altele? Așa, se 
constituie usufructul pe o întrâgă avere în care se găsesce, 
moşie, vie și diferite alte proprietăţi în diferite localități. 
Ecă o vie care cere pentru întreţinere o mulţime de chel- 
tuieli, .și usufructuarul dice: ei renunţ la usufructul viei. 
Cestiunea, este a, se sci: dacă p6te usufructuarul, păstrân- 
du-și usufructul pe lucrurile cele-l-alte, să renunţe la o parte 
din usufruet, care pâte este mai oneros pentru dînsul? Ces- 
tiunea, este forte delicată Şi de multe ori în practică pote să 
se hotărască ca usufructuarul să fie ținut, sai să renunțe 
la tot usufructul, sati să fie obligat a întreţine tâte lucrurile 
asupra, cărora există usufructul. Negreșit că, dacă în exem- 
plul de sus via face parte dintr'o proprietăte mai mare, usu- 
fructuarul nu pâte veni să qică: renunţ la dreptul mei de 
usufruct pe bucata acâsta de pământ și îmi reserv dreptul 
pe restul de moşie; saii dacă ar fio casă, de exemplu, care 
ar avea 0 seră și usufructuarul dice: renunţ la partea unde 
este sera şi țin cea-l-altă parte, negreşit că acesta ar fi cu 
desăvîrșire imposibil, pentru că oră renunți Ja întrega moșie 
sau întrâga casă, ori trebue să păstrezi tot. 

Pe când dacă ar fi usufructul constituit pe mai multe 
lucruri, s*ar admite mai ușor că usufructuarului să'i fie per- 
mis a renunța, la usufructul pe unul din aceste bunuri. Ve- 
dem dar că este aci o cestiune de fapt, care p6te fi hotărită 
după împrejurări. . 

63. Acum, în privinţa vetustăței nu este nici o dificul- 
tate în practică. Se pâte uşor cundsce ce s'a dărîmat prin 
vechime, Și ce a putut să se dărîme din causa neglijenţei 
usufructuarului.
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VII. Plata unor sarcini 

61. Trecem la a șâptea obligaţiune pe care o are usu- 
fructuarul, aceea de a duce unele sarcini. Este vorba de unele 
sarcini, cum este un imposit către Stat, judeţ ori comună, 
sait de unele cheltuieli ocasionate cu vre-un proces ce a avut 
loe asupra lucrului constituit în usufruct. 

“În privinţa acâsta legiuitorul urmăresce aceeași ideie, 
că usufructuarul folosindu-se de fructele lucrului va fi dator 
să plătescă acele sarcini, cari în general se plătesc cu din 

venitul lucrului, sai, — ca să dic aşa —, cari sunt chiar puse 
pe acest venit; pe când sarcinele cari nu se plătese din 

venit, 'şi cari nu sunt puse pe venit, ci pe capital,. aceste 
sarcini privese pe proprietar. | 

In Art. 519 şi 553 legiuitorul face aplicarea acestej 

regule. 

Art. 548. Usufructuarul -este obligat în cursul folosinţel sale, Ja t6le 

sarcinele anuale ale fondului, precum contribuţiunile şi altele, ce după 

obiceiii sunt considerate ca sarcini ale fructelor. 

" Negreşit că fonciera se pune după venitul moşiei sait 

al casei şi prin urmare privesce pe usufructuar, precum și 

decimile comunale saii județene. 

Din contra Art. 519 dice: 

Art. 549. In privința saveinelor ce pot fi impuse po proprietate în 

cursul usufructului, proprietarul şi usufructuarul contribuesc în modul. 

următor: proprietarul este obligat a le plăti şi usufructuarul a-răspunde 

dobândile, iar dacă usufructuarul le-a plătit, el are dreptul a cere capetele 

plătite de la proprietar, la expirarea usufructului. 

65. Aci este vorba de unele sarcini, cari cad pe însuși 

fondul lucrului, d. ex. o ipotecă ce există în momentul con- 

stituirii usufructului. Acâstă, sarcină privesce pe nudul pro- 

prietar pentru capital şi pe usufruotuar pentru dobândi. Saii 

nudul proprietar a plătit datoria şi are drept să ceră do- 

bândă de la usulructuar, atât cât dureză usufructul ; sati 

usufructuarul a plătit şi atunci el nu este în drepi să, c6ră 

“restituirea acestor sume de cât în momentul în care usu-
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fructul s'a stins, şi acâstă restituire o va face nudul proprie- 
tar, fără să fie dator să dea vre-o dobândă. Cu alte cuvinte 
nudul proprietar nu contribuie de cât cu capitalul, iar atât 
cât: dureză usufructul, usufructuarul datoresce dobândă 
acestui capital. 

„66. Același lucru, când este vorba, de cheltuieli prove- 
nite din judecată. 

Art. 553. Usutruetuarul este datora plăti-numai cheltuielile proceselor 
ce privesce folosinţa, şi.ale celor-l'alte condemnaţiuni, la cari procesele 
arătate pot da nascere, 

____Se întent6ză un proces, care atrage cheltuieli: taxe, 
„advocaţi şi cele-lalte. Dacă procesul privesce și pe nudul 

- proprietar şi pe usufructuar, — cum ar fi de exemplu o căl- 
care de pământ sait o revendicare —, a imobilului supus usu- 
fructului, se fac condițiunile de plată ast-fel : nudul proprietar 
plătesce capitalul și usufructuarul plătesce dobânda acestui 
capital. Și aci iarăși: ori nudul proprietar a plătit și va, cere 
dobânda, sumei de la usufructuar, ori usufructuarul a plătit 
și va cere capitalul de la proprietar fără dobândă. 

Dar pâte să fie proces, care să privâscă numai pe usu- 
fructuar; aşa de exemplu: cine-va contestă dreptul săi; în 
„asemenea, cas usufructuarul va, fi dator să sufere el singur 
tâte cheltuielile procesului. Asemenea dacă s'ar întîmpla să 
fie un proces care să privescă numai pe. proprietar, de 
exemplu i se contestă dreptul de nudă proprietate, fără ca, 
usufructul să fie în cestiune, cheltuielile privesc numai pe 
proprietar şi usufructuarul nu este dator să contribu&scă 
nici chiar cu dobânda. . 

67. Mai dificilă este explicarea Art. 550, 551 și 582, 
privitâre la unele plăţi de datorii, la care este: ținut usu-: 
fructuarul. Pentru 3 cunâsce bine aceste articole, cată să 
ne referim la împărţirea, legaturilor, în legat universal, cu titlu 
universal și legut particular. , 

Legatar universal este acela care primesce sali are po- 
sibilitatea a primi! întrâga, moștenire. Așa de exemplu: se 
lasă lui Primus: Şi Secundus întrâga avere. Și unul şi altul 
sunt legatari universal, fiind-că dacă Primus nu va, primi, 
Sait nu va put6 primi legatul, partea lui trece la Secundus,
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și vice-versa. Aceştia, sunt legatari universali, fiind-că- de şi 
fie-care are în fapt jumătate moştenire, ambii ai însă posi- 
bilitatea să primâscă întrâga moştenire. - 

Legatur cu titlu : universal este acela care are numai o 

fracțiune de moștenire, de exemplu: jumătate saii sfert de 
moștenire, saii jumătate din lucrurile mobile, ori întregi, saii 
t6tă averea imobilă, ori parte din averea imobiliară. . - 

In fine legatar particular este acela, cărui s'a lăsat unul 

saii mai multe obiecte determinate, de exemplu: casa, moșia, 
biblioteca cutare, ete. - | 

Deosebirea între aceste legaturi îşi are importanţa, mai 
ales din punctul de vedere al datoriilor moştenirei. Aşa, în 
principii, legatarul universal este ţinut la. t6te datoriile 
moșştenirei, după unii până la concurența sumelor, pe cari 
şi el le primesce prin moştenire; legatarul cu titlu universal 

este dator că contribuie la datorii în proporţiune cu partea 

alicotă a lui în moştenire; pe când .legatarul particular nu 

“ contribue la datorii, afară numai dacă lucrul legat are sarcini. 

Aplicând aceste reguli, legatul unui usufruot fio chiar 

asupra averei întregi, nu pâte să fie de cât un legat par- 

ticular, pentru că s'a legat un lucru anume determinat. Cu 

tâte acestea legiuitorul în Art. 550 şi 553 pune pe usufruc- 

turul căruia i s'a legat un usufruct să.contribue la datoriile 

moștenirei, şi după cum se face divisiunea legatarilor, în 

universali, cu titlu universal şi eu titlu particular, tot ast-fel 

şi când este vorba de usufruct, pare să se asimileze usu- 

fruetuarul cu un legatar şi se dice: usufructuar universal, usu- 

fructuar cu titlu universal Și: usufructuar particular. 

lată înţelesul Art. 550, 551 şi 552. 

Art. 550. Acel ce câştigă cu titlu gratuit un usufruct universal sai 

e dator a achita în proporţiune cu folosinţa sa, şi 

, legaturile, pensiunile alimentare şi veni- 

i6ţă cari privesc asupra patrimoniului. 

cu titlu universal, est 

fără nici un drept de repetiţiune 

turile rentelor perpetue sai pe Y 

68. Am lăsat un legat de usufruct pe întrega mea avere, 

dar pe o fracțiune din avere am constituit și o rentă viageră; 

sati, am lăsat datorii către cine-va, cari produc dobândă 

Legea, dice că, în proporțiune cu folosința lui, usufruotuaru 

plătesce interesele rentei sai a datorii.
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Art. 551. Usutructuarul cu titlu particular nu se obligă la plata qa- 
toriilor pentru care fondul este ipotecat, şi de va fi silit să le plătescă are 
acţiune în contra proprietarului. 

69. Am lăsat usufructul pe o moșie, ea era ipotecată 
şi a fost nevoit usufructuarul să plăt6scă, datoria, în asemenea, 
cas el va avea recurs în contra nudului proprietar, numai 
pentru capital. 

„dirt. 552, -Usufructuarul fie universal, fie'cu titlu” universal, trebue să contribuiâscă împreună cu proprietarul Ja plata datorielor, după cum urm6ză: se prețuesce valârea fondului supus usufructului, se defige în urmă cătimea cu care urmâză a contribui la plata datorielor în proporţiune cu valdrea disului fond. Dacă usufructuarul voesce să avanseze suma pentru care trebue fondul să contribue, capitalul i se înapoiază la sfîrşitul usu- fructului, fără nici o dobândă. Iar de nu va voi usufructuarul a face acest avans, proprietarul pâte, după a sa voinţă, saii Să plătâscă 'dînsnl acea sumă, şi atunci usufructuarul îi plătesce dobândile în tot cursul usufruc= tului, sati să pună în vîndare o parte din averea supusă usufructului, până se va dobândi un preţ analog sumei datorite,. 

70. In lege se dice că se prețuesce usufructul, însă se 
prețuesce atunci când este cu titlu universal, pentru că dacă, este universal, nu -mai este trebuință de prețuire. Ce 
se întîmplă în asemenea cas? În proporțiune cu partea ce cine-va, are în moștenire de usufruct, contribue la datorii 
pentru dobândi. Usufructuarul pe întrâga avere plătesce tâte 
dobândile, iar cel care este numai pe o parte, plătesce numai proporţional cu ce are. Se mai dice în lege că, dacă usu- fructuarul plătesce datoriile, este în drept să oră de la 
nudul proprietar capitalul, însă la stingerea usufructului, 

71. Legiuitorul mai presupune în acest articol că nică 
nudul proprietar, nici usufructuarul, nu ai destulă avere cu 
care să plătâscă datoriile, şi atunci se dispune ca să se vîndă 
parte din avere și cu acei bani să se plătâscă datoriile. Cu 
modul acesta, pe lucrurile vîndute usufruetuarul perde drep- 
tul de a se mai folosi și nudul proprietar perde fondul. 

Drepturile şi îndatoririle. nudului proprietar 

72. Redactorul nu arată nicăeri cari sunt drepturile și 
obligaţiunile nudului proprietar, în timpul exerciţiului usu-
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fructului, afară de aliniatul I al art. 539, unde se spune că 

proprietarul nu pâte prin faptul s&i, nici cu ori-ce chip, să 
vatăme drepturile usufructuarului. Cu alte cuvinte, singura 
obligațiune a nudului proprietar este dea lăsa liber pe 
usufructuar să exercite dreptul săi. - 

Am arătat că există un principii că acel care își are 
lucrul s&ii supus unei servituţi, nu are altă obligaţiune de 
cât numai să lase a se exercita dreptul de servitute, iar nici 
odată de a face ceva, în favârea aceluia. care are o asemenea 
servitute. Am citat deja regula din dreptul roman, servitus 
nunquani în fuciendo consistit. “ 

De îndată însă ce legiuitorul arată cari sunt obligațiu- 
nile usufructuarului, aceste obligaţiuni find create numai în 
interesul şi pentru a, conserva; drepturile nudului proprietar, 

determină: drepturile acestuia. 

73. In afară de acâsta, nudul proprietar este în drept, 

— pe lângă a cere ca usufructuarul să execute obligaţiunile 

sale —, să dispună -de lucrul asupra căruia are dreptul de 

nud proprietar, şi prin urmare "| pote înstrăina,"l pote dărui, 

ipoteca. EL este încă în drept a intenta acţiune în contra 

aceluia care ar usurpa lucrul. Este încă în drept a intenta, 

chiar acţiune. posesorie. Este în drept să facă tâte actele de 

conservarea lucrului, ca reparaţiuni mari, şi în asemenea, 

cas ceea-ce va suferi usufructuarul din aceste reparații, — 

adică pentru intervalul cât ele vor dura —, nu are. nici un 

drept la despăgubiri, cum are dreptul locatarul, fiind-că el 

nu pâte împedica pe nudul proprietar a face: aceste repa- 

rațiuni. 

SECȚIUNEA III 

Despre stingerea usufructulul 

IL Mortea usufructuarului 

74. Sunt mai multe moduri prin care se stinge usu- 

fructul. * Da 

Primul mod de stingere a usufructului şi cel mai con- 

form cu natura acestui drept, este nortea usufructuarului.
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Art. 557 începe prin a spune: 
"Usufructul se stinge prin mortea, usufructuarului. 
Am spus că și Romanii consideraii usufructul ca o ser- 

vitute personală, în înțelesul că se constitue în interesul Şi 
în favârea unei persâne, cu deosebire de servituţile reale 
saii propriii dis servituţi pe cari le vom ved& mai târdiă. 

Romanii mai arătaii o -consideraţiune, care își are va- 
lGrea sa, că trebue să se 'găsescă mijlâce de stingerea usu- 
fructului, fiind-că nu este bine ca mult timp, aceste două 
drepturi, dreptul de usufrucet și dreptul de nudă proprietate, 
să existe separate. 

75. Dacă sunt mai mulţă usufruetuari, adică dacă usu- - 
fructul s'a constituit în pers6na mai multora, în fapt se va: căuta să se vadă dacă intenţiunea acelui care a constituit 
usufructul a fost ca la mârtea unuia din usufructuari, partea lui de usufruct să mârgă să profite celor-l'alți usufruetuari, 
sait să se unâscă cu nuda proprietate. 

76. Mai p6te exista usufruct în pers6na mai multora, 
însă în mod “consecutiv, adică să se Qică cum că, dacă usu- 
fructul se stinge în persâna, lui Primus, el să continue în 
pers6na lui Secundus. Pentru ca un asemenea usufruct, să 
existe, toţi comentatori moderni cer ca, acel al doilea, în 
fav6rea căruia s'a constituit, usufructul, să fie născut sati cel puțin conceput în momentul în care usufructul a luat 
nascere. E | 

Unii comentatori ati propus să se facă deosebire între casul în care usufructul ar fi constituit cu titlul gratuit şi casul în care ar fi constituit cu titlul oneros, și ai dis ca să nu se .c6ră condiţiunea, existenței, în momentul consti- 
tuirii, aceluia, în fav6rea căruia usufructul s'a constituit, de 
cât numai când constituirea s'a făcut cu titlu oratuit, pe când 
dacă s'ar face cu titlu oneros,:pote fârte bine ca usufruc- 
tuarul să nu existe chiar în momentul când se constitue 
usufructul. Acest mod de a ved6 este contrarii chiar inten- 
țiunei legiuitorului, fiind-că dacă s'ar permite să se consti- 
tuie usufructul pe capul persânelor cari nu există, ar put forte bine să se prelungâscă un usufruct în infinit, Nimie 
nu ar pute să oprâscă a se dice că se constitue usiifructul 
în fav6rea lui Primus, și de aci în fav6rea moștenitorilor şi
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tuturor descendenților lui Primus în infinit. După cum re- 
dactorul nostru interdice cu desăvîrşire substituţiunile, adică 
clausa ca cine-va să păstreze un imobil şi să-l transmită la 
mârtea lui altuia, — și acâsta pentru că intereseză ordinea 
publică —, tot ast-fel ar fi, dacă s'ar crea un usufruct în în- 

finit, de Gre-ce încă odată nudul proprietar nu ar mai avâ 
aprope nici un interes să-şi păstreze dreptul săi. Apoi prin- 

cipiul chiar că nu se -pâte constitui un drept pentru acela, 
care nu există, încă ne silesce a nu admite distincțiunea, de 
care vorbim. | 

De aceea dar, fie că usufructul este constituit. cu titlu 

oneros, fie că este constituit cu titlu gratuit, nu pote exista, 
„de cât în persna acelui care ave o existență în momentul 
în care sa constituit usufructul. In acest cas, dacă primul 

usufructuar încetâză din viaţă, usufructul va merge în per- 

s6na celui do al doilea, iar dacă Secundus ar fi, care ar în- 

ceta cel d'întâiii din viaţă, aţunci la mortea primului usu- 
fructuar, usufructul se stinge. a 

77. Sunt pers6ne, cari aii o existenţă nedefinită ; acestea 

sunt persinele civili. Instituţiunile pot dura secoli întregi. Co 

av6 legiuitorul să. decidă pentru .casul când s'a constituit 

un usufruct în 'favârea unei asemenea persâne? Cestiunea 

s'a presentat şi la Romani. Trebuia ca să se decidă că, sau 

un usufruct nu se pâte constitui în favorea unor asemenea 

persâne, sati că, fiind constituit, el să aibă un termen. EX 

au decis ca usufruetul să nu dureze peste 100-ani. Legiui- 

torul nostru nu a.voit ea usufructul să dureze mai mult de 

cât ceca-ce se calcula ca o generaţiune, adică a fixat terme- 

nul de 30 ani. 

Art. 559. Usutructul care nu e acordat particularilor, nu pâte trece 

peste 30 do ani. 

78. Dacă se constitue usufruetul în favorea unei per- 

s6ne morali, şi dacă acâstă pers6nă morală încet6ză de a 

mai exista înainte de împlinirea acelor 30 ani, de sigur că 

şi usufruotul se va stinge înainte de împlinirea acelui termen.
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II; Expirarea termenului pentru care s'a constituit 
„usufructul 

79. Al doilea mod de stingere a usufruetului este ex- 
pirarea termenului. Aşa, s'a constituit usufructul pe 10, 15 sau 
20 ani, s'a ajuns termenul fixat, usutructul se stinge. 

Usulructul încetâză fără să fie necâsitate de vre-un act 
prin care să se investâscă nudul proprietar cu usufructul. 
Vom ved6, când vom vorbi despre efectele încetărei usu- 
fructului, că nudul proprietar nu capătă, — ca, să die așa—, un drept noi, ci 'și vede lucrul săi deseăreat de usufructul 
care a fost constituit până acum. Prin urmare, din momentul 
în cere termenul a, expirat, usufructul este stins şi nudul 
proprietar are plena proprietas. 

80. Un usufruct s'a constituit cu termen. Inainte de 
acest termen more usufructuarul, usufructul se stinge. M6r- 
tea usufructuarului face să înceteze absolut. usufructul. 
Art. 560. nu contradice soluțiunea n6stră. Aci redactorul nu 
a făcut de cât să răspundă la o mică controversă ce exista 
între j urisconsulții romani, aceea de a se sci ce s'ar întîmpla, când s'ar dice că se constitue usufruetul în fav6rea lui Pri- 
mus până la epoca în care Secundus ar împlini, de exem- 
plu, vârsta de 50 ani. . | 

Jurisconsulții romani se întreba: dacă Secundus în- 
ceteză. din -Vi6ţă mai înainte de împlinirea celor 50 ani, ce 
are să se întîmple? Ei bine, legiuitorul nostru a decis că, 
chiar Gacă acâstă pers6nă ar înceta din vi6ță înainte de îm- 
plinirea, vârstei fixate, totuși usufructul durâză până la epoca 
în care ar fi ajuns persâna decedată la vârsta determinată. 

Art. 560, Usutructul constituit până ce o altă persână va ajunge la- o vârstă hotărită, ţine până la acea epocă, chiar d'ar muri disa persână înaintea vârstei hotărtte. 

Ac6stă disposiţiune nu contradice întru nimie soluţi- 
unea că usufructul cu termen se stinge prin mârtea usufruc- 
tuarului, dacă mârtea acestui usufructuar a avut loc înainte 
de împlinirea termenului. (Maread6, art. 617, IV)..
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III. Prin consolidare 

Si. In al treilea rînd, art. 557 adaogă că usufructul 
înceteză: 

Prin consolidarea sai întrunirea asupra aceleaşi persâne a ambelor 

calități de proprietar şi de usufructuar. 

Romanii diceaii că este consolidare numai în ceasul în 
care usufructuarul capătă şi nuda proprietate. Așa, cum este 
redactat articolul nostru se primesce si fie consolidâre în 
ori-ce cas în care ar fi întrunirea asupra aceleaşi persone a 

ambelor calități de proprietar şi de usufructuar. De aci cri- 

tica unor comentatori, cari die: apoi consolidarea aşa cum o 

arată redactorul modern ar însenina că, în ori-ce cas sar 

stinge usufructul, avem o consolidare, de 6re-ce în t6te ca- 

surile de stingere a usufructului, calitatea de usufructuar 

şi nud proprietar se unesce asupra. aceleaşi persne, şi de 

aceea, Marcad6 1!) a voit să spuie că legiuitorul a dat o falșă 

definițiune, şi se ţine strict de dreptul roman, care dice că 

nu pâte să fie consolidare, adică nu se presintă un mod 

deosebit de stingere a usufructului, de acela în care usu- 

feuctuarul a căpătat în acelaș timp și nuda proprietate. 

Acestă soluţiune lovesce chiar în termenii articolului, 

pentru că n'a voit redactorul să primâscă acestă teorie şi 

prin urmare trebue să spunem că consolidarea are loc şi în 

casul în care nudul proprietar capătă dreptul de usufructuar, 

de cât cu acestă deosebire .ca să nu fie un alt mijloc de 

stingere a usufructului, cum este mârtea usufructuarului, 

expirarea termenului etc. La mârtea usufructuarului, usu- 

fructul fiind stins de tot, nu se pote, —exact vorbind —, 

dice că nudul proprietar a căpătat și usufruetul; nudul pro- 

prietar nu capătă nimic, de cât numai că lucrul asupra căruia 

exista usufructul, se liberză de servitute. Tot ast-fel și la 

expirarea termenului; — pe când în consolidare nudul pro- 

prietar capătă chiar usufruetul. Așa, de exemplu: nudul pro- 

prietar cumpără de la usufructuar sai primesce de la el în 

dar, oră prin moștenire, usufructul. Există dar o diferință 

  

Art. G17, V. Cam în acelaş sens, Planiol, |, n, 1783. 

.
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între unirea drepturilor de usufruct și de nudă proprietate 
pe capul aceleași persâne, fie chiar a, nudului proprietar, — şi între cele-l'alte casuri de stingere a usufructului. . 

"82. Consolidarea, riguros vorbind, nu este tocmai un mijloc de stingere a usufructului; în unele casuri se con- sideră ca și cum ar exista usufructul, dar ea este mai mult o imposibilitate de a se exercita acest drept. Este un prin- cipii în drept că nimeni nu pâte să aibă o servitute pe propriul săi lucru: pemini res sua servit ; prin urmare, dacă nudul proprietar capătă usufructul, sai dacă usufructuarul capătă și nuda proprietate, usufructul nu este. tocmai stins, însă fiind-că nemini ves sua servit, acel care .are usufructul având şi nuda, proprietate, nu se pote dice că are o adevt- rată, servitute. Şi ca să se înțel6gă mai bine acâsta, vom ved6,: când vom vorbi de stingerea obligațiunilor, că între ele este una numită confusiune, adică calitatea de creditor Şi debitor vin de se unese pe acelaşi cap, pe aceeași pers6nă, Şi atunci vom vedă Grăși că acâstă confusiune nu este toemal un mod de stingere a obligaţiunei, ci o imposibilitate de a se executa obligaţiunea, căci nimeni nu se pote executa p8 el însuși. | . 
83. Care este interesul de a cunâsee ac6stă consolidare? „Este numai o explicaţiune filosofică sait teoretică, sati are interes practic ?. Interesul este acesta, că, dacă usufructuarul, înainte de a avâ loe consolidarea, a constituit terțelor: per- sOne drepturi asupra usufructului săi, aceste pers6ne nu 'şi văd dreptul lor perdut, cum. ar fi în cele-l'alte casuri de stingere a usufructului. In adevăr, să presupunem că usu- fructuarul a ipotecat dreptul săi: de usufruct, sai să presu- punem că a cedat altei persâne usufruetul. Dacă usufructul se stinge prin morte, expirarea termenului sai alţ mod, usufructul este cu desăvîrşire desființat și prin urmare și drepturile creditorului ipotecar, precum și drepturile cesio- narului sunt cu totul desființate ;. pe când dacă avem o con- | solidare, adică unirea în aceaşi pers6nă a calităței de usu- fructuar și nud proprietar, acei cari aă contractat cu usu- îructuarul continuă a, 'șă menţine drepturile lor intacte. Așa Și creditorul ipotecar Şi cesionarul continuă să-şi exercite drepturile lor asupra, acestui usulruct.
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„8. Mai este şi alt ceva, — și acâsta se controversâză —, 
afară de casul în care usufructul sar stinge prin desființarea 
lucrului. - Usufructul. odată stins nu mai pote renasce: a 
murit usufructuărul, sati a expirat termenul, s'a terminat 
usufructul; pe când, dacă este consolidare, și dacă dintr'o 
împrejurare acestă unire a cualităţei de nud proprietar şi de 
usufructuar încet6ză, usufructul reia, viță, sati, — mai bine 
dis —, continuă de a exista. Așa, de exemplu: s'a putut în- 
timpla, ca cumpărătârea, pe care a făcut-o usufructuarul 
asupra unei proprietăţi, să fi nulă; ei bine, anulându-se vîn- 
darea, usufructuarul își reia drepturile pe cari le avea mai 
înainte. Saii, a fost făcută consolidarea sub o condiţiune re- 
solutorie, condiţiunea s'a împlinit și unirea a încetat; atunci . 

usufructul renasce și usufruetuarul reintră în t6te dreptu- 
rile pe cari le avea mai înainte.. : 

85. Singura dificultate ce se presintă în practică .este 
relativă la cauțiunea pe care a dat-o usufructuarul. Scim că 
usufructuarul este dator 'să eauţioneze pe nudul proprietar 

„pentru buna administrare şi pentru restituirea lucrului la, 
încetarea usutructului. Iică o cauţiune dată şi. apoi o stin- 
gere de usufruet prin consolidare. Dacă ar fi vorba de stin- 

geri complecte, cauţiunea ar fi descăreată, însă .ce se întîmplă 
dacă avem numai o simplă consolidare? Usutructul s'a stins 
în adevăr pe atât pe cât durâză consolidarea şi probabil va 
dura tot timpul; dar dacă din o împrejurare 6re-care acestă 
consolidare încetâză şi dacă reia din noii usufructul exis- . 

tența sa, ce vom hotărî, vechea, cauţiune continuă să fie 

ţinută sau nu? Este un sistem care! dice că vechea cauţiune 

continuă -a exista şi că nu este trebuință de o.nouă cauţiune. 

Alţii die: Consolidarea este: un -mijloc de stingere şi cau- 
țiunea este descărcată prin stingerea usufructului. Renasce 

usutruetul ? atunci trebue să 'se constituie o nouă cauţiune, 

nudul' proprietar va cere să fie. din noi garantat. .-. | 

Ori-care ar fi soluţiunea ce se.dă, este necontestat că 
nudul 'proprietar, când usufruetul "ȘI reia nascoro, pâte să 

c6ră ca, sai .cauționarul cel vechiii să garanteze | sii nou pe 

usufructuâr, : sait, nevoind cauționarul cel vechiti s gran 

teze, să se adreseze la usufruciuar ȘI să-i ceră 0 nou: 

cauţiune pentru, usufructul, care continuă de aci înainte. 

5 
64257.
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„IV. Ne=usul în timp de 30 ani 

86. Art. 557 urmâză cu enumerarea, casurilor de stin- 
gere a usufructului și spune în al patrulea, rînd că usufruetul 
se stinge: 

Prin neusul dreptului de usufruetuar în curs de trei-deci anl. 

In regulă generală un proprietar, care are un imobil, 
dacă nu a exercitat dreptul săi în timp de 30 ani, nu Și-a 
perdut proprietatea. Ca să-şi perdă proprietatea, se cere ca 
să vie o terță persână și luând imobilul în stăpânire să do- 
bândâscă, proprietatea după 30 ani de posesiune, saii prin 
usucapiune. Pentru usufruct nu este tot-ast-fel. Este destul 
ca un usufructuar să nu fi exercitat dreptul săi în timp de 
30 ani, pentru ca usufruotul să fie stins, fără să fie necesi- 
tate ca, saii nudul proprietar, sati altă pers6nă să exercite 
usufructul. 

87. Găsim în Institute că usufructul se pote stinge non 
utendo per modum et tempus. Non utendo per tempus negreşit este 
casul nostru. , 

» Non atendo per modum era, încă un alt mijloc de stingere 
a usufructului. Așa de exemplu: cutare lucru era destinat 
la cutare servicii, cum ar fi o carieră din care se scotea şi 
piatră şi nisip, şi usufructuarul. se mulțumesce să seâtă în 
„timp de 830 ani numai nisip; după 30 ani el perde dreptul 
de a seâte şi pistră, pentru că nu a usat în timp de 30 ani, 
în modul cum uza proprietarul. 

Ac6stă soluțiune s'a părut redactorului modern grea 
de stabilit, ca să se vadă în diferite casuri cum ar pute să 
se dică că usufruetuarul nu a usat după modul cum avea 
drept să useze. La noi este destul ca usufructuarul să tragă 
ori cât de mic venit din lucrul întreg sati din 'o! părticică, 
din lucru, pentru ca usufructul să continue. Este bine în- 
țeles că, dacă usufructul este constituit pe mai multe lucruri 
sai pe o moștenire, și dacă usufructuarul a profitat și a luat 
venitul numai de la unele lucruri, atunci usufructul, de Și 
constituit printr'un singur act pe o universalitate de bunuri, 
totuși este stins pentru acele bunuri asupra cărora usufruc- 
tul nu s'a exercitat.
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Nu tot ast-fel vom hotărî dacă presupunem un imobil 
şi dacă usufructuarul se mulțumesce a exploata numai o 
parte din acest imobil. La Romani partea, cea-l'altă era. des- 
căreată de usufruct, iar la noi nu s'a admis acest lucru şi 
usufructul continuă. 

88. Usufructuarul pâte să-și exercite dreptul săi și. 
prin el însuși şi prin altă pers6nă. Scim forte bine că usu- 
fructul pâte să fie închiriat; ei bine, perceperea acestor 

chirii constituie un exerciţiii de usufruct şi prin urmare 
usufructuarul se consideră că a exercitat; dreptul său. 

Este însă delicat a se decide, în cas când usufructuarul 
a închiriat dreptul să, sai l-a cedat şi cesionarul în timp 
de 30 ani nu a exercitat dreptul s&ii. Controversa este dacă 
usufructul se mai menţine saii nu? Unii autori ai dis: usu- 

fructuarul a continuat de a exercita dreptul săi, fiind-că el a 

avut preţul cesiunei. Alţii die: dacă nici usufructuarul, nici 

altă pers6nă în numele lui, în timp de 30 ani nu exercită 

dreptul s&i de usufruct, usufructul este stins (Maread€, Art. 

627, VIII). | | 
Se înţelege că t6ie aceste controverse nu ait tocmai o. 

utilitate practică, de oare ce se întîmplă rar ca să fie con- 

stituit un usufruct şi în timp de 30 ani să nu fie exercitat. 

De altă parte, se întîmplă rar şi este aprâpe imposibil în 

practică, ca cine-va să cumpere un usufruct prin cesiune și 

apoi să nu'şi exercite acest usufruct. Ceea-ce este important 

aci, este că cu deosibire de cea ce se întîmplă la proprietate, 

unde se pâte f6rte bine ca un moștenitor să nu scie ci 

imobilul cutare intra în proprietatea sa, şi să lase un timp 

îndelungat să se prescrie, nu pote av6 loc la usufruct pentru- 

că usufructul se stinge prin mortea usufructuarului, afară 

numai dacă am presupune că s'a constituit usufruetul în 

favârea unei pers6ne pâte abia concepută în timpul când 

s'a constituit usufruotul, şi că acesta pers6nă nu a sciut de 

existenţa usufructului şi nu l-a exercitat o-dată, numai atunei 

sar put6 admite că usufructul a fost stins pentru ne-us în 

timp de 80 ani. - 

89. Terminăm prin a dice că re 

prescripțiunei prevădute de legea ci 

proprietatea unui imobil, se aplică ş 

egulele de suspendare a 

vilă, când este vorba de 

i la usufrucet.
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V. Perderea totală a lucrului 

90. Al cincilea mod de Stingere a usufructului este 
perderea totală a lucrului, 

Art. 557, ultimul aliniat dice: 

Prin totala desființare a lucrului „asupra cărui usufructul era con- 
stituit, 

- 

In textele romane se spune: perderea, lucrului total, însă 
în acelaşi timp se vorbesce Și de ceea-ce se numia, re; mutatio, 
adică lucrul 'şi schimbă destinațiunea, sa, și în ambele casuri 
usufructul era stins. Așa, de exemplu: să presupunem un 
local publice, un teatru, o cafenea, ete., Și să presupunem că printr'o măsură poliţienscă se decide ca, localul acesta să „nu mai fie public. Romanii diceaii: fiind-că usufructuarul 
este constituit, de exemplu, pe teatru Și fiind-că acum nu 
mai este teatru, lucrul asupra căruia, există usufructul suferă o schimbare şi acâstă schimbare face sa se stingă usufructul. „Ac6stă rei mutatio la noi nu mai face ca usufruotul să fie 
stins. Putem cita un exemplu, care ne arată fârte bine lucrul acesta, în legea de exproprieri pentru causă de uti- litate publică. Soim că dacă utilitate publică. există, pste cine-va. să fie expropiat de imobilul săă. Ei bine, dacă eram 
la Romani, din momentul în care lucrul s'a, expropiat a 
“suferit o schimbare, pâte chiar o perdere a lucrului şi din 
acel moment usufrucţul trebuia să fie stins; pe când la NOI, în acest cas, banii luaţi pe lucrul. expropriat se depun și 
usufructuarul continuă a. avea dreptul asupra venitului acestui preț fixat şi determinat de justiţie. | 

91. [ste de notat cuvintele: totala desființare din ultimul 
aliniat al art. 557, fiind-că dacă numai o parte din lucru s'a desființat, usufruetul continuă a exista pe partea rămasă. . 

Apoi art. 563 și 561 die: 

Art. 563. Dacă o parte numat a lucrului supus la usufruct, s'a dis- truit, usufructul se păstreză asupra părţel rămase. 
„irt. 564. Do va fi usufructul constituit numa! asupra unor clădiri, şi acâstă clădire va arde sati so va distrui din altă întîmplare, sai so va
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dărima de vechime, usufructuarul nu va avea drept a se folosi de pământul 
pe care a fost clădirea, nici de materialurile rămase. Dacă usufructul s'ar 
afla constituit asupra unui domenii din care făcea parte şi clădirea, usu- 
iructuarul se va folosi de pământ. - 

Dar şi aci să ne. înțelegem. Să presupunem că există 
usufructul pe o moşie și că un pătul, o casă, un han a ars, 
negreşit că perderea privesce şi pe usufructuar ca: şi pe 
nudul proprietar, pe fie-care pentru dreptul săi . însă nu 
vrea să dică cum că usufructul nu va exista pe moșie. Să 
presupunem . iarăși că o parte din moșie este nu numai 
inundată provisorii, dar este acoperită de apă ast-fel în cât 
este sigur că nu are să se mai retragă apa; usufruotuarul 
perde partea aceea de pământ, însă continuă a avea drept 
la rest. 

Dar să presupunem că usufructul este constituit pe o 

casă și că arde casa întregă; usufructuarul nu pâte dice să 

continue a avea drept fie pe zidurile cari aii rămas, fie pe: 
pământ, de Gre-ce în acest cas, usufructul nu era constituit 
nici pe zid, nici pe pământ, ci pe casă şi casa ardând, usu- 
fructul s'a stins. , 

lică în ce înţeles trebue să luăm cuvintele acestea: 
totala desființare a “lucrului. Trebue să luăm lucrul în substanța 
sa. Riguros nimic nu pere în lume, totul se preface, se 
schimbă şi dacă s'ar dice că usufruotul continuă pe aceea-ce | 

rămâne, atunci am merge prea departe. Trebue dar.să luim 
lucrul în substanţa lui, așa cum exista și ceea-ce face să 
existe “acest lucru ca atare, și dacă el nu mai există ca 

atare, usufructul este desființat. 

"992. Dar întrebarea este: “dacă lucrul a revenit î în starea 

„de mai înainte, usufructul renasce ? . | 

Să luăm câte-va exemple. O casă a ars, nudul proprie- 

tar a clădit casa din noi, și chiar după același plan; între- 

bare: usufructul renasce pe.acâstă casă? Nu. De sigur, usu- 

fructul este stins, nudul proprietar a căpătat plina liberare. 

a proprietăţei și a putut face cu densa ori-ce a: a: Voil, şi prin: 

urmare a'zidit din noi o: casă. ! i 

Dar se întrebă unii. autori: dacă casa a ars, pâte -USU-. 

fructuarul să-o reclădâscă pentru-ca să continuie usufructul 

asupra, ei?. Negreşit că, dacă ar. fi ars.numai o părticică din: 

e
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casă, usufructuarul pâte să vie şi să dică: repar casa, o pun 
în starea de mai înainte și prin urmare continui usufructul. 
Dar odată eașa întrâgă desființată, usufructuarul nu o pâte 
reclădi ori cât de mare interes ar avea să facă reclădirea. 
In acest cas. usufructuarul va put6 av6 venitul primei de: 
asigurare. 

Prin urmare dar va fi tot-dâuna cestiune de fapt, de 
a.se sci dacă lucrul este desfiinţat cu totul, saii nu este de 
cât un ce accidental. Dacă se întîmplă la 5—6 ani o-dată ca 
un eleșteii să sece și să ţină ast-fel 4—5 luni, şi apoi din 
noi apele strîngându-se, să se refacă, atunci negreşit că nu 
se pâte dice că usufructul s'a stins; iar dacă se vede că 
dintro împrejurare Gre-care, apa care nutria acest eleșteii 
nu mai curge într'însul şi eleşteul s'a uscat de tot,. „aşa în 
cât este constant că eleşteul nu mai pâte fi, în asemenea 
cas usufruotul va fi stins cu totul. 

93. Dacă imposibilitatea, de a se exercita usufructul a 
durat 30 ani, usufructul este stins tocmai pentru ne-us în 
timp de 30 ani. 

VI. Ahusul usutfructuarului 

94. Al șeselea mod de stingere a usufructului este adu- 
sul usufructuarului. 

Art. 558. Usutructul pâte înceta asemenea prin abusul ce face usu- 
fructuarul de folosinţa sa, saii aducând stricăciuni fondului, sai lăsându- 
să se degrade din lipsă de întreţinere. Creditorii usufructuarului pot inter- 
veni în contestaţiunile pornite în contră-i pentru conservarea drepturilor 
lor, ei pot propune repararea deg grudațiunilor făcute şi a da garanţii pentru 
viitor. ” ” 

Abusul usufructuarului constitue un mod de stingere 
a usufructului. Este violarea unei obligaţiuni esenţiale a' 
usufructuarului, aceea de a întreţine lucrul în bună stare. 

Să notăm însă că legiuitorul se exprimă în modul ur- 
mător: usufructul pote înceta, prin urmare avem aci o cestiune 
de fapt lăsată cu totul la aprecierea judecătorului, să vadă 
dacă acest abus al usufructuarului este de o ast-fel de na-
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tură în cât să se p6tă desfiinţa. Și în adevăr aliatul II con- 
tinuă: 

Judecătorii pot, după gravitatea împrejurărilor, sati a hotărt stingerea 
usufructului, saă a lăsa pe proprietar să se bucure de fructele obiectului 
supus la usufruct, cu îndatorire de a plăti pe fie-care an usufructuarului 
sati celor co presintă drepturile sale, o sumă hotărită până în diua când 
usufructul urma să înceteze, 

Așa dar sati este abus cu rea credință din partea usu- 
fructuarului şi atunci judecătorul are dreptul a dice că usu- 
fructul a încetat, saii este mai mult o neglijenţă prin partea 

usufructuarului, și atunci judecătorul va chema pe proprie- 

tar şi "i va, dice: continuă de a percepe fructele tu şi dă o 

sumă Gre-care anuală usufructuarului. Este un mijloc, 6re- 
cum extra-ordinăr, lăsat judecătorului. In dreptul nostru mo- 
dern, judecătorul nu are dreptul acesta de a regula el inte- 
resele împricinaţilor. Cu t6te acestea, ca un rest din ceea-ce 

era dreptul roman, judecătorul aci are puterea însemnată 
de a dice: dai nudului proprietar administrarea lucrului, el 
va strînge veniturile şi 'ți va da, ţie usufructuar, fructele.“ 

95. Stingerea usufructului prin abus constitue un fapt 
al usufructuarului și aşa fiind se înțelege că sunt pers6ne, 
cari aii interes ca usufructul să nu se stingă, și anume cre- 
ditorii usufructuarului. Ei pot interveni. 

Creditorii usufructuarului pot interveni în contestaţiunile pornite în 

contră-i pentru conservarea drepturilor lor. 

Ceva mai mult: | 

Ei pot propune repararea degradaţiunilor făcute şi a da garanţii pen- 

tru viitor. ” 

Pot dar creditorii să dică: „prea bine, abus6ză usufruc- 

tuarul? Noi reparăm stricăciunile făcute de el şi dăm garan- 

ție pentru viitor; prin urmare nu vrem ca usutruotul să fie 

stins, pentru-că acâstă stingere ne este prejudiciabilă“. 

VII. Renunţarea usufructuarului 

9%. In al șâptelea rînd usufructul se mai stinge prin 

renunțarea usufructuaruluă.
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„Usuiructul este un drept la care pâte renunţa usufruc- 
tuarul și renunțarea pâte să fie chiar tacită. Aşa, nudul pro- 
prietar vinde lucrul asupra căruia există usufructul Și la 
acâstă vîndare participă Și usufructuarul, atunci se presu- 
pune că usufructuarul a renunțat tacit la dreptul lui, cel pu- 
țin în fav6rea cumpărătorului. Până la 6re-care punct se 
consideră ca cum ar fi vîndut și el usufruetul. 

Art. 561. Vîndarea lucrului supus la usufruet nu aduce nici o schim- 
bare dreptului usufructaarului ; el continuă a se folosi de usufructul stă, 
de nu a renunţat la dânsul în mod formal. 

Ac6stă renunțare este iarăși un mijloc de stingere a 
usulructului prin faptul usufructuarului şi iarăşi persâne În 
teresate a face ca usufructul să nu fie stins pot să intervie, 
de acea, creditorii usufructuarului pot să atace . acâstă re- 
nunțare. - | 

| " Art. 562. Creditoril usufructuarului pot să câră a se anula renunțarea 
făcută în paguba lor. : - : 

97. Acest articol este o aplicaţiune a acţiunei pauliane. 
* Creditorii usufructuarului pot ataca renunțarea acestuia, ară- 
tând că ea le-a adus prejudicii. Se observă că aci legea nu 
cere fraus, ci numai exentus şi acest articol servă de argu- 
ment pentru a decide, lucrul nediscutat, că pentru actele cu 
titlul gratuit nu se cere de 'cât prejudicii, pentru ca credi- 
torii să le pâtă ataca. : a ” 

„VIE, Usucapiunea 

98. In fine un al optulea mijloc de stingere a usufruc- 
tului :este usucupiunea, care nu trebue confundată cu ne-usul 
în:timp de 30'ani. . | a Se 
“i. «Să presupunem că lucrul pe care 'există usufructul se 
posedă de o persână stră&ină.. Așa, să presupunem că usu- 
fructul s'a constituit pe un lueru mobil și cine-va a vîndut 
lucrul acesta unei persâne de bună credință care a devenit 
proprietar; ei bine, usufrucetul s'a stins pe lucrul acesta, nu 
prin ne-us, dar prin simplul' fapt al usucapiunei săvîrșit de 
terța persână, care a căpătat lucrul. . Bi
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Să presupunem. iarăși că există usufructul pe.o moșie 
sait pe un loc și o persână străină de bună credinţă şi cu 
just titlu posedă 10 saii 20 ani acest lucru, el a devenit pro- 
prietar pe lucru şi deci usufructul în asemenea cas este stins. 
Se pâte întîmpla ca o persână să pos6dă numai usufructul 
lucrului și usufructul încă se stinge. - 

99. Ceea-ce este mai delicat este a se sci: dacă pâte să 

fie usucapiune săvîrșită de însuși nudul proprietar? Seim 

că prin aliniatul | al art. 539 nudul proprietar este dator 
să lasă pe usufructuar să-şi exercite dreptul săi; ei bine, 

întrebarea, este: pâte vre-odată un nud proprietar să usuca- 

pieze? In sistemul dreptului nostru civil, eare permite ca un 
moștenitor să schimbe felul posesiunei autorului, o aseme- 
nea usucapiune de 10 sai 20 ani pâte să aibă loc chiar în 
favârea nudului proprietar. Așa, să presupunem că există 

usufructul pe o moşie sait pe o casă, nudul proprietar m6re, 
moștenitorii lui iait casa în primire şi fără să scie 'că este 
constituit vre-un usufruct pe ea, o posedă 10 ani; în 'ase- 

menea cas nudul proprietar a usucapiat; şi usufructul casei, 

„pentru-că încă odată, cu deosebire de ceea-ce este la Fran- 

cesi, unde “un moștenitor chiar cu 'bună credință, — dacă 

autorul nu era de rea credinţă —, nu mai pote usucapia,; la 

noi, un moștenitor de bună credință, chiar când autorul era 

de rea, credinţă, pâte să usucapieze. | a 

Prin urmare dar, se pot întîmpla casuri unde un usu- 

fruct să fie usucapiat de însuși nudul proprietar. | 

100. Sunt autori, cari la aceste 8: moduri de stingere a 

usufructului:. mortea usufrucluarului, expirarea termenului, consoli- 

durea, ne-usul de 30 ani, abusul usafructaar ului, perderea totală a 

lucrului, 'renunțarea usufructuarului şi usucapitnea, — mai adaogă 

încă două : “efectele : condițiunilor resolutoriă. şi desființarea actului 

constitutiv de. usufuct.. Sa a 

Si întrun cas şi în altul, nu credem să fie stingere de 

usufruet. — După regulele,-pe cari le vom vede în condițiu- 
nea resolutorie, acela al cărui. drept era supus la acâstă con 

dițiune nu pâte. dice că a perdut acest drept, ci că pu -a 

avut nici. odată, efectul retroactiv al condițiuni ne con no 

la acstă soluţiune. Şi tot același efect 1 are anularea, 40 E 

lui constitutiv, fie pentru lipsă de capacitate, fie pentru lips
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de calitate, conform regulei resoluto jure dandis resolvitur jus 
accipientis. 

Usufructul nu se pâte dice că s'a stins. El nu a existat 
de loc. 

CAP. Il 

Despre us şi abitaţiune 

„101. Redactorul rumân, urmând pe cel francez, — după 
ce tratză în primul cap.: Despre usufruct —, consacră capi” 
tolul II usului şi abitațăunei. 

- De la început trebue să scim că nu avem în dreptul 
nostru dreptul de us aşa cum era la Romani, adică dreptul 
pentru usuar numai dea întrebuința lucrul în folosul săi 
propriii. Vom vedea în drepturile usufructului că este un 
fel de usufruct mai restrîns. 

După cum am spus la usufruct, tot așa vom spune ş 
la us, că ceea-ce legiuitorul determină ca fiind drepturi ale 
usuarului, pot să fie modificate prin convențiunile părților, 
atunci când constituesc usul şi prin urmare pot să lărg'âscă, 
sait să micșoreze drepturile usuarului. 

Art. 565. Drepturile de us. şi de abitațiune se stabilesc şi se perd 
în același chip ca şi usufructul. ! 

102. Redactorul comite aci. o inexactitate. 
Am vădut că usufructuarul se pote stabili sai prin 

lege, sai prin voinţa omului şi s'a precisat în ce casuri 
avem usufruct legal. Nu există nici un cas de us legal, 
afară numai de dreptul de opțiune al văduvei de a avea. 
locuinţa în casa bărbatului, în timp de un an de la mârtea 
lui (art. 1279). Usul nu se pâte stabili de cât prin faptul 
omului și de aceea trebue corectat art. 565, ast-fel că, — după 
cum usufructul se stabilesce prin acte între vii, fie cu titlu 
oneros, fie cu titlu gratuit, sau prin acte de ultimă voință 
sai prin prescripţiuni —, şi usul se pâte stabili prin con- 
vențiunile părţilor, sai prin act de ultimă voință, sati prin 
prescripţiuni.
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103. Se stinge în acelaşi mod cu şi usufruelul. 

Negreșit vom dice că tâte modurile prevădute de le- 
giuitor: pentru stingerea usufructului se aplică și la us; cu 
observarea în mai mult că usul este un drept mult mai 
personal de cât usufructul. 

101. De aci în colo se arată cari sunt drepturile şi 
obligaţiunile acelui care are un drept de us saii de abita- 
țiune. Ca şi în casul de usufruct, nu se pote folosi cine-va 
de aceste drepturi, fără a da mai întâii cauţiune şi fără a 

face inventariă. 
Redactorul a redigeat articolele într'un mod cam puţin 

înțeles; aşa dice în art. 566: 

Ca şi în casul de usufruct nu se pâte folosi cine-va de aceste drepturi... 

De cari drepturi? Nu determină legiuitorul cari anume 

drepturi: dar de sigur că a voit să înţel6gă dreptul de us 

și abitațiune. 

fără a da mai întâi cauţiune şi fâră a face inventarii. 

Prin urmare aceeaşi obligaţiune pe care am vă&dut-o 

când usufructuarul intră în exercițiul dreptului său, o are 

şi usuarul şi anume, trebue să dea cauţiune şi să facă in- 

ventarii. . 

Dar dacă nu pâte să dea cauţiune, ce sar întîmpla în 

practică ? Scim că dacă usufructuarul nu dă cauțiune se ia 

măsuri de lege ast-fel în cât să se garanteze și nudul pro- 

prietar, și să nu facă a suferi nici usufruetuarul. Așa, dacă 

este casă, se închiri6ză, dacă este sumă de bani, se depune 

şi se scot veniturile, ete. In lipsă de cauțiune „din partea 

usuarului, el perde dreptul săi, pentru că nu pote să se în- 

chirieze casa, de exemplu, şi să se dea venitul acelei case 

usuarului, pentru-că usuarul nu are drept la acest venit, 

Tot asemenea şi cu banii, el nu-i pote face să producă spre 

a trage venit dintr'înşii. Lipsa de cauţiune dar face ca 

usuarul să nu se pâtă folosi de lucrul săi. 

- Ari. 567. Usuarul și cal ce are dreptul de abitaţiune trebue să se 

folosâscă de ele ca un bun părinte de familie.
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105. Aceași ideie pe care am vădut-o, când am tratat 
despre obligaţiunile usufructuarului şi despre diligența ce trebue să puie el în păstrarea, și îngrijirea lucrului supus 
usufructului. 

Art. 568. Drepturile de us şi de abitaţiune se regulăză prin titlul care le-a înfiinţat şi primesc, după coprinderea lui, mai multă sai mal puţină întindere. i 

106. Cum spuneam dar, legiuitorul n'a făcut tocmai un 
„drept care să fie absolut regulat de dînsul, ci se lasă păr- ților să determine ele, când ' constituie dreptul de us, ce drepturi ar avea usuarul, și numai în lipsă de asemenea prevedere, legiuitorul dă aci câte-va idei despre modul cum trebue să se exercite acest us. Așa, Art. 569 dice: 

„Art. 569. Dacă titlul nu se explică asupra întinderei acestor drepturi, ele se regulâză precum urmeză. : 

Aceste drepturi nu sunt puse de lege de cât numaiîn. cas când părţile nu ar preved nimic în actul de constituirea 
acestor drepturi. 

107. In Art. 570, legiuitorul determină drepturile usu- . 
arului, după obiectul Supus usului; aşa, presupune că este 
dreptul de us pe un loe viran, și. dice: 

<rt. 570. Cel ce are usul unuj loc, nu pste pretinde mai multe fructe din acest loc de cât se cuvine pentru irebuinţele sale şi ale familiei sale. 
Pâte pretinde şi peniru trebuinţele copiilor ce va avea în urma con-. stituirei dreptului de us, a 

__ Se presupune dar că este un loc care produce fructe, 
de exemplu o grădină; usuarul nu pâte să ia t6te fructele 
din acâstă grădină, fiind-că atunci dreptul lui s'ar confunda 
cu dreptul unui adevărat usufructuar; pote însă să se plimbe. 
în grădină, să-și aducă familia, să se Și folosâscă de fructele 
pomilor saii alte fructe, cari produce grădina, însă numai 

pentru trebuinţele lui și ale fainiliei: lui. | | 
10$. Acum, legiuitorul dice:că pâte să sedtă fructele 

trebuinci6se și pentru membrii familiei lui, cari nu existait 
în momentul când s'a constituit usul. lacă ce a determinat 
acâstă disposițiune: Romanii “ţin6ă riguros la ideia că usul-
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este constituit. numai în vederea pers6nei în favorea, căreia 
se acordă dreptul. Ei raţionaii dacă se admite că acest usuar 
pote întrebuința lucrul nu numai în interesul săi proprii, 
ci și în folosul familiei, se consideră ca cum sait creai 
atâtea, usuri, câți membrii ai familiei existaii în momentul 
creierei dreptului, şi prin urmare, dacă vin în urmă mem- 
brii din familie, cari nu existaii când s'a creat acest us, ei 
nu mai pot să profite de acest drepi. Legiuitorul modern 
se putea dispensa de a face alusiune la acâsta, de 6re-ce nu 
avea, de cât să spună;.că usuarul pâte întrebuința fructele atât - 
pentru usul sii personal, cât şi al familiei sale. - 

| 109. Acum, ce se înțelege cu familie? Există 6re-care 
dificultate între comentatorii, cari explică articolul nostru. 
Unii qic că cu familie nu se pâte înţelege de :cât soția şi 
copii usuarului. Alţii întind acest drept şi în casul, când de 
exemplu, usuarul ar ave în casa sa pe părinţii săi, fără să 
se întindă însă în ceasul, în care usuarul ar avâ Și rude co- 
laterale, de exemplu, un frate, o soră, ete. Alţii “merg mai 
departe și întind ideia de familie la tâte acele persâne, cu 

cari trăia usuarul şi îngrija de dînsele. La Romani în familie 
în înțeles larg intraiă şi selavi. 

dri. 571, Usuarul. nu pâie ceda nici închiria dreptul săi altuia. 

110. Usul este un drept, cum. qiceam mai sus, cu totul 
personal și dacă s'ar fi permis usuarului a ceda şi închiria 
dreptul: săi, în realitate” el s'ar fi folosit de lucru ca şi usu- 
feuctuarul. Usuarul are un drept 'mai restrîns de cât. usu- 
fructuarul, de aceea şi usul este considerat constituit. cu 
totul numaă în fav6rea persânei usuarului. 

„ri. 574. Dacă usuarul absârbe tâte fructele fondului, sati dacă ocupă 

t6tă casa, e dator să facă cheltuielile de cultură, reparaţiunile de întreținere 

şi să plătâscă contribuţiunile ca şi usnfructuarul. Dacă nu ia de cât o parte 

din fructe, sai dacă nu ocupă de cât o parte din casă, el contribuiesce în 

proporţiune cu lucrul de care se folosesce. 

11. Se presupune, cum diceam mai sus, un us constituit 

pe o grădină şi se mai presupune că familia usuarului este 

atât de numerăsă, în cât consumă tte fructele acestei gră- 

dini. In asemenea cas, fiind-că nudului proprietar nu-i mai
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rămâne nici un drept asupra acestor fructe, usuarul este 
aprâpe asemănat unui usufructuar și va fi dator să ducă tâte 
acele cheltuieli pe cari le-ar fi dus usufructuarul, cheltueli, 
cari nu sunt de cât, — ca să se 'dică aşa —, provocate prin 
dreptul de usufruet, pe care îl are usufructuarul. Dacă însă 
fructele se consumă în parte numai, atunci obligaţiunea ce 
ar fi avut-o usufructuarul şi care se consideră că ar fi pentru 
fructe, se împarte proporțional cu fructele, cari le ia usu- 
arul și acele cari rămân nudului proprietar. Aşa, de exem- 

„plu: dacă usuarul ar lua jumătate din fructe şi nudul pro- 
prietar cea-l-altă jumătate, atunci contribuţiunile se vor îm- 
părţi în două. 

„rit. 575. Usul pădurilor se va regula prin legi particulare. 

112. N'a voit codul civil să determine care este usul 
pădurilor. În momentul când s'a promulgat codul, nu era 

„nică o lege silvică, astă-qi există acâstă lege este adevărat, 
însă ea are de scop mai multa regula poliția pădurilor, 
adică a opri tăierile într'un mod neregulat, mai cu s6mă 
pentru pădurile determinate de acea lege; dar lege asupra 
modului cum să se reguleze dreptul de us asupra pădurilor, 
nu avem. Erai disposiţiuni în'legile vechi; aşa, în genere 
clăcașii avâii drept la ceea-ce se numesce uscături, şi legea 
rurală a mentinut acâstă disposiţiune, însă în practică nu 
se aplică. | . . 

113. In privinţa abitaţiunei, avem art. 572 și 573. Am 
citat art. 1979, unde există un fel de abitaţiune legală, în cas 
când m6re sociul, femeia are dreptul, pe lângă anul de doliii, 
şi de a locui în timp de un an în casa sociului săi. 

Art. 572. Cel ce are un drept de abitațiune pe o casă, pâte şedea 
într'însa eu familia sa, chiar de n'ar Îl fost însurat la epoca, când i s'a dat 
acest drept. 

Cel ce are dreptul de abitaţiune, pâte închiria partea casei co nu 
locuesce. 

Este indispensabil dar ca el să stea în casă, și numiă 
dacă are un prisos, atunci îl pote închiria. 

Art. 573. Dreptul de abitaţiune nu pâte fi nici cosionat, nici închiriat, 
afară de excepţiunea adusă la art. 572,
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114. Rămân acum obligaţiunile, cară le-am vădut în art. 
574, a celui care are abitaţiunea. Dacă dînsul ocupă întrâga 
casă, fie prin familia sa, fie că închiri6ză o parte, el va con- 

tribui cu totul la plata foncierei acestei case, precum şi la, 
reparațiuni, iar dacă nu ocupă de cât numai o parte din 
casă și restul nu-l închiriază, atunci, — după cum am vădut 
la fructe—, se aplică şi pentru locuinţă, usuarul contribue 
la cheltueli de întreţinere în proporţiune cu partea de casă 
ce locuesce.



TITLUL IV. 

DESPRE SERVITUDINI 

4. Am spus că întrun sens larg în servitute întră Și 
usufructul și usul. Aşa, Romanii diceaii, — ceea-ce die şi co- 
mentatorii moderni —, că sunt două feluri de servituți : ser- 
vituţi personale şi . servituţi reale, însă redactorul codului Na- 
poleon s'a temut; să întrebuinţeze cuvîntul de servituţi per- 
sonale, fiind-că acâstă denumire put6 să dea loc la un echi- 
voc și să crâdă că se vorbesce nu de servituţile personale, 
din punctul de vedere activ, ci de servituțile personale din 

- Punctul de vedere pasiv, adică. se creea temerea că ar put 
să se red€ nascere la, tâte acele servituți Ja cari erai ținuți 
o mulțime de locuitori în timpul feudalităţei. Aci avem ser- 
vituţile reali ori fonciare, numite ast-fel pentru că.sunt, create, 
nu în fav6rea unei persâne, ci mai mult în folosul unui imobil. 
Este adevărat că proprietarul fondului dominant profită de 
robire, însă el nu profită ca personă ci ca proprietar, așa, 
în cât, dacă el înstr&inâză fondul dominant, proprietarul cel 
noii se va servi de servitute, după cum se folosea cel vechiti. 
In acest înţeles se dice că servitutea este reală, adică este 
afectată la “serviciul unui fond, și că profită de ea numai 
acel care este proprietar pe fondul dominant. 

Cu deosebire iarăși de usufruet, servituţile fonciare nu 
pot să existe de cât asupra imobilelor saii prin natura lor,
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sai prin destinațiune ca, accesorii a, celor-lalte, nici odată 
asupra, imobilelor incorporali. 

Mai este încă un alt punct de însemnat. Servituţile per- 
sonali sunt esențialmente temporarii. Am vădut că maximum 
duratei unui usufruct sai us este până la mârtea usufruc- 
tuarului sait usuarului. Servituţile prediali se presintă dim 
contră cu un caracter de perpetuitate, cel puţin în genera- 
litatea lor. Se pâte mai mult sai mai puţin admite că s'ar 
constitui o servitute numai pe un termen scurt, dar acâsta 
se întîmplă f6rte rar, de 6re-ce în genere când se stabilesce 
o. servitute, ea se consideră ca stabilită perpetută. 

Art. 576. Servitudinea este o sarcină impusă asupra unui imobil, pen- 
tru usul şi utilitatea unut imobil având alt stăpân. ” 

2. Servitudinea este o sarcină. Avem dar un adevărat drept 
real, un drept pus pe un imobil, prin urmare servitutea se 

presintă cu t6te caracterele drepturilor reale, adică se exer- 
cită direct de către cel în drept asupra lucrului, fără inter- 

medierea, altei persâne, şi este un drept oposabil ori-cărei 

alte persâne. E | | 

3. Pentru usul şi utilitatea unui imobil. ra maj corect să se 
Cică unui alt imobil. ste dar o servitute reală în sensul activ, 
că există pentru usul şi utilitatea unui imobil. Nu se pâte 
considera ca servitute ori de câte ori folosința-nu ar fi în 
favârea unui imobil. Ast-fel, dacă, de exemplu, mi s'ar da 

mie dreptul de a culege p6me de la vecin, acest drept nu 
ar constitui o servitute, fiind-că culegerea de p6me nu este 

în folosul şi usul unui fond, unui imobil. Tot asemenea 

dreptul de a vîna, de a pescui pe proprietatea cui-va, nu ar 

constitui propriu dis o servitute, de cât numai dacă aces 

drept s'ar constitui Gre-cum în interesul londulat dominan i 

Dreptul ce în calitate de proprietar al unui fon an 

de a scâte apă de la vecin, dreptul de a scâte nisip sai 

Pietriș, constituese o servitute, fiind-că aceste drepturi ţ 

create în interesul fondului dominant, Dacă însă nu aş 2% 

nici o proprietate, în folosul cărei să existe aceste drepturi, 

ele nu ar mai constitui servituță. i 

4. Mai cere legiuitorul ca aces 1 bile, 

cel robit și cel dominant, să aparţie la doi proprietari 

“două imobile, adică 

deo- 

? 5 Ge
 

64257 xy
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sebiţi. Există principiul: Nemini res sua servit, nimeni nu pâte 
să aibă asupra propriului săi fond o robire, fie reală, fie 
personală, de 6re-ce proprietarul lucrului are tOte atribuţiu- 
nile, t6te fol6sele, și prin urmare nu se pâte dice că acel 
care are două fonduri, de exemplu o casă și o grădină, are 
pe grădină dreptul de us saii de usufruct, ori dreptul de a 
privi; el le are tâte drepturile reunite și deci are asupra 
lucrului plena proprietas. 

5. Pe lângă aceste condițiuni puse de art. 576, se mai 
cer şi altele, ca să pâtă exista o servitute. 

a) Se mai cere ca fondurile să fie apropiate unul de 
altul. Nu se pâte considera servitute acolo unde fondurile 
ar fi prea depărtate. - " 

6. 0) Apoi se mai cere o condiţiune, însă acâsta are tre- 
buinţă de o explicare mai largă, și o vom formula ast-fel: 
Ca să fie servitute, trebue ca sarcina impusă unui imobil în 
favOrea altui imobil să fie o excepţiune la modul cum le- 
giuitorul reguleză exerciţiul dreptului de proprietate între 
vecini. | | 

Ce însemnâză acâsta? Am vădut că, în definițiunea pro- 
prietăţei, s'a dis că: proprietatea este dreptul ce are cine-va, 
de a se folosi de un lucru şi dea dispune de dînsul, însă 
în limitele determinate de lege, şi am spus că nu pâte cine-: 
va, — sub cuvînt că are plena proprietas —, în exercițiul drep- 
tului săi, să vatăme pe un alt propietar. Este dar evident 
că legiuitorul trebue să intervie pentru a regula modul de 
exerciţii al unui proprietar, față cu proprietarul vecin. 

Sunt o mulțime de cestiuni cari se presintă din causa 
acestei vecinătăţi; de exemplu: Un proprietar ridică un sta- 
biliment insalubru, este evident că legiuitorul vine și spune: 
ai în adevăr dreptul de a usa, de lucru cum vei voi, însă nu 
poţi face prin usul tăi să sufere proprietarul vecin, și prin 
urmare "ți impun cutare saii cutare obligaţiune în sarcina 
dreptului t&ă. 

In practică mulți aă confundat aceste reguli puse de 
» legiuitor pentru a limita saii a regula exercițiul dreptului 

de proprietate, în scop de a asigura şi exerciţiul dreptului 
de proprietar al vecinilor, cu însuși servituţile. Chiar legiui- 
torul clas6ză între servituţi aceste reguli.
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drt. 677. Servitudinele isvorăse sau din situaţiunea naturală a locu- 
rilor, sai din obligaţiunea impusă de lege, sau din convenţiunea dintre 
proprietari. . 

Ce vrea să dică servitute, care să isvorescă din situa- 
țiunea locului? Aşa, cum vom vedea îndată, — obligaţiunea 
pentru proprietarul inferior să primâscă pe pământul lui 
apele naturale, din plâie sait din isvor, de la proprietarul 
de sus este o servitute? Nu. Situaţiunea locului şi natura 
lui face ca apa să curgă de sus în jos şi este natural ca 
proprietarul fondului inferior să sufere ca să se scurgă apa 
pe pământul s&ii. Natura lucrurilor impune scurgerea şi 
prin urmare nu există aci o -servitute, ci numai un mod de 
regulare a proprietăţii. o 

Tot ast-fel. vom vedea, că legiuitorul se ocupă a deter- 
mina la ce distanță trebue să se facă o ferâstră, saii la ce 
distanță trebue să sa facă unele construcțiuni sau lucrări 
cum ar fi un puț, saii facerea unei strâșine spre vecin. T6te 
aceste obligaţiuni nu sunt servituți, ci reguli stabilite de 
legiuitor, pentru-ca să determine în ce mod fie-care din 
proprietari pote să-şi exercite dreptul să, spre a nu vătăma 
pe proprietarul vecin. | o 

Afară de acâsta, ce însemnâză divisiunea de servituți 
prin situațiunea locului şi servituţi stabilite de lege? Ore 
cele dintâiii nu sunt şi ele stabilite prin lege? Situaţiunea 
locului a determinat pe legiuitor a crea pe cele dintâiu, 

însă acâstă situaţiune nu este de cât o considerațiune, precum 
“alte consideraţiuni au dictat legiuitorului stabilirea celor- 
lalte servituți. Ai voit unii comentatori să stabilescă deose- 
bire între servituţile prin situaţiunea locului și cele-l alte 

prin lege; însă deosebirea făcută nu esto din cele mai fericite. 
Aşa Demolombe (XI, n. 7) propune ca în servituţile sia- 
bilite prin lege dreptul de apreciare al judecătorului trebue 

să fie mai întins de cât pentru determinarea raporturilor 
între proprietari cu servituţile prin situațiunea, locului. Cât 

pentru ceea ce dice D. Planiol (|, n. 1827) că servituțile 
create de lege nu s'ar putea stabili fără fixarea unei des- 
ăgubiri i pri i lui dominant în favârea 

păgubiri impuse proprietarului fondu vâre 

i : E lt o recomandare ce se celui robit, acâsta constitue mai mu i deosebiri legale - . Y ” A 
j 

e 
” 

face legiuitorului, de cât determinarea unei
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Pentru a înţelege mai bine ideia ce voim a desvolta, 
vom lua un exemplu din dreptul roman. | 

Mulţi din comentatori se într6bă: ce însemnâză servi- 
tuţile altius tolendi și servituţile non altius tolendi de unde pro- 
vine că pâte fi o servitute altius tolendi şi în același timp o 
altă servitute non attius tolendi. 

| “Romanii, în interesul regulărei proprietăţei, creiaii re- 
guli municipale după cari un proprietar să nu p6tă să ridice 
construețiunea saii plantaţiunea, mai sus de cât la o înălțime 
Gre-care, pentru-ca, să nu împedice vederea vecinului Şi dacă . 
vre-odată un proprietar ridica mai sus, atunci el putea câ- 
păta o servitute asupra, fondului, cărui îi lua, dreptul de a 
privi. Proprietarul, care dobândia dreptul a ridica mai sus 
construcțiunea, căpăta o servitute, numită altius tolendi. 

| Din contră, să presupunem că într'un cas nici un re- 
gulament nu impune unui proprietar să nu ridice mai sus. 
Dacă un proprietar a obţinut de la vecinul său obligaţiunea 
de a nu ridica mai sus, de cât o înălțime 6re-care, atunci 
dînsul a dobândit o servitute pe proprietatea vecină, serui- 
tule nou altius tolendi. lată dar că și în casul când dreptul 
altius tolendi s'a căpătat, şi în casul când din contră am ob- 
ținut ca vecinul să nu ridice mai sus, su creat o excepțiune 
la regula pusă în interesul vecinătăţii. Şi prin urmare în 
ambele casuri, s'a creat o servitute. 

Un alt exemplu, luat din practica nâstră. Găsim în 
codul Caragea, $ 22 din Partea II, Capitolul III, Despre veci- 
nătatea lucrurilor următ6rea regulă: 

„ Slobod e vecinul să vadă în curtea vecinului. 
“După codul Caragea, când zidâm, putâm să deschid 

ferâstra pe locul: vecin, de cât şi vecinul avea drept să mi-o 
astupe, după cum se prevede în $ 23, care dice: 

Poluie e vecinul să înalțe zid pe locul stă ca să nu vadă ve- 
cinul în curtea sa, afară numai când nu va aveu vobire să nu înalțe. 

S'a dat, multă osten6lă în practică, oa să se facă a se 
înțelege că sub codul Caragea, dacă cine-va deschidea 
fer6stră pe proprietatea vecină nu exercita nici o robire şi 
că nu începea, să se robâscă. locul vecin de cât atunci când 
se făcea ceva care să împedice pe proprietarul vecin de a 
astupa ferâstra. In dreptul modern, dacă deschid ferâstră și
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dacă trece un timp 6re-care, capăt robirea, dreptul de ve- 

dere, pentru-că ei nu pot,— după regulele de vecinătate —, 
să deschid ferâstră de cât respectând 6re-care distanţă despre 
vecin. Dacă, deschid ferâstră, fără a respecta acestă distanţă, 
începe o robire, pentru-că începe o excepţiune la reguli 
pusă de lege. | i 

Neobservându-se acâstă deosebire, s'a credut că este 
destul în codul Caragea, ca să fi deschis cine-va o ferâstră, 

pentru-ca, să încâpă o robire, aceea de vedere; ei bine, nu 
este așa, pentru-că legiuitorul spune: slobod e vecinul să vadă 
în curtea vecinului, şi să înalțe zid pe locul stă afară numai când 

za avea vobire să nu înalțe. Prin urmare numai atunci poți să 
dici că a început robire, când printr'un eveniment 6re-care 

m'ai împedicat pe mine să nu înalț saii să nu zidese ca 
Să-ţi astup vederea. 

In dreptul Caragea se dicea că este destul să aibă cine-va 

10 ani dreptul de vedere, şi să capete servitutea; însă este 

evident că acest termen nu începea din diua deschiderii vederii, 

ci de când s'a împedicat vecinul a nu astupa acestă vedere. 

In resumat, juridic vorbind, ca să existe servitute, 

trebue ca folosul sai utilitatea ce se crează în favorea unui 

fond, să fie o excepţie la regula stabilită de legiuitor, după 

care se determină vecinătatea, fondurilor. Pe câtă vreme nu 

se face de cât să se aplice regula stabilită de legiuitor, pe 

atât nu există servitute, ci numai exercițiul dreptului de 

roprietate. _ 

: “Din acest: punct de vedere, metoda diferitelor coduri 

ca cel Austriac, German, Calimach și chiar Caragea, de a 

trata despre obligaţiunile impuse între vecini în panica 

exerciţiului dreptului de proprietate, este de preferit metodei 
co iN on. ! , , 

cu Rau modern a confundat servituţile propriii 

dise, cu regula, ce determină el pentru oxeroiţiu repuulul 

de proprietate, şi a ajuns ast-fel la următorea civisiu o 

__ Capul I: Despre servituţi ce se nasc din situaţiuneu 

(art. 578—585): . 
Capul a Despre servituțile stabilite de lege (art E 

Capul IIL:: Despre servituțile stabilite prin faptul omu (Ar. 

620- 643). o
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CAP. I 

Despre servituţi ce se nase din situaţiunea locului 

8. Acest cap coprinde într'insul mai multe. materii : întâiu, se ocupă de obligaţiunile ce are proprietarul fondului 
din vale de a primi apele naturale de la fondul din deal 
(art. 578—580); apoi se ocupă de dreptul ce are un pro- 
prietar asupra unui isvor saii chiar unui rit mic, după cum rîul curge întreg pe proprietatea sa, ori numai pe marginea 
proprietăţei lui (art. 581—583); şi, în fine, se mai ocupă de ceea-ce se numesce dreptul de grăniţuire (art. 584). 

|. Scurgerea apelor naturali 

Art. 578. Locurile inferiâre sunt supuse a primi apele ce curg firesce din locurile superidre, fâră ca mâna omului să fie contribuit la acâsta. | Proprietarul interior nu pâte ridica stavile ca să oprâscă acestă scurgere. 
" Proprietarul superior nu pâte face nici o lucrare spre agravarea servitudinel fondului inferior, . 

9. Nimic mai natural de cât ca proprietarul locului din vale să lase a se scurge apele naturali, ce vin după un fond mai sus. Sarcina există chiar dacă cele două proprie- - tăți sunt separate de o cale publică (Demolombe, XI, n. 20). 
Ac6stă sarcină însă cere ca apele să curgă în mod natural, fără ca mâna omului să contribue la acâsta. 

Așa, vom av6 mai întâiu apele din ploi, apele din 
isvârele naturale, apele provenite din topirea zăpedilor, ete. Nu pâte proprietarul fonâului superior să facă a trece la 
proprietarul fondului inferior o apă, care provine, de exemplu, dintr'un puț. In privința apelor ce se scurg din puțuri, şi 
mai cu s6mă din puțuri artesiene, cari produc o cantitate 
însemnată de apă, proprietarul fondului inferior p6te să se 
opună la primirea acestei ape. Mai toți autorii sunt de acord 
să spună că dacă proprietarul fondului inferior are dreptul să oblige pe proprietarul fondului din sus, acesta, este dator să



DESPRE SERVITUDINI | | 871 

facă totul ca apa, care iese, să se absârbă, să se infiltreze în 

pământul lui. Cu t6te acestea sunt autori, cari qic că, dacă din 

împrejurări 6re-cari, volumul de apă este pr6 mare şi dacă 
proprietarul din sus nu pâte în nică un. mod să facă să se 
absârbă acâstă apă, atunci pâte proprietarul din jos a primi 
acestă apă, însă. dator este să-l despăgubâscă proprietarul 
din sus. | 

Alți autori refusă primirea cu totul a apei în vale, 

chiar de s'ar da despăgubiri. e | 
10. Proprietarul de sus nu numai că nu pâte să facă, 

ca să dea pe proprietatea, vecinului o apă, care nu este pro- 

venită din curgerea naturală, dar nu pâte face nimic care 

să graveze posiţiunea proprietarului inferior. Aşa, de exemplu: 

plouă şi proprietarul de sus caută să facă un fel de jgheab 

ca să trimită apa pe proprietatea vecină într'un volum mai 

mare; ei bine, el nu pâte face acest lucru, el este. dator să 

lase apa să se scurgă în curgerea ei naturală. 

11. In fine, dacă proprietarul de sus. întrebuinţâză apa 

la vre-o fabrică a, lui, nu pâte sili pe proprietarul din vale 

să primâscă apa alterată chiar în scurgerea ei naturală. Așa, 

de exemplu: vine apa de lao fabrică care vopsesce prea 

colorată, sai infiltrată cu o mulţime de materii vătămătore, 

nu pâte proprietarul de sus să facă a primi proprietarul din 

vale apa în asemenea condițiuni. , 

Cu alte cuvinte trebue să se lase apa naturală prin 

scurgerea ei naturală, fără ca cu nimie proprietarul de sus 

să pâtă contribui în acâstă scurgere a 0 face mai repede, 

sai a agrava în ori-ce mod situațiunea. 

12. De altă parte nici proprietarul din vale nu pote 

face nimic, care să împedice sai să îngreuieze scurgerea 

apelor. , . 
Nu trebue să, confundăm ceea-ce se prevede aci cu miJ- 

l6cele de apărare, pe cară vom vedâ că le pote lua un pro- 

prietar contra unei inundaţiuni. Aci se dice: vine apa de se 

scurge pe pământul mew, nu pot înălța pământul ca Si 

oprese scurgerea apei. Insă nimic nu împedică, de exempu, 

dacă este un rîii care adesea face inundaţiuni, ca eil pro- 

prietarul riveran. să fae lucrări de apărare contra inundați- 

unei, In tot-dauna însă, chiar aceste lucrări de apărare
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făcute, trebue să fie de o ast-fel de natură în cât prin ele să nu se agraveze nici posiţiunea proprietarului din deal, nici posițiunea proprietarului din vale. Prin urmare ori-ce dig, care ar fi construit ast-fel în cât, sai să oprâscă cur- gerea naturală a apei, saii să mărâscă mai mult acâstă cur- gere, este cu totul oprit. a 13. Demolombe (XI, n. 50, 31) observă că proprietarul fondului superior are numai faculiatea, nu ŞI obligațiunea de a lăsa să curgă apă pe proprietatea din vale. Prin urmare proprietarul fondului superior pâte opri apa pe pământul lui ca să o întrebuințeze, fără. deosibire de apele .din plâe sai din isvor. Și pentru că lăsarea apei să curgă în vale este o facultate, proprietarul fondului superior este în drept să câră a se face scurgerea, chiar dacă a trecut 30 de ani de când a, oprit apa (dem, n. 59). 

II. Dreptul proprietarului asupra apei ce isvoresce 
sai curge pe pământul s&i 

Art. 579. Cel ce are un isvor pe proprietatea sa pâte face. ori-ce în- trebuinţare cu dînsul, fără însă a vătima dreptul ce proprietarul fondului inferior are dobândit, sai prin vre-un titlu sati prin prescripțiune asupra acelui isvor. 
, : 

14. Proprietarul unui isvor pote face ori-ce' ar voi cu dînsul. Așa el pâte să-l întrebuințeze pentru o uzină a sa, pentru o fabrică, ferăstrae, etc., îusă în nici un cas el să nu pP6tă agrava posiţiunea, proprietarului inferior. Acest drept încetâză, — dice legea —, dacă nu există . vre-un titlu din partea, proprietarului inferior că are un drept asupra acelui isvor. | 
Aci intrăm întrun cas de o adevărată servitute. Atunci când proprietarul interior ar căpăta vre-un drept asupra unui isvor, după proprietatea, din deal; d. e. la cumpărat, atunci el a dobândit o servitute, care consistă în acea că proprie- tarul pe pământul. cărui; isvora apa nu mai are nici un drept pe isvor. | 

Art. 580. In acest cas prescripţiunea nu se pote dobândi de cât prin o folosinţă neîntreruptă în timp de 30 anr, socotiți din iua când proprie-
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tarul fondului inferior a făcut şi a săvîrşit lucrări aparenţi destinate a în- 
lesni trecerea şi scurgerea apel în proprietatea sa, : 

15. Când nu este titlu, — dice legea —, proprietarul din 
vale pâte să capete un drept asupra isvorului, prin pre- 
seripțiune, însă prescripţiunea este de 30 ani, şi nu este destul 
numai ca să fi întrebuințat apa în folosul săi, dar trebue 
să fi făcut lucrări, prin cari să se arate că el se folosia re- 
gulat de acâstă apă. Aceste lucrări trebue să fie aparenţi, aşa 
dacă ar fi lucrări ascunse, acestea, nu duc la o preseripțiune, 
care să ducă, la, căpătarea servituţii. Aa 

Aci se ridică o controversă. Unde trebue să fie făcute 
aceste lucrări, pe pământul proprietarului din vale, sai pe 
proprietatea, din deal? Jurisconsulți însemnați, între cari şi 
Demolombe, (XI, n. 80, V. şi citaţiunile), susțin cu multă 
tărie că, pentru ca să pâtă fi prescripțiune, adică dobândirea 
servituţii asupra isvorului de către proprietarul din vale, 

"trebue ca lucrările. acestea să fie făcute pe pământul pro- 
prietarului din deal;.de 6re-ce, — dice Demolombe —, cum 
ați putea presupune că sar imputa ceva proprietarului din 
deal că a lăsat 30 ani pe cel din vale să facă act de pro- 
prietate pe acest isvor; cum ar fi putut împedica proprie- 
tarul din deal pe cel din vale de a face lucrări pentru re- 
gularea acelui isvor, ce venia pe proprietatea lui ? Ca săi 

se pâtă imputa ceva dar, trebue ca proprietarul din deal să 

fi avut cunoscinţă și să fi fost în putință de a-l împedica. 
„Nu cred să fie acesta cel mai bun 8istem. Cu drept cu- 

vînt s'a răspuns că atunci art. 580 nu ar av6 mai nici odată 
aplicațiune. In adevăr cum se pote primi măcar ideia că pro- 
prietarul din deal să sufere pe cel din vale a face lucrări 

pe pământul lui ? Acâsta s'ar întîmpla forte rar, și acel pro- 

“prietar ar trebui să fie prea negligent. Afară de acestea, legea 

nu cere acâstă condiţiune, ci numai ca lucrările să, fie 

aparenţi. Prin urmare trebue. să spunem că Iuerările apa- 

renți pote să le facă proprietarul din vale şi pe Pa 
lui (Demante, II, n. 498, MI bis. — Aubry et Rau, s 18 n. ). 

Dar, — dice Demolombe —, ce i se pote imputa propr 
tarului din deal? Nimic, de cât atât că, dacă a lăsat apa să 

curgă în folosul celui din vale, vrea -să dică a ca de 
nunțat și că a lăsat să se capete servitulea. El nu av
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cât să facă o lucrare, ori-care ar fi, prin care să denote că 
nu lasă pe proprietarul din vale să capete vre-un drept 
asupra apei. 

Art. 581, Proprietarul isvorulul nu-i pâte schimba cursul, când isvorul 
dă apa trebuinci6să locuitorilor unei comune, unul sat sati unui cătun. 

16. Aci este. vorba de interesul unei întregi populații, 
unde lipsa de apă este forte însemnată şi un isvor este sin- 
gurul care dă apă necesară, fie pentru adăpat vitele, fie 
pentru trebuinţele casei. * i 

Să notăm însă că, dacă proprietarul nu-i pâte schimba 
cursul, prin acesta nu vrea să dică cum că satul ar avea 
dreptul să intre pe proprietațea proprietarului pe care se 
găsesce isvorul, ca să adape vitele, căci legea nu ice nimic 
de felul acesta ci numai să se lase apa în cursul ei natural. 

17. Legea dice: „apa necesară unei comune, unui sat saii 
unui cătun“, de unde î6tă lumea este de acord a spune că 
dacă este vorba numai de o locuință privată, fără să fie un 
cătun sati sat, atunci nu mai are drept proprietarul din vale 
să” c6ră, sub cuvînt că apa este necesară pentru dînsul saii 
pentru vitele lui, ca proprietarul din d6l să nu 6 întrebu- 
inţeze. 

18. Art. 579 şi 581 at presupus casul când un isvor 
curge întreg pe proprietatea cui-va. Regulele, pe cari le-am 
vădut în aceste articole, se aplică şi la casul în care o apă, 
chiar dacă nu ar isvori, însă trece prin proprietatea, cui-va. 
Proprietarul acestei ape are acelaşi drept, de a face ori-ce 
ar voi, fie chiar să schimbe cursul apei, însă cu obligaţiunea, 
bine-înțeles, ca la limita proprietăţei sale, acolo unde apa 
trece în altă proprietate, să o aducă la cursul ei natural. 

19. Art. 582 presupune că în loc ca apa să trâcă pe 
proprietatea cui-va, trece numai pe marginea proprietăţei. 
Inţelegem că în asemenea cas dreptul proprietarului riveran 
este mult mai mic de cât dacă apa ar trece prin mijlocul 
proprietăței sale, căci într'un ast-fel de cas un proprietar 
trebue să întrebuințeze apa ast-fel în cât să lase şi dreptul 
proprietarului din faţă ca să useze ca şi dînsul de acea apă. 

Art. 592. Acela a cărul proprietate este pe marginea unei ape cur- 

găt6re, afară de apele cari sunt declarate dependinți de domeniul public
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prin art. 476 la titlul: Despre distinețiunea bunurilor, pâte lua apă pentru 
irigațiunea proprietăţilor sale, fără însă a o abate de tot. . 

Acela prin al cărul fond trece apa, o pâte chiar întrebuința în ttă 
întinderea prin care ar avea curgere, cu îndatorire numai a-i lăsa cursul 
firesc la eşirea din proprietatea sa. 

Dacă rîul nu face de cât să trâcă pe marginea pro- 
prietăţei, proprietarul mărginaș nu pâte de cât să între- 
buințeze apa pentru irigațiuni, pentru udarea proprietăţei 
sale, ete. | 

20. Scim că apele navigabile sai flotabile intră în do- 
meniul public, şi prin urmare nu pot fi întrebuințate de 
proprietari pentru irigațiune. Este bineînţeles că statul are 
tot-deuna dreptul, mai cu semă pentru lucrările ce ai avut 
loc de la 1831 înc6ce, să desființeze aceste lucrări ori de 
câte ori trebuinţa navigaţiunei ar cere. 

Art. 583. De se ridică vre-o contestațiune între proprietarii căror 
aceste ape pot fi trebuinci6se, tribunalele, la darea hotărîrei, sunt datâre 

să caute a împăca interesul agriculturei cu respectul cuvenit proprietăţei, 

observând în tot-dtuna regulamentele particulare şi locale asupra curgerel 

“Şi usului apelor. i 

21. Aci sunt două interese în joc: interesul proprie- 
tarului riveran, care trebue respectat, și interesul agricul- 
turei care are trebuință de irigațiuni, sait interesele îndus- 

triale cari cer ca apele să pâtă fi întrebuințate la mișcarea 

mășinelor şi cele-l'alte. Pentru a conecilia aceste interese, le- 

giuitorul decide că, în cas de contestaţii, judecătorul va ave 

să combine în aprecierea sa, aceste două interese, al pro- 

prietăței cu al agriculturei, sati al industriei. 

| III. Dreptul de grăniţuire 

ecinul săă la grănițuirea , -. -opriet ste îndatora pe v x : Art. 584. Ori-ce proprietar p e vor face pe jumătate. 
proprielăţei lipite cu a sa; cheltuielele grăniţuirei s 

va, să se considere absolut proprietar 

roprietăţei sale nu sunt 

ut de cuviință că pote. 

ă se facă acestă grâni- 

22. Nu pâte cine 

pe un loc ce-l are, dacă limitele p 

bine determinate. Legiuitorul a cred 

un proprietar să câră tot-deuna ca s
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tuire, acestă determinare de limite, şi ori-de câte ori limita 
acâsta are proprietate vecină, costul ei trebue să se facă în 
comun. Se admite uşor acâstă disposiţiune într'o ţară ca 
Francia, unde proprietatea este puţin întinsă, unde proprietatea 
mare mai că nu există. La noi obligaţiunea acâsta pâte fi 
câte o dată prea oner6să. 

Art. 555. Tot proprietarul își pâte îngrădi proprietatea sa, afară de 
excepţiunea ce se face la art. 615. 

23. Dreptul ce-l are cine-va de a-și îngrădi proprietatea 
sa, este considerat de către toți autorii ca dreptul cel mai 
important de proprietate, și de aceea toți sunt de acord, să 
spună că acest drept este impreseriptibil, că nu pote cine-va 
să pârdă vre-o-Gată dreptul de a cere să-și îngrădâscă pro- 
prietatea. Nu pâte nici-odată să se admită vre-un cas în 
care un proprietar vecin să pretindă că nu trebue să-şi al6gă 
vecinul s&i limitele proprietăței. Se pâte preseri o limită 
prin posesiunea pământului de către vecin, dar dreptul ce-l 
are cine-va ca proprietatea care “1 rămâne să o îngrădâscă, 
este imprescriptibil. Cum dice Planiol, dreptul de grăniţuire 
constitue o facultate pentru proprietar, deci este impreserip- 
tibil ([, 1080). Tot din acest punct de vedere trebue să ad- 
mitem iarăși că ori-ce convenţiune, care ar fi de natură să 
oblige pe doi vecini de a nu- ŞI alege limitele proprietăţei, 
va fi absolut nulă ca una, ce ar atinge cu totul o cestiune 
de ordine socială. (Demolombe, XI, n. 240). Legiuirea Caragea 
făcea, o exagerată aplicare a acestui principiu, când declara 
imprescriptibili călcările de pământ dintre vecini (Art. 7 
Cap. ], Par. VID. | 

Despre Hotărnicii 

A. Partea istorică 

24. Atât cât este vorba de alegere de limite puse unei” 
proprietăţi, — așa cum se exprimă redactorul —, pare a fi mai 
mult o cestiune de procedură. Pot să invit pe proprietarul 
vecin “ca să mergem împreună a ne alege limitele, de cât.
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redactorul nostru n'a prescris, nică chiar în codul de pro- 
cedură civilă, nici o formalitate, după care să se reguleze 
alegerea limitelor. 

Autorii disting în privinţa acesta, trei acţiuni: acţiunea, 
pur și simplu de procedură graţi6să, prin care cine-va pâte 
să oâră a se determina limita proprietăţii sale; acţiunea con- 
tenci6să, care începe atunci când limitele sunt contestate și 
într'un asemenea cas avem un adevărat proces; şi în fine, 

acţiunea în care cine-va este obligat de a repune limitele 
vechi, când şi-ar fi permis a strămuta hotarele, şi vedem 
în dreptul penal că, faptul că cine-va strămută hotarele, este . 

pedepsit. 
Acâstă, distineţiune de acţiune în grăniţuire, în cas când 

ar fi a se determina limitele a două proprietăţi, aprope nu 

presintă dificultăți. Tot ast-fel dacă ar fi să preciseze pe 

unde trebue să fie limitele a două proprietăţi, fiind necon- 

testate intinderile fia-cărei. Așa de exemplu a fost o pro- 

prietate de 100 heotare şi s'a împărțit în două, sa dis că 

unul ia 50 hectare către răsărit, și altul 50 spre apus. Ca să 

se ajungă la grăniţuire, nu are de cât să se mă&sore din noii 

proprietatea, să se împarță în două, să se al6gă 50 hectare 

în drâpta, 50 în stînga şi atunci se trage linie prin mijloc. 

In fapt nu se presintă tot-d6una cestiunea ast-fel şi cu 

ocasiunea determinării limitelor se angajâză mai adese oes- 

tiunile cele mai dificil: de proprietate, de găsire de hotare. 
In Institutele lui Justinian: în cartea IV, unde se tra- 

t6ză: Despre acțiuni, în titlul VI la $ 20 se vorbesce de 3 ac-. 

țiuni, pe cari le numesce Justinian, acţiuni mixte: miztam 

causam obtinere videntur tam în rem quam în personant. Aceste ac 

țiuni sunt; Fumiliae erciscundae, împărţirea, între coeredi i Com- 

muni dividundo, împărţirea ori-cărei averi în comun, ii ceata 
regundorum, acţiunea, în delimitare. Pe lângă aceea, că a 

acțiuni erai mixte, ele mai presintaii şi particularitatea că 
aa i ite unei 

magistratul prin adjudicare putea de la sine transmite 
din părţi o porţiune din proprietatea, exclusivă a celeă-l-alte, 

acâsta în scop .de a egaliza loturile. . actiuni era că se nu- 
Qeca-ce aveai particular, aceste acţiuni d re ce tin- 

miau mixte, adică erai și reali Și personal e e 00) 

deaii Ja un fapt, acela de a obliga pe coerede, s p
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proprietar, sati pe vecin să asiste la împărţire, și tot-de-odată 
erati şi reali fiind-că aveai de obiect un fond, un imobil 
determinat. Mai erati importante aceste acțiuni și prin fap- tul că judecătorul avea dreptul aşa numit de adjudecaţiune, 
luându-se cuvîntul adjudecatio în înţelesul pe care îl dai ju- riseonsulții romani, că judecătorul atribuia proprietatea vre- „unui lucru unuia din acei cari erai în instanță, drept pe care nu-l mai are judecătorul astă-di, pentru că astă-di ju- decătorul, nu pâte să facă alt de cât să constate, fără a da cuiva vre un drept mai mult. 

Intre modurile de dobândire a proprietăței găsim Ja Romani şi adjudecaiio, care are loc tocmai în asemenea casuri, și unde în acţiunea finium regundorum, judecătorul pâte lua o parte de pământul cui-va, Și să o dea vecinului proprietar, dând. o despăgubire, celui-alt, acesta în scop numai ca să determine limitele mai bine. Așa, de exemplu, curge o apă ŞI o proprietate trece dincolo de. acâstă apă, bucăţica aceea de pământ se ajudecă proprietarului după cel-l-alt mal, nu- . mai ca să rămâe mai bine determinate limitele proprietăţii. 
Nu mai există în dreptul modern deosebirea între ac- țiunea familiae erciscundae Şi comuni dividundo. Când vom vorbi despre împărțirea moștenitorilor, vom ved6 că legiuitorul modern nu face nici o deosebire şi nu recunâsce de cât o singură procedură: de eşire din indivisiune, care se aplică şi la coeredi, şi la, ori cari alți coproprietari aflați în indivisiune. P6te că în nici o instituţiune de drept civil nu s'a ară- tat mai fidel caracterul Rumânului de a iubi judecăţile, gust pe care pâtel-a moștenit de la Romani, ca, în materia, hotăr- niciilor. In nică o materie nu s'a Vădut desfășurată atâta in- teligență şi stăruință câ în materia hotărniciilor. “Aşa, dacă avem documente, cari să ne arate spiritul și ideile ce se păstra chiar într'o ţară ca a nostră, — unde mare parte din ț6rine erai expuse invasiunilor —,_de sigur le avem cu oca- siunea, hotărniciilor, Există procese de câte 50—60 ani, şi se vede invocându-se serii de acte vechi; anaforale, hotăriri date de Domni, ofise și cele-l-alte. De timpuriu legile nstre 

s'au ocupat de acestă materie, pe care codul civil o restrînge în două articole. 
|
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In condica lui Ipsilante, în titlul: Despre Hotărnicie, se 
precisâză unele reguli: 

- Art. 1. „Hotărnicia să aibă a se urma întocmai după 

orînduiala ce a făcut repausatul întru fericire Mavrocordat“. 

Mavrocordat luase disposiţiuni relative la judecăţi şi 

apoi se prevede la procedură cum să se urmeze cu hotăr- 

niciile. 
„Art. 2. „Când se face hotărnicia şi este să se tragă moşia, 

să aibă a se trage cu stînjenul cel vechii cu care se dove- 

desce şi se arată suma acelor stînjeni. Iar numărul sumei. 

slînjenilor ce este ca să se serie acum în cartea de hotăr- 

nicie, să se scrie după stînjenul de acum. 

Se pâte închipui câte procese s'au născut, numai pentru 

a se sei ce stînjeni aii avut în vedere părţile la cutare epocă, 

când se da hotărîrea. In cele din urmă, în Regulamentul 

organic, urmând codului Caragea, s'a admis stînjenul lui 

Şerban-Vodă. Pentru a arăta ce nesiguranță era, trebue să 

ținem socotâlă că stînjenul nu era din lanţuri de fier, ci era 

din fringhii, cari se puteai scurta şi lungi după voe. 

Art. 3. „Când se face hotărnicia să fie de faţă toţi ve- 

cinii cu tite scrisorile lor; şi hotărnicii sai vecinii să nu 

razime asupra altor hotărnicii ce se vor fi făcut mai dina- 

inte ca după acele să urmeze, că p6te acele să fi greşit“. 

Art. 5. „Oră cari din cei ce se pricinuesc, se va dovedi 

că ati mutat hotarele şi hoţesce ai împresurat locul celui- . 

Valt, să platâseă tâtă cheltusla şi să cadă și sub pedâpsa ce 

orînduesce pravilele împărătesci“. A | 

Negreşit că codul Ipsilante nu are de cât un interes 

istorie, însă nu tot ast-fel este și cu legiuirea, Caragea, pen- 

tru că legea Caragea, în mare parte se aplică şi aqi la ho- 

tărnicii. Codul civil nu determină pici o regulă, după care 

si se urmeze în procese, așa în cât în privinţa dificultăţilor 

ce sar presinta în casul de hotărnicii, trebue să ne referim 

la regulele puse de codul Caragea. E 

Găsim în cod. Caragea la Partea II: Despre lucruri, în 

Cap. III, despre veciniitatea lucrurilor : 

Art. 2. „Ale câtor vecini stare se Yor amesteca să se 

al6gă şi să se descopere cu cărțile lor de hotărnicii, cu m&- 

surătârea moşiii lor de câți stînjeni sunt, cu semnele ce sunt
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puse drept stare, și cu câte mărturii dovedese cei-alți răzași Și săteni, şi locuitorii celor:alte sate de prin prejur“. 
Ecă dar cum se rocede: Se cercetâza mai întâiii cari sunt titlurile pe care trebue să se fundeze judecătorul, când are să determine hotarele unei moșii, şi se dice: dacă ho- tarele sunt amestecate, să se alegă şi să se descopere cu „cărţile de hotărnicie ale părţilor. Prin urmare, dacă vre-o parte ar av6 carte de hotărnicie, cel d'întâii lucru care se va, lua în considerare va fi cartea sa, de hotărnicie. Apoi se referă la numărul stînjenilor ce ar eși din acte şi după aceea se referă la semnele, ce sunt Şi servă de hotar. Când nu ar fi stînjeni determinaţi, saii nu ar fi semne despre hotar, este încă un element de care se pâte conduce jude- cătorul şi anume mărturii ale celor-l'alți r&zași saii locuitori 

de prin prejur. | 
Legiuitorul însă nu se opresce aci, el merge mai de- parte. | 

„.. Art. 8. „Când se întoemese hotarele vecinilor ce au pri- goniri, sunt datori să fie faţă cu cărţile lor şi vecinii ce n'aii prigoniri“. - 
Dacă cum-va părțile cari ai prigonire pentru hotare nu ai cărți atunci trebue să vie și alți vecini de prinprejur, cari de și nu sunt în proces, însă să-și aducă, cărţile lor fiind-că pâte să resulte dintr'însele ceva în fav6rea vre-uneia “din acei cari sunt în judecată. 
De aci avem art. 4, 5 şi 9, cari se referă mai mult la procedură. | 
Art. 4. „Când se măsâră o moșie să se facă măsurătârea 

cu stînjenul ce anume se coprinde în sineturile sale. 
„Adică: de se coprinde stînjenul. lui Constantin-Vodă Brâncoveanul, cu acela să se măscre; iar de se coprinde al lui Șerban-Vodă, cu al lui Șerban-Vodă să se măs6re“, 
Art. 5. „lar când în scrisori nu se coprinde anume ce - Stiajen, atunci să se facă mă&surăt6rea cu stînjenul lui Şer- 

ban-Vodă. 
| 

Erait diferiţi stînjeni:cu cari se măsura în țară, şi de aceea trebuea să se observe când se vorbea de stînjeni, despre cari stînjeni a fost vorba. 
Art. 9 expune aceeași idee:
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„De acum înainte în cărţile de hotărnicii şi în zapisile 
de vindarea, moșiilor, să se scrie stînjenul lui Șerban-Vodă“. 

Mai pune legiuitorul încă o: regulă în art. 9, care dice: 

„Pentru mai multă a hotarelor deslușire, de acum îna- 
inte să se măs6re şi lungul moșiilor, și să se trâcă în cartea 
de hotărnicie“. e | 

Era dificultate mare a se determina modul măsurătârei 
și alegerea numărului stinjenilor. S'a admis ceea-ce în prac- 
tică se numesce stînjeni masă. . 

Mai importante sunt art. 6, 7 şi 10 unde dă instruoții 
judecătorului, şi acestea încă odată, sunt obligatorii şi astădi. 

Art. 6. „Când moșia ce se măs6ră având sineturi cu 

stînjeni, nu va av6 si semne netăgăduite, atunci să. se încâpă 

sforirea din semnele răzaşilor cele netăgăduite, saii. dintr'ale 

lăturaşilor cu aceia, şi celor-l'alţi“. î 

Aci se presupune că la o moşie se spune câţi stînjeni 

sunt, însă: nu sunt semne de: unde să încâpă măsurătârea, 

atunci se cauta să. se vadă dacă există vre-un semn al pro- 

prietăţii vecine despre partea opusă. Se ia acele semne ;. se 

scot stînjenii propietăţii vecine şi de unde se termină acâstă 

măsurătâre se începe alegerea stînjenilor moșiei în litigiil. 

Art..7. „lar când se sforese la doi, ori ale mai multor 

răzaşi moșii, și n'aii nici scrisori de stînjeni coprindătore, 

nici semne netăgăduite, atunci sforirea să se încâpă din 

semnele vechei .stăpâniri“. | 

In acest cas posesiunea are. o mare importanţă, Se caută 

până unde se întinde pămîntul posedat Și vechile semne de 

stăpânire pot 'să-servâscă la hotărmaie. 

Art. 10. „Când se trage moşie de vecini și unul dintr înşiă 

a arătat carte de. hotărnicie cu sumă de „stînjeni, iar altul 

zapis de vîndare, iarăşi cu sumă de stînjenk, atune, ce ce 

arată carte de hotărnicie să-şi 1a mai înteit stînjenii dephini, 

ă 2 apisul să ia prisosul. o _ 

ii cand Saul are zapis cu stânjeni, iară celalt, ori 

nare zapis saii are, însă fără sumă de stinjeni, anl n 

întâiu să-şi ia stânjenii deplin, cel ce are suma e StinJei 

și apoi -cel-alt“. a 

Aci se presupune C 

are sineturi, însă unul are 

i sunt doi vecini, şi unul şi altul 

o hotărnicie cu stînjeni' determi- 

56 
64257 .
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naţi, iar altul nu are de cât numai acte fără număr de stîn- 
„jeni; ce dice legiuitorul? Se.dă celui-cu stânjeni arătaţi nu- 
:mă&rul stînjenilor, iară.restul cade proprietăţei fără număr de 
„stînjeni arătaţi. a a 

In fine art. 11 dice: o Ma 
„Atunci să pue hotărnicii pietre şi cele-alte semne de 

hotare, când vecinii se vor mulţumi, sai se va da -0 hotă- 
“rire Domnâscă“. . e 

„Aci nu este de cât o procedură graţi6să. Părţile, având 
sineturi de o potrivă, ai chemat un hotarnic, at ales hota- 

„“Tele, s'aă mulţumit între: ele: şi atunci hotarnicul. a pus ho- 
tarele. Dacă va fi: judecată, hotarnicul nare voe să puie 
pietre saii alte: semne de limite, de cât numai pe baza de 
hotărîre judecătorâseă.. . - . Ii 
„Mal este o cestiune importantă şi care a jucat un rol 

"însemnat, ceea-ce se numesce impreseriptibilitatea, acțiunei 
de hotărnicie pusă de legea; Caragea. 

- Spuneam mai: sus că chiar în dreptul modern, dacă li- 
mitele între doi proprietari. nu sunt determinate, acţiunea 
de alegere este neprescriptibilă în sensul că ori când unul 

- din proprietari pâte cere să-şi al6gă limitele proprietăţei lui, 
“Și că o convenţiune de a rămânea, tot-d'a-una hotare în de- 
-vălmășşală, nu este valabilă. | 

Legea Caragea, a exagerat acest principii și găsim în 
Partea VI la titlul: Pentru ale judecăților, Cap. I Pentru prigoniri, 
la $ 7, unde se vorbesce de prescripțiune, un vestit aliniat, 
care dice: SI 

„_„Prigonirea cea pentru călcare de pământ Și de hotare 
între vecini n'are soroc, precum şi aceea pentru țigani fu- 
gari afară din pământul țărei românescă“. - 

„__ Prigonirile chiar pentru. călcare de pământ şi de hotare 
“între vecini, nu ai soroc. 

P6te că trebuinţele societăţei dare erai atunci cereati 
o ast-fel de disposiţiune. Călcările de pământ erati prea dese, 

“puterile unora din proprietari erai prea mari și de aceea 
pâte legiuitorul a pus ca să nu aibă nici odată loe pre- 
scripțiune pentru călcările de pământ. aa 
__* Ac6stă situațiune a durat până la 1817, când a inter- 
"venit o lege, intitulată: Pontru mărginirca preseripțil, împrejmuutirei
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pământurilor şi pentru. adevevulul înţeles al stăpânirei cu lună sai 

rea credință la asemenea împrejurări. 

Şi se dice în Partea I: A 

Art. IL. „Alinea a treia, $7, Cap. IL, partea 6, din pravila 

țărei, pentru nemărginirea prescripţii, a călcărei pe pământ, 

se desființeză cu totul“. i , DE 

De la 1847 dar începe să aibă loc prescripţiunea pentru 

căleări de pământ. Ceva mai mult, Art. 3 prevede o dispo- 

sijiune şi pentru trecut, disposiţiune. retroactivă, în care se 

spune că. de şi în trecut pentru călcără de pământ. nu era 

preseripţiune, totuși posesiunea, din tot timpul trecut se pote 

lua în consideraţie şi tutulor acelor, cari sar pretinde că 

sunt căleaţi, se dă un termen de un an de la promulgarea 

legei ca să reclame. N | 

Art. 3. „Cu rea credinţă se socotesce împrejurarea aceea 

ce urmâză de către însuşi persâna ce a făcut-o şi se supune 

la cel mai lung termen al preseripţii de 30 ani. Dară cu 

bună credinţă şi supusă la termenul preseripției de 10 ani, 

se socotesce când vre-o proprietate dimpreună cu împresu- 

varea ce va fi făcând la altă moşie învecinată cu dînsa, se 

va stăpâni de a 2-a persână, la care va fi trecut, prin mMoOş- 

tenire, cumpărătâre, dar, zestre sati veri-ce alt titlu“. 

În urma acestei legi s'a ivit.o adevărată inundare de 

procese. .Persne, cari nu aveau nică un fel de bănuială de 

călcare, ai venit în acest an să reclame cum. că li sar fi 

călcat hotarul. | Ă Ă 

Cestiunea gravă ce sa presentat în practică a fost: ce 

se înţelegea în Art. 3 din codul Caragea, cu pornire de ju 

decată, când dice: , , 

Art. 3 (Coq. Car.) „Slobod este fie-care să-şi pornescă, 

judecata“. AȘ , 

In privinţa acâsta, jurisprudența în ț6ră la noi a variat. 

Unii ati spus că pornirea de judecată vrea să dică o ade- 

Vărată intentare de proces, cu plată de taxe, ete. Alții al 

spus că este destul ca cine-va să î cerut de la tribunal, 

după regulele pe cari le vom vede îndată, să autorise ho- 

tarnicul a, face. hotărnicia, câ preseripțiunea să fie întreruptă. 

Prima opiniune este aceea, care, in starea din urmă a 

” jurisprudenţei, este imbrăţişată.
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O simplă menţiune în. privința unor disposiţiuni din 
Regulamentul organic. . 

Acest regulament are un titlu: Pentru hotărnicia tutulor 
moșiilor din Valachia, şi la Art. 343 se dice: 

Art. 343. „Spre a se da sfirşit la o mulțime de judecăţi, 
ce se ivese neîncetat din pricina călcărilor hotarelor de 
moșii, se va orîndui într'adins în fieş-care judeţ o comisie 
ca, să hotărască tâte 'moşiile de acolo“. - 

De aci încolo continue o serie de articole, unde se spune 
din cine se: compun aceste comisii și cele-V'alte. - 

| Se înțelege că o. așa disposiţiune ca, aceea din regula- 
ment, era, peste putință să se execute. 

Francezii ati pus 40 ani ca, să aibă un cadastru în țera 
lor şi de sigur că nu cu mssurile ce aveam în timpul re- 
gulamentului organic putea să se hotărnicâscă tâte moșiile 
în 6ră la noi. 

După regulamentul organic ati. intervenit o mulţime de 
ofise domnesc în privinţa, hotărniciilor.. Așa, în suplimentul 
codului Caragea, în ediția dată de Brăiloiă, găsim Circulara 
Departamentului dreptăței din anul 1837 Decembre S$, Nr. 1381, 
adresată, către judecătorii. | 

Ac6stă circulară este importantă. Ea este aprobată de 
Domn și arată cum să se procâdă cu hotărnicia. Se cere 
mai întâiti ca hotarul să fie autorisat de tribunal și apoi să 
procâdă la facerea lucrării. Hotărnicia făcută se depune la 
tribunal și acâsta o notifică tutulor vecinilor rezaşi interesaţi la 

“acea hotirnicie şi să le pue soroe întru care sai să trimită - înscris 
de mulțumire, sait se înfățişeze spre a se judeca. După acest. ter- 
men se acordă un al doilea și apoi conform Art. 151 din 
"Regulamentul organic, tribunal dă hotărîrea cu drept de 
apel. 

“Apoi-avem mai multe circulare, mai cu s6mă în privinţa 
moșiilor mănăstiresci, pentru-că se vede cum că nu prea 
punea destulă îngrijire egumenii în apărarea drepturilor 
“mănăstirii. 

Mat avem apoi un hrisov domnesc de la 1817, unde se 
determină condițiunile ce trebue să îndeplinâseă hotarnicul 
Și erati mai multe circulare ale departamentului dreptăţei,
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cari dai instrucţiuni asupra modului cum trebue să, urmeze 

în privinţa acâsta judecătorii şi: hotărnicii. e 

Așa, este extractul din circulara Departamentului drep- 

tății din anul 1819, în care se dice: 
1. „In vestirea ce face hotarnicul vecinilor r&zași să 

deslușâscă porunca cu care i se dă voe a intra în lucrarea 

hotărnicici, însemnând luna, qiua, și numărul ei, numele pro- 

prietarului şi al proprietăţei sale ce este a o hotărnici, numele 

proprietarului vecin şi a proprietăţei sale, desluşindu-se atât 

sorocul când este a se începe lucrarea notărniciei, cât şi de 

a-şi aduce el ori-ce documente ar fi având sprijinitâre drep- 

tăţilor sale, potrivit cu povaţa pravilei şi instrucției dată la 

anul 1847 sub Nr. 6745 şi obştită prin buletinul cu Nr. '74* 

(vedi Nr. 2, 3, 4, 5 şi 6). 

Aceste articole şi-ait avut aplicarea, lor, fiind-că se pre- 

vede aci că la hotărnicii să se urmeze întocmai ca la jude- 

cată, și scim că, după procedura regulamentului organic, se 

dice că se chiamă întâiti părţile la tribunal, și dacă la prima 

chemare nu vin părţile sa cel puţin pârâtul,- se dă un al. 

doilea termen, şi dacă pici atunci nu vine, se dă hotărîrea 

în lipsă, fără să aibă drept de oposiţiune, şi apoi se spune 

în cs termen se face apelul (Art. 251 şi 260 reg. organic). 

Acâsta era starea de lucruri când a venit codul civil, 

care n'a făcut alt-ceva de cât se reproducă Art. 646 Şi 047 

cod. Nap. Când a venit însă codul de procedură, a trebuit 

să se spuie ce are să se întîmple cu procesele de hotărnicie. 

Așa gasim Art. 745 din procedura, civilă, dicând: 

Art, 745 (Pr. civ.). „Regulele privitore la facerea şi 

executarea hotărniciilor se vor determina printrun „regu- 

lument de administraţie publică ; până 'atuncă vor rămâne în 

ființă regulele speciale în vig6re astă-di“. . | 

Așa dar, cu tote că â venit un noi cod civil, totuși 

Art. 745 spune că all să rămână în VIgOre t6te regulele, cari 

privesc procedura hotărniciilor, aşa cum erail înainte. e 

acea tâte cireulările, tâte ofisele venite după regulamentul 

organic 'şi aveai aplicarea lor. e 

Se mai dice însă în procedură ci pote să vie un regulament 

de administrație publică. 

Se scie în dreptul constituţional ce însemneză un re- 
7
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gulamsnt de administraţiune publică, care nu finds de cât 
a lua măsuri generale pentru aplicarea unei legi. Este ne- 
contestat că un regulament de administrațiune publică nu 
pote schimba, iegea. O lege nu pâte preved6 tâte casurile 
de aplicare, ce se pot presenta, ea. se mulțumesce să puie 
numai principiul general şi apoi se dice ades€ în lege ci un 
regulament de administraţiune publică va determina rodul 
de punere în aplicare a acestei legi. In asemenea cas se 
admite că regulamentul de administrațiunea, publică pâte să 

„. desvolte ceea-ce era prevădut în lege, însă inici-odată re- 
gulamentul nu pâte schimba, legea. Art. 745 ordonă facerea 
unui regulament de administrațiune publică, în care să se 
prevadă reguli privitâre la facerea Și executarea hotărniciilor. 

De la 1865 Decembrie, când s'a pus codul de procedură 
în aplicare, nu s'a luat nici o măsură, până la regulamentul 
din: 6 Martie la 1868, regulament care are fârte mare im-: 
portanță, pentru-că 'ȘI are şi adi executarea sa. - , 

Aci trebue de observat felul cum vorbesâe noul Art 
„745 0. de Proe. civ., care în privința hotărniciilor anunţă 

venirea, unei legi, însă articolul încheie: „până. atunei remâne 
în fiinţă regulamentul adi în vigăre“. Ore prin aceste cuvinte. 
s'a dat regulamentului din 1868 puterea de lege? Noi. nu 

"0. credem. ” 

B. Regulamentul pentru facerea şi executa rea hotărniciilor 

25. Regulamentul conține 38 de articole, Și este ast-fel 
împărţit :- - 

Titlul I (Art. 1—4): Disposiţiuni generale ; 
Titlul II (Art. 5—7): Despre autorisațiune ; 
Titlul III (Art. 8): Despre chemări ; | 
Titlul IV (Art. 9—17): Operațiunile inginerilor hotarnici ; 
Titlul V (Art. 18—29): Judecata hotărniciilor.. 
Titlul VI (Art. 30—35): Despre exccularea hotărniciilor ; _. 
Titlul VII (Art. 36—38): Disposiţiuni transitorii ; 
Noi nu vom urma met6da indicată Și ne vom mărgini 

a nota disposiţiunile cele mai principali. 
26. Mâi întâii regulamentul ia măsuri de capacitate 

N
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pentru inginerii hotarnici. Inginerul hotarnie, în spiritul le- 
gei n6stre, este un fel de judecător de prima instanţă. EL 
este investit cu o oficialitate legală pentru tot ce afirmă că 
a constatat trebue să fie credut până la dovada contrarie, 
Chemările lui ai importanță și vom ved6 ce „resultat are, 
când cel ehemat nu se presintă.. 

Art. 4 din acest regulament prevede o mulţime de con- 

dițiuni de capacitate ca cine-va să -fie inginer notarnic. 
Intr'unul din ofisele trecute se spunea că inginerul ho- 

tarnie să nu fie şi judecător, pentru-că mai înainte se făcea 
un abus din cele mai mari pentru că un judecător putea să 

fie şi inginer hotarnic, adică să judece şi procesul, să și 
hotărnicâscă -moșşia. In timpurile vechi, acum 50—60 ani, 

profesiunea de inginer hotarnic era confundată, cu aceea de 

avocat: Aşa se explică cum se luase technica ingineriei ho- 
tarnice ca mijloc de şicane. De aceea s'a găsit de cuviinţă 

a se pune condițiuni de admisibilitate, cari sunt enumerate 

la art. 4, unde se spune că: hotarnicul trebue să aibă cu- 

noscințe de inginerie, să fie înseris în tabloul de Ja tribunai, 

să fie supus aci la un examen, și numai după acea trebue 

să depuie jurământ întoemaă ca și funcţionarii publici, fiind 

că, încă-odată, hotarnicul are în atribuţiunile sale o mulţime 

de lucrări de acelea, cari fac parte pote din oficiul public. 

27. În titlul IL de la Art. 5 până:la 7, se prevede ne- 

cesitatea, pentru a se face-o hotărnicie, de a fi autorisată 

de preşedintele tribunalului. 

"Art. 5, Cererea de autorisaţiune se va face de proprietarul moşiei 

sati părţii de moşie, vie, loc etc, sati împuternicitul săă, la tribunalul ju- 

deţului, unde este situat imobilul. 

Art. 6. Cererea va arăta: 

d) Anul, luna şi diua; 

D) Numele, pronumele şi 

c) Numele, pronumele şi domiciliul i 

învoit a-i face hotărnicia; , , 

d) Numele imobilului şi al tutulor trupurilor lui, al judeţului, al 

plășei sau comunel în care se uflă situat, precum şi al tutulor vecinilor 

a tărnici, 
sati trupurilor, despre care voesce a se ho 

" pi 7, e utoisajiunea se va da de preşedintele tribunalului pri 

eliberarea unei ordonanţe către inginerul hotarnie propus, spre a procede 

la operaţiunile hotărniciet. 

locul locuinţei reclamantului ; 

inginerului hotarnic, cu care s'a.
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| Pe.aceste texte se .basâză opiniunea, adi părăsită, a 
celor ce susțineaii că cererea de a se face hotărnicie, între- 
rupe prescripțiunea. | 

28. Ce face inginerul hotarnie? 
Cel dintâi lucru, el chiamă pe părți prin citaţie în re-- 

gulă, apoi legiuitorul, întrun întreg titlu, de la art. 9 până 
la 17 inclusiv, se ocupă a arăta cum are să proc6dă.. ingi- nerul hotarnic 1a faţa locului. 

Ceea-ce este mai important în acest titlu, este art. 16, 
care dice: 

Art. 16. La liniele despărțitâre între vecini, se vor păstra semnele 
netăgădnite ce vor f în fiinţă, : . 

Când aceste semne vor fi prea departe unul de altul, se vor aşeda 
între ele altele în depărtare cel mult de 200 stînjeni unul de altul. 

Acolo nnde nu vor fi asemenea semue, sai sunt tăgăduite, ori nu 
există de loc, se vor desemna, sau se vor faze unele depărtate unul de 
altul tot în măsura prevădută mai sus la moşiile mari; iar la locurile sati moșiile mici, semnele se vor face după întinderea lor. 

Inginerul hotarnie este dator să respecte semnele des- 
părțitâre, cari se găsesc pe fața pământului. Numai dacă nu 
există asemenea semne, se pot pune altele cari nu pot fi 
de cât provisorii. Dacă semnele în fiinţă nu corespund cu 
actele părților, inginerul arată, făcâna hotărnicia, pe unde 
ar trebui să fie aceste semne, Și. arată ast-fel: călcările ce 
se fac. 

29. In Art. 17 se prevăd unele pedepse: 

Art. 17. Cel ce vor strica, desființa ori muta cu precugetare în mod 
nelegal, muşursie, petre, bouri, movile, brasde, sati orl-ce alte semne des- 
părţitâre între proprietăţi, se vor pedepsi în: modul prevădut de art. 321 
din Codul penal. - 

| Deosebit de actsta, vor mal fi supuși la daune interese ale părţilor 
lesate prin fapta lor. ! 

Nici o dificultate. Legea; penală pedepsesce pe cel ce 
mută hotarele. 

„Ceea-ce însă nu se pâte admite este art. 15, care pre- 
vede o disposiţiune, ce trece peste puterile ce trebue să aibă 
un regulament, că vecinul ce n'a trimes inginerului hotarnic pândă
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la termenul chemărei, în cas de mevenire, actele ce va fi având, se 

vor supune la amendă de la 100—1000 lei vechi. 

Acestă disposiţiune nu pâte să aibă putere legală, pen- 
tru-că un regulament nu pâte prevedea pedepse, cari nu 
sunt dictate de o lege. Acestă soluţiune. trebue menţinută 
chiar în urma noului cod de proc. civilă. 

30. Titlu! V din regulament se ocupă de modul cum 
“trebue să se judece procesele de hotărnicie la tribunal. 

Mai întâiii inginerul, prin art. 18 din lege, este dator 

să depue la tribunal hotărnicia, aşa, cum a constatat-o la 
fața locului; însă mai adaogă acest articol: 

Deosebit va mai da şi proprietarului pe sâma lui câte un exemplar, 

atât după hotărnicie, cât şi după plan. ă ” 

Va mal depune atâtea copil câţi vecini sunt, şi acestea Ji se vor în- 

mâna imediat acelor vecini de tribunal, sub propria lui răspundere, sub 

formala dovadă de primire. 

Vrea să qică se depune la grefă şi se notifică vecinilor 

copie după plan şi hotărnicie. 

31. După art. 21: 

Odată co cartea de hotărnicie originală şi planul vor fi depuse în 

tribunal, nu se vor mai put6 retrage. : as 

Acest articol este important, pentru că el arată cum 

instanţa este angajată în momentul depunerii: hotărniciei şi 

cum nu se mai pâte face nică o schimbare de inginerul ho- 

tarnie la acestă hotărnicie. NI 

39. Până aci nu s'a făcut de cât sa depus hotărnicia. 

Proprii qis procesul n'a început, hotarnicul a făcut hotăr- 

nicia, urmând regulele din titlul precedent, precum Și tâte 

regulele din codul Caragea, după planurile Și actele pe cari 

le-a întrebuințat; însă de aci încolo, pote să îneepă judecata, 

de 6re-ce art. 19 dice: dacă proprietarul va voi Să cheme în Ju- 

decată. Ac6sta se întîmplă de câte ori se va constata că po- 

sesiunea nu este în limitele pe cari le găsesce inginerul ho- 

tarnie în acte. Pentru bucata de pământ călcață, de vecin va 

urma un adevărat proces în ţ6tă regula, un proces de re- 

vendicare.
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„Art. 19. Dacă proprietarul va voi să cheme în judecată pe -vre-unul 
sai mai mulți din vecinii săi, asupra cărora va av6 pretenţiuni că i-ai 
călcat hotarul,:saă i-a împresurat pământul, via sai locul, depunerea ac- 
telor de mal sus va f însoţită şi de o petiţiune din parte-i, prin care îşi 
va formula dorinţa sa, arătând numele, pronumele, profesiunea, judeţul, 
locuinţa vecinului sat vecinilor, ee cere a se chema în judecată plătind tot 
el o singură taxă de S galbeni pentru toţi vecinii, când sunt mal mulți; 
iar când călcătorul va fi numai unul singur, taxa va fi acea legală, 

Numai printi'o petiţiune. dată precum se vede în acest articol, se 
socotesce procesul intentat, şi se întrerupe prescripţiunile „pentru .călcări 
de pământ. - 

Este important a se nota alin. 9: că numai petițiunea 
dată se consideră ca, o întrerupere de prescripţiune. 

Vom ved6 în codul civil prin ce. se întrerup - preserip- 
țiunile, şi anume art. 1865, care dice: 

Art. 1865. „Intreruperea civilă se operă: 
1. Printr'o cerere făcută în judecată, fie introductivă în 

instanţă sai numai incidentă într'o instanță deja începută“. 
Aci negreșşit art. 19 este uniform cu legea, când spune 

că petițiunea prin care se pretinde că s'a călcat vesinul, în- 
trerupe prescripţiunea. Insă art. 19 mat adaogă că numai 
acâstă petițiune face prescripțiunea să fie întreruptă“. 

Art. 1865 cod civil, cu tâte aceste dice că prescripțiunea 
se întrerupe: Se 

2. „Printr'un act începător de executare, precum se- 
questru (saisie) saii cererea execuțiunei unui titlu căruia 
legea recunsce putere executorie ; 

3. Prin recunâscerea de către debitor sati posesor a 
dreptului celui în contra cărui prescrie“. 

Cestiunea era a'se sci: dacă depunerea unei hotărnicii 
nu se pâte considera ca o executare proprie a acestei ho- 
tărnicii? Faţă cu legea civilă Și cu art. 19, discuţiune nu mai 

" p6te avâ loc, faţă însă, cu legea din 1817, cestiunea era con- 
troversată. 

Este delicată cestiunea dacă o hotărnicie făcută, unde 
ai fost citați vecinii să vie la fața locului, să nu fi fost 
înainte de codul civil considerată ca o întrerupere de pre- 
scripțiune. 

Art. 22. Chemările în judecată şi judecata se va urma de tribunal, 
după regulele prescrise de procedura civilă.
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La diua întâţişărei, tribunalul va viza planul şi cartea de hotărnicie 

şi va face menţiune de acâsta în sentinţa ce va pronunța. : 

Judecata se va face începând mal întâiii. de la vecinătăţile ce ai dat 

mulțumire. . 

După acâsta va procede şi în cercetarea contestaţiunilor despre cele- 

Valte vecinătăţi, cercetând fie-care vecinitate în parte şi dând hotărîri iar 

în parte pentru fie-care vecinătate. : 

33. Vedem că se contradice un articol cu altul. Aci se 
spune că judecata va începe de la vecinătăţile, cari ai dat 
mulțumire, pe când art. 19 spune că numai când ași găsi 
că sunt călcat are loc judecată. Ceea: ce vrea să spue acest, 
art. 92 este că în cas când vecinii ar fi dat mulţumire, tri- 
bunalul va constata acestă. mulţumire şi va decide că în 

privinţa lor, hotarele sunt bine stabilite, şi'atuncă constatând 

vecinătăţile, le vizâză planul şi hotărnicia care rămâne la 

grefă. 

Când însă o vecinătate este ast-fel înclinată cu una sati mai multe 

din cele-V'alte ce sunt în litigii, în cât modificarea uneia atinge pe cele- 

Palte, atunci se va pronunţa o singură hotârire pentru acele vecinătăţi 

(Art. 22), 

Sunt posiţiuni de locuri, cari fac să nu se potă cu- 

n6sce bine hotarele dintre două moşii, şi atunci se dice că 

se va da hotărire faţă cu amîndoi proprietari, cel puţin 

bucata de pământ, care se găsesce a fi între dînșii, ameste- 

cătâre de hotare. 

Art. 25. Când mai mulți proprietari vecini vor av6 fie-care inginerii 

lor hotarnici în deosebi, tribunalul chemat a judeca hotărnicia va da în- 

tâietate la judecată aceluia ce va fi depus hotărnicia mai înainte. 

Adesea se vede în practică lucrul următor: Sunt cereri 

de mai multe hotărnicii și s'aii depus chiar la tribunal mai 

multe hotărnicii. Gestiunea în practică este a se sci: de care ho- 

tărnicie să se ocupe tribunalul ? Cestiunea e destul de impor” 

tantă din punctul de vedere practio, pentru că face mult a se 

ved& de tribunal, cum argumenteză inginerul asupra Părău 

tului în litigii. S'a decis.că trebue să, se ia în cercetare ho r- 

nicia aceluia care a fost mai întâiii depusă. Era maă logic 

să se fi adoptat sistemul de conexitate.
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31. De aci înainte, regulamentul se „ocupă, în titlul VI, 
cu executarea hotărniciei. a | 

Am vădut că chiar în Codul Caragea se dice cum că 
nu p6te inginerul hotarnic să puie semnele de hotar, de cât 
numai, sait când vecinii at dat mulțumire, sait când, ne dânau- 
se asemenea mulțumire, ar interveni o hotărîre definitivă. 
Ceva mai mult, recursul în casaţie, care în principiii nu sus- 
pendă executarea hotărirei daia de curtea de apel, când este 
vorba de aședarea hotarelor, este suspensiv de executare. 
Cu alte cuvinte, inginerul hotarnic trebue să aștepte ' până 
ce se termină procesul la Casaţie, fie că s'a făcut recurs 

- Şi: se termină, fie că nu s'a făcut și expiră termenul acordat 
de lege pentru facerea recursului.- 

„Art. 30. Când nu vor fi contestaţiuni între vecini, inginerul-hotarnie 
va lua în scris declarațiune din parte-le că se mulțumesc de hotărnicie și 
că nu o vor contesta, va pune semne definitive pe liniile despărţitâre între imobilele hotărnicite, va încheia proces-verbal despre acestă operaţiune în care, după ce va subscrie mal întâi inginerul, vor subscrie apoi şi toți vecinii însăşi, sai prin autorisaţii lor, şi va, depune atât declarațiunile de. mulțumire cât şi acest proces-verbal împreună cu cartea de hotărn'cie și planul ridicat la tribunal. | 

__ Tribunalul va aştepta două luni depline de la, primirea hotărniciei de către vecini, şi dacă în cursul acestui termen nu se va ivi nici o contes- taţiune, atunci va adeveri atât hotărnicia cât şi planul pe care îl va în- credinţa proprietarului imobilului hotărnicit. 
Despre tâtă operaţiunea, tribunalul va încheia proces-verbal. Din momentul acestei adeveriri, cartea de hotărnicie rămâne învestită cu tăria unui act public autentic, şi semnele de hotare aşedate so vor socotţi semne de hotare definitive, având tâte consecințele hotarelor de asemenea natură. 

35. Acest articol este fârte important. 
„Mai întâiă se spune că dacă vecinii, vor da mulţumire, inginerul hotarnie va face proces-verbal, pe care îl va iscăli impreună cu toți proprietarii vecini, cari aii dat mulțumire, ȘI se va depune tâte actele, împreună cu planul şi cu acest proces-verbal la tribunal. Cu tote aceștea, articolul spune că chiar de s'a dat mulțumire de vecini, totuşi acei cari s'aii mulțumit pot reveni asupra mulțumirei, în decurs de două lună de la depunerea hotărniciei. a Asupra acestui termen: de două luni s'a, interpretat gre- Şit intenţia, redactorului şi s'a aplicat în practică greșit art.
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30 de unele instanțe, cari aii credut că chiar dacă un vecin 
nu ar fi dat mulțumire, şi nu a contestat lucrarea făcută de 
inginerul hotarnic, fiecă nu s'a presentat la faţa locului, fie 
că a lăsat să trâcă două luni fără să facă contestare, ho- 

tărnicia, în privinţa lui, remâne definitivă. 
Acestă interpretare este greșită. Art. 30 presupune că 

vecinii ait dat mulţumire. Afară de acesta nu put Ministrul 
Justiţiei, printr'un regulament, să ridice dreptul de a se 
opune cineva a i se lua din stăpânire un pământ, fără să fi 

existat vre-un proces. Se va, dice că acest termen nu se 
put6 raporta la casul când s'a dat mulţumire, pentru că cel 

ce s'a mulțumit numai pâte contesta. Noi credem că de 6re-ce 
asemenea mulțumire nu este satisfăcător constatată de inginer, 
de 6re-ce se pâte ca cel ce s'a mulţumit să se fi înşelat, se 
admite că cu t6tă mulţumirea dată să facă încă constatare. 

36. Art. 33 şi 84 presupun că a fost în adevăr proces 

și se într6bă cum o să se execute hotărîrea ce a intervenit. 

Art. 33. După operaţiunile aşedărei hotarelor definitive, judecătorul 

cu inginerul-hotarnie vor încheia îndată act de executare în care, după „co 

vor menţiona despre autorisaţiunile lor şi despre hotărîrea ce aă fost în- 

săreinaţi a executa, vor descri6 cu t6tă desluşirea, denumirea și direcţiunea 

hotarelor co vor fi aşedat și distanţa dintre ele. | NI 

Actul acesta se va depune de judecător: în tribunal până în 15 dile 

de la terminarea lucrărei, de odată cu ori-cv contestaţiuni se vor fi ivit la 

aşedarea hotarelor. 

Se execută dar hotărtrea de către inginerul-hotarnic, 

împreună cu judecătorul. Se .face proces-verbal în care se 

constată pe unde s'aii pus semnele de hotar, şi acest proces- 

verbal :se depune la tribunal. 

alul având în vedere disposiţiunile sentinţei execu- 

m şi contestaţiunile, când vor fi, se va pro- 

dacă executarea este bine sati răi făcută. 

va da copie legalisată de pe actul de 

1, declarând: că hotărnicia este întă- 

definitive ; la din contra, va lua m&- 

Art. 34. Tribun 

tate, şi lucrarea fâcută, precu 

nunţa, prin chemarea părţilor, 

Când se va pronunţa afirmativ, 

executare părţilor şi va închide dosaru 

rită şi semnele hotarelor rămân semna Dea 
“ahuj visuire şi îndrep . | , Ă 

pe Cele de otărnieio si planul, după ce vor fi. adeverite, se vor în- 

credința în mâna părţilor, cari le-aă depus. 

37. Important în acest articol este că chiar lucrările
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făcute de inginerul-hotarnie Şi de judecător pentru execu- 
tare, trebue să fi confirmate de tribunal. Tribunalul, dacă 
există vre-o contestaţie, o judecă Și dacă nu există, nici o 
contestare confirmă lucrarea. - | 

388. Cestiunea delicată și controversată este dacă ne- fiind contestaţiune, tribunalul va put6 să confirme fără să 
mai citeze pe părţi ? Sunt unele hotărîri, cari die că chiar dacă nu există contestaţie, trebuese citate părţile, pentru-ca 
contradictorii să constate tribunalul că lucrarea este bună. „39. Aci se vorbesce de tribunal. Dacă însă se execută o hotărîre, nu a tribunalului ci a Curţei, atunci se întrebă: confirmarea lucrărei făcute de inginer se face de către Curte, care are să pronunţe şi să judece contestaţiunile, conform art. 400, Cod. de procedură, civilă, în care se dice că: „con- 

„testaţiunile la aducerea lu îndeplinire a unei hotiriri, trebue să fie 
judecate de către tribunalul sai curlea a cărei hotirire se ezeculă“, sati confirmarea se face tot de tribunal? | 

In practică confirmarea executării se face de tribunal, pentru-că art. 372 proc. civ.y spune că hotărîrile curților se „execută prin tribunalul cari a judecat; însă dacă se ridică contestări, Curtea este acea care va av a, le judeca. 
40. Mai delicată este cestiunea dacă hotărîrea tribuna- lului, care confirmă executarea, este susceptibilă de apel, chiar când nu s'a ridicat nici o contestare. Credem că dreptul de apel nu se pote serios contesta; însă credem că termenul de apel este de o lună de la pronunțarea hotărîrii tribuna- lului, conform art. 402, proc. civ. 
41. Să notăm încă, că numai încheierea tribunalului, prin care se confirmă executarea, hotărniciei, este conside- rată ca ultimul act de executare. Deci pe de o parte pâte să 

se ridice contestare la executare până în acea, di; iară, de altă parte, odată pronunțată acâstă hotărîre și confirmată 
nu se mai pote ridica contestare, conform art. 403 Proc. civ. 

42. In art. 35 se dice: 
Atât căutarea hotarelor, cât şi aşedarea lor definilivă, nu se va face nicl odată în timp de 6rnă, nici când pământul este acoperit de zăpadă, adică în timpul de la 1 Noembrie şi până la 1 Martie, 

In timp de 6rnă, câmpiile sunt acoperite cu zăpadă şi 
este mare greutate de a se face lucrări de hotărnicii, de acea
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operațiunea nu pte să aibă loc de cât de la 1 Martie la 
1 Noembrie. | | 

Iu resumat, atât după legile vechi, cât şi după regula- 

mentul din 1868, trebue să distingem tot ce constitue: pro- 
cedură graţi6să, cum este autorisarea de a se face hotărnicia, 
lucrarea inginerului, confirmarea de către tribunal, când nu 

este contestare de procedura contenţi6să, pentru când sai 

so contestă hotarele alese, saii se revendică de proprietarul 

care face hotărnicia vre-o porţiune de teren călcat. 

13. O cestiune fârte importantă, care se presintă, este 

aceea de a se sei: faţă cu articolele din Codul civil la care 

„ne-am oprit, art. 584 şi 585, care este capacitatea pentru a 

se cere facerea unei hotărnicii ? Este cererea de hotărnicie 

o acţiune imobiliară pentru care un tutor să aibă trebuinţă 

de autorisarea consiliului de familie, saii nu este de cât un 

simplu act de procedură, pe care l-ar put face tutorul fără 

autorisarea, consiliului de familie ? | 

Art. 584 şi 585 spun că oră-cine are dreptul să-și ho- 

tărnic&scă locul. Chiar regulamentul deosibesce procedura 

graţi6să de cea contenci6să. Pe aceste considerațiuni se sus- 

ține, întrun prim sistem, că cererea de a se da 'autori- 

sare inginerului hotarnic de a face hotărnicia, depunerea ei. 

chiar, nu este de cât o procedură graţi6să, pe care un tutor 

pote fârte bine să-o facă, fără a av6'trebuinţă de autorisarea 

consiliului de familie. Când însă s'ar constata că există căl- 

care de hotare, atuncă, fiind-că începe un adevărat proces, 

se cere ca să intervie consiliul de familie. | 

Intr'un alt sistem se dice că tot atât de periculos este 

a face o hotărnicie, ca şi cum ar fi un proces, de 6re-ce se 

pâte fârte bine ca un tutor să comită greşele ce ar fi fârte 

dăunătâre minorului. | 

Pentru-că, după cum am 

numâi când hotărnicia ar fi 

pâte reveni asupra ei de către 

nu este bine a se face o hotăr _tut 

consiliului de familie. Ceva analog avem în împărţire. Şi 

acolo avem regula că nimeni nu este ţinut a sta în indivi- 

siune, şi acolo mai adesea nu este vorba de cât de o pro- 

“cedură graţi6să şi eu tâte acestea se cero autorisarea consi- 
NR 

.? . - . 
. . . . 

vădut în regulament, cum că 

depusă la tribunal nu se mai 

cei ce ati făcut-o, credem că 

nicie de un tutor fără voia
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liului de familie, după legea n6stră, chiar când cererea este 
făcută contra minorului. Şi ceea-ce se dice de tutor, se 
aplică la, ori-ce administrator, însă, în momentul când va 
depune hotărnicia la tribunal, este bine Şi prudent, ca tu- 
torul să c6ră opiniunea consiliului de familie, spre a-l auto- 
risa să o depună. Aceași soluţiune pentru interdis. Minorul 
„emancipat trebue asistat de curator. Cel pus sub consilii 
judiciar trebue asistat, de acest consiliu. Femeea nu p6te 
lucra fără autorisarea bărbatului, când este vorba de un 
imobil parafernal. Pentru bunurile dotali bărbatul singur, în 
calitate de represintant legal pâte face tâte actele relative 
la hotărnicie. (V. -Demolombe, XI, 263—265, Planiol, 1, n. 
1079). 

Acum se întrâbă: aacă un usufructuar, un posesor, un 
arendaș, pâte face hotărnicia ? Negreşit că fie-care nu pste 
face acte de cât până acolo, până unde se întinde dreptul 
lui ; aşa posesorul pote să facă hotărnicia, însă rămâne pro- 
prietarului dreptul de a veni în urmă să spuie că ceea-ce a 
făcut posesorul, nu este obligatorii pentru dînsul; usufrue- 
tuarul pâte să o facă, "1 privesce pe dînsul, de cât proprie- 
tarul nu rămâne angajat la acâsta; cât pentru arendaș el 
este numai dator să anunţe pe proprietar, când va fi vre-o 
călcare de pământ. Demolombe acordă acţiunea Şi usuarului 
și anticresistului, considerând anticreza ca un drept real 
(V. Demolombe, n. 256—259). Arendaşul ne având. nici un 
drept real nu pâte: face o hotărnicie. 

CAP. II 

Despre servitudini stabilite de lege 

Art. 586. Servitndinele stabilite de lege, ati de obiect utilitatea pu- 
blică, saă a comunelor, ori aceea a particularilor, 

44. Exereiţiul dreptului de proprietate pâte. fi limitat, 
fie pentru utilitate publică, pentru stat sati comună, fie 
pentru utilitatea numai a particularului. 

Art. 587, Acele stabilite pentru utilitatea publică sai comunală, au 
de obiect cărarea sai poteca pe lângă marginea riurilor navigabili sati flo-
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tabili, construcţiunea sati reparațiunea drumurilor sai alte lucrări publice 

„_saă comunale, : 

Tot ce privesce acest fel de servitudini, se determină de câtre legile 

sai regulamentele particulare. Dă 

Există deosebite legi în cari se pun Gre-cari sarcini 

proprietarilor; aşa sunt disposiţiunile 'legei militare, : care 

stabilesce o sarcină pentru unii proprietari, ce s'ar găsi cu 

proprietăţile lor:în apropierea unor forturi saii ziduri de în- 

tărire. - a i 

După legile cele noui, un proprietar care zidesce peo 

localitate în apropiere de un fort, pote fi expus, atunci când 

necesitatea va, fi, ca să i se dărâme construețiunea pentru. 

ca să lase liberă operaţiunea de apărare. 

45. Poteca sai cărarea după marginea riurilor, dice. legea. 

Deja am vă&qut ce este acestă servitute, că proprietarul, când 

este. vorba de un rîii navigabil sait flotabil, trebue să lase o 

distanță pe marginea, apei, atât cât trebue pentru tragerea 

vaselor. | | a E a 

16. Construețiuni şi reparaţiuni de drumuri. Nu este vorba 

aci de obligaţiunea ce se impune cui-va de a contribui sai 

a lucra singur la facerea şoselelor, acela este un imposit 

personal. După regulamentul: organic, proprietarii de moșii 

erai obligaţi să lase liber pentru drumurile mari, adică cele 

naționale şi cele județene de astăqi, un teren. Necesitatea 

acestei disposiţiuni se explica atunci și se explică chiar as- 

tăqi. Nu erai de loc şosele şi chiar aci nu sunt suficiente 

și prin urmare” drumurile 'ar fi fost impraeticabile în tiropul 

nordielor, dacă nu se punea proprietarilor obligaţiunea de a 

lăsa, să trâcă pe acolo pe unde s'ar fi putut.. Astăqi acestă dis 

posiţiune nu este desființată. Proprietarul trebue să sufere când 

are să se facă șoseaua pe pământul lui, fără nică 0 despă- 

gubire acâstă servitute. Dacă pe locul unde trebue să. irecă 

drumul ar fi o grădină saii vre-o construcțiune, atunci tre- 

bue să se dea despăgubiri. Când este vorba de moșii, astagi 

“chiar, proprietarii sunt datori să respecte șoseaua, șanţu și 

bucata, de pământ pe care în general se aşterne petrişu, ȘI 

_să sufere tâte acestea în interesul: comunicațiunei. a 

May asi încă o obligaţiune proprietarii. In legea dru- 

murilor se dice că trebue proprietarul să sufere 'a se ex- 

57 
64257
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trage din proprietatea sa petrișul şi nisipul necesar pentru 
facerea şoselelor. In asemenea cas, guvernul sait comuna - 
nu este datbre să despăgubâscă pe proprietar de cât numai 
de stricăciunile ce s'ar face suprafeţei pământului, fără să se 
plătâscă nimic pentru cantitatea de nisip sai petrișul ce s'ar 
sc6te, aşa în cât acestă sodtere de nisip este iarăşi o robire 
pusă proprietăței.: | | 

47. In art. 588 se arată cari sunt servituţile stabilite 
în interesul particularilor. 

Art. 588. Legea supune pe proprietari la osebite obligaţiuni unul că- 
tre altul, fără chiar să existe vre-o convrenţiune între dînșil. 

„rt. 599. Parte din aceste obligaţiuni e regulată de către legile asu- pra poliţiei rurale. 
- 

„Și aei se face o traducere a codului francez. In Francia 
în adevăr poliţia rurală se ocupă de aceste feluri de servi- 
tuți cum de exemplu, dreptul de păşiune, pe locul de islaz, „Care se pâte forma pe proprietăţi particulare; dreptul de a 
sc6te lemne sai uscături. din pădure, ete. La noi, exista în 
adevăr legi vechi, cari dai unele drepturi ţăranului în pri- - vinţa acâsta, drepturi cari sunt respectate de legea rurală 
din 1864, dar până astădi nu s'a executat acâstă parte ale- gii rurale. | 

Cele-V'alte sunt relative la zidul .sau la șanțul comun între vecini, la casul când se pâte înălța un contra-zid la privirea asupra proprietăţel 
vecinului, la scurgerea streşinelor, la drumul de trecere. (Alin. 2 Art. 539). 

48. T6te aceste servituţi fac obiectul secțiunilor cari com- 
„Pun capul II. 

Secţiunea I: Despre zidul şi şanțul comun (Art. 590—609). 
Secţiunea, II: Despre distanţa şi lucrările intermediare cerute 

pentru dre-cari construcțiuni (Art: 610). 
Secţiunea III: Despre vederea în proprietatea vecinului (Art. 611—614). 
Secţiunea IV : Despre picătura streşinelor (Art. 615). 
Secţiunea V: Despre dreptul de trecere (Art. 616—619). 
Vom trece repede peste aceste lucruri, pentru că redac- 

torul din 1865 nu a ţinut; socotâlă de deosebirea între modul 
cum este regulată proprietatea în Francia şi ceea-ce se 
găsesce la noi. |
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SECȚIUNEA 1 

Despre zidul şi şanţul comun - 

Art. 590. In oraşe şi la ţară, ori-ce zid care serveşte de despărţire 

între clădiri, sai între curte şi grădină, şi între ograde la țară, se socotesce 

comun, dacă nu există titlu sai semn care ar proba contrariul. 

49. Se presupune că este un zid despărțitor între două 

proprietăţi şi legiuitorul pune presumpţiunea că zidul acesta 

este comun la:fie-care din vecini, şi este comun nu numai 

zidul, dar şi pământul pe care se găsesce. Aci avem o pre- 

sumpțiune legală în contra căreia, se admite dovada, adică 

o presumpţiune jaris tantum. | 

Cea, dintâiti întrebare este: presumpțiunea acesta, este 

fundată la noi? Se pâte dice & priori la noi că un zid des- 

părțitor este proprietate comună a vecinilor? Este obiceiul 

la noi să se facă de cine-va zid comun cu cheltuiala și a 

vecinului? Nu, şi de aceea, acâstă presumpţiune .nu o 

putem stabili de cât numai pentru zidurile cari s'aii construit 

de la promulgarea codului civil până astădi. o 

Trebue să ne servim de expresiunea comunitate şi să 

evităm cât se pâte expresiunea coproprietate, fiind-că nu avem 

aci tocmai ceea-ce sar numi o coproprietate, o stare de in-: 

divisiune, a duoi coproprietari. Când cine-vu, se găsesce în 

coproprietate indivisă cu altul, legiuitorul caută tot-dâuna 

să dea fie-cărui coproprietar mijlocul de a-şi alege. partea 

sa, să iasă din indivisiune, pentru că starea acesta, este destul 

“de grea şi pentru coproprietari. Nu se pâte admite „aci 

că sub cuvînt că vecinii se găsesc coproprietari pe zidul 

despărțitor, să aibă dreptul fie-care din el să câră a împărţi 

acest zid şi pământul pe care este clădit zidul; din contră 

vom ved6 că fie-care dintr'înșii “este dator să respecte cât 

de mult acâstă stare de comunitate. 
| 

50. Să se observe cum se exprimă legiuitorul: ork-ce 

zid care servesce de despărțire între clădiri. Prin urmare se pre- 

supune că ar fi două clădiri una contra altei şi ar fi un zid 

care le desparte, şi zidul este comun. Dacă eu aşaveun 09 

şi vecinul o casă, nu pot să, die că zidul de la casa vecinu
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limitat cu locul -meti este comun, pentru ca să fie ade- 
v&rata comunitatea trebue ca și ei să, am casa rezemată de 
acest zid. | : 

51. Apoi dacă presupunem că. am o casă, şi alături 
există o altă casă cu un zid comun, însă casa vecinului este 
de: exemplu, cu un cat, pe când a mea are două sai trei 
caturi, este necontestat că proprietatea comună nu este de 
cât până la înălțimea casei celei mai mici, pentru că numai 
până .aci există presumpțiunea, de comunitate, iar de aci în 
sus zidul-este al mei care am casa mai înaltă. 

: - 62. Saă între curte şi grădină, dice legea. Dacă vecinul are o grădină şi eii am o curte Și este un zid care ne des- parte, există presumpțiunea de comunitate. 
Și între ograde la ţară. Dacă sunt două ograde cari des- part, pe: vecini cu un zid, zidul acesta este comun. 
53. Se socotesce comun dacă nu există tithul. Nici o dificul- tate. Când ei am făcut zidul și am acte că zidul nu este 

comun, atunci se châmă că am et singur proprietatea titlului. 
Sai semn, care ar proba contrarii, şi apoi art.: 591 arată că pote să fie asemenea. semne. , 

Art. 591. Este semn. de necomunitate când culmea zidului dreptă şi „perpendiculară despre păretele de o parte, iar despre cea-altă parte în: fâţişeză un plan înclinat; în acest cas zidul se presupune că aparţine ex- clusiv proprietarului despre care există planul înclinat. i 

„2 Se soie că zidurile nu se lasă d'asupra pe plan în linie drâptă, pentru că s'ar strica de ploi, ci li se pune o inve- litre. Dacă învelitârea va fi înclinată despre ambele pro- prietăţi,. aşa că va, da un fel de streşină în. fie-care din pro-: prietăți, atunci zidul este comun. Dacă presupunem însă că într'o parte zidul este. în linie drâptă, iar în cea-l-altă încli- nat, atunci zidul nu p6te să fie de cât proprietatea vecinu- lui, în partea căruia, vine zidul înclinat. o 
54. Acesta este singurul semn de necomunitate pus de legiuitor Şi nu mai putem adăoga altul. In privinţa gardului “comun, vom ved€ că, dacă am proprietatea mea îngrădită și vecinul nu Şi-o are pe a sa îngrădită despre părţile cele- l-alte, presumpțiunea; este că gardul care. trece pe lângă Yecin este proprietatea exclusivă a mea. Nu se înțelege
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pentru-ce legiuitorul n'a, spus acâsta şi pentru zid, de -6re ce 

dacă am o proprietate şi o înconjur t6tă cu zid și vecinul 

nu are îngrădit despre părțile cele-l-alte, este natural că ve- 

cinul acela nu a contribuit cu nimic la, facerea zidului care 

ne desparte, şi prin urmare nu pâte. pretinde comunitatea. 

Cu tâte acestea, nu putem face alt-fel ;de cât să qicem 

că zidul este comun, atât numai cât nu ar a semnul despre 

care vorbesce legea. 

55. O cestiune controversată este acea a se sei dacă 

unul din coproprietari pâte să prescrie proprietatea exelu- 

sivă a unui zid ce a fost comun? 

Opiniunea, cea imai acreditată astă-qi este că dacă se 

constată că un vecin prin deosebite împrejurări, singur nu- 

maj, s'a folosit de acest zid, așa de: exemplu: a sprijinit pe 

el cladiri, a făcut din el ori-ce a voit, dacă în fine o mul- 

țime de împrejurări fac să reiasă că în 30 ană el s'a consi- 

derat exclusiv proprietar, pote să pretindă că este proprietar 

exclusiv pe acest zid. (Demolombe, - XI, n. 846—351, aplică 

aceeaşi regulă pentru dobândirea proprietăţei exelusivă și 

dobândirii comunităţii unui zid saii unui gard). 

Art. 602. Tâte sanţarilo între două proprietăți se socotesc comune, 

de nu va fi titlul sai semn contrariă. | 

Art. 603. Este semn de necomunitate “când pământul este înălţat sati 

aruncat numai de o parte a şanțului. 

56. Dacă pământul care se sedte din săpătura șanțului 

se asvîrlă numai într'o parte, acâsta, este un semn că șanțul 

nu este comun ci aparține exclusiv proprietarului despre 

partea cărui pământul este aşedat. Sunt: localități unde șanţu- 

rile sunt fârte mari și pâte să crâscă arbori sui arbuşti: 

porumbe, mure, etc. “Dacă nu există nicăeri semne -unde a 

fost aruncat pământul, atunci şanţul va fi comun şi comune 

vor fi tâte plantele crescute în şanţ. 

Art.. 604, Şanţul se socotesce exclusiv al aceluia despre partea căruia 

este aruncat pământul. | “ 

"Art, 606, Ori-ce gard ce desparte . două proprietăţi se sacotesce co- 

mun, afară numai dacă una singură din. două proprietăţi va îi îngrădită 

sati de nu va fi-un titlu saă posesiune îndestulătâre, care să constate din 

contră, .. . „-
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57. Acei cari susțin că nu se 'pâte usucapia exclusiv 
proprietatea, unui zid despărțitor, fac un argument & contrarie 
din art. 606 şi die: numai când este vorba de şanţ, legiui- 
torul spune că pâte să se substitue titlul unei posesiuni, 
dacă când este vorba de zid, art. 606 nu se pâte aplica. 

„Acest argument însă nu este de natură a ne face convin- gerea că legiuitorul s'a depărtat de: la principiele generali ale prescripțiunei. | | | 
„După cum vedem, când este vorba de gard, trebue ca cine-va să-și aibă proprietatea sa tâtă îngrădită, pentru ca să p6tă pretinde proprietatea exclusivă a acestui gard. 
Acum, în practică se admite de către unii, că de dre ce în genere şi gardurile ati semne din care ar resulta că este proprietatea numai a unui vecin, aşa se face câte-odată acoperiș gardului, ca să se scurgă apa. In acest cas vom aplica cu analogie regulele de la zid. Mai “departe, se scie „că din distanță în distanță gardul are nisce lemne care îl sprijină; ei bine, dacă lemnele acestea sunt numai dintr'o parte, atunci se dice că gardul este exclusiv proprietatea, 

aceluia, în partea cărui se găsesc acești apărători. 
Legea nu vorbesce nimic de uluci. Credem că trebue să aplicăm aceleaşi reguli. 

Art. 603. Arborii ca sa afl în gacdul comun sunt conuat ca - gardul, şi fie-care din ambil propriotari e în drept a cere să-i taie. 

In alte țări există forte frecuent ceea-ce se numesce gurd viii, adică nisce arbuști, cari se aproprie între dînşii şi for- mâ6ză un fel de gard. La noi, abia acum a. început să se obicinui6scă, asemenea îngrădiri. Aceste garduri nu sunt comune, și legea spune că fie-care din proprietari are dreptul să câră, când sunt gardurile făcute din arbori, să se taie aceşti arbori. 
58. Acum revenim la zid. Este natural că coproprieta- tea acâsta de zid între Vecini, trebue 'să dea loc 1a Gre-cari dificultăți. Legiuitorul se ocupă; să arate cari sunt obligațiu- nile fie-cărui din vecini pentru întreținerea acestui zid, și al doilea, cari sunţ drepturile lor. Vom veds încă, cum 'că chiar când nu este un zid comun, legiuitorul permite veci-
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nului să capete comunitatea acestui zid, despăgubind pe 

vecin de valdrea lui. . 

Art. 592. Reparaţiunea şi reclădirea zidului comun sunt în sarcina 

tutulor devăimașilor și în proporţiune cu dreptul fe-cărnia. ! 

Acest articol se aplică la exemplul nostru de mai înainte 

că pote să fie o casă mai înaltă și alta mai scurtă. Fie-care 

- vecin este dator a contribui la reparaţiunea şi la întreținerea 

zidului comun. ! A 

„Art. 593. Cu tâte acestea fs-care coproprietar al unui zid” comun 

pâte îl apărat de a contribui la reparaţiuni şi reclădiri, renunțând la drep- 

tul săi, dacă însă zidul comun nu ar sprijini vre-o clădire a sa. 

59. Se pâte întîmpla ca întreţinerea zidului să fie grea, 

să coste mult, atuncă acel din coproprietară, cari vrea să 

scape de a contribui, nu are de cât să renunţe la proprie- 

tatea zidului. Este bine înţeles însă că acestă renunțare nu 

este posibilă dacă vecinul care renunţă continuă a profita de 

zidul comun, de exemplu 'are clădirea aşedată pe zidul 

comun. 

Art. 600. 'Fio-care pâto în oraşe şi suburbie a îndalora pe vecinul săi 

a contribui la clădirea şi repararea îngrădirei . ce desparte „casele, curțile, 

şi grădinile lor; înilțimea ingrădirei se va hotări după reglementele par- 

ticulare, saă după obiceiă, înălţimea zidului va fi cel mult de doi metre, 

socolindu-se şi câma, Ă 

60. Sunt două proprietăţi nedespărţite prin zid, şi unul 

din vecini vrea -să facă zidul, el p$te să oblige pe cel-alt 

vecin la contribuţiune. Dacă vecinii nu se înțeleg asupra 

înălțimei zidului; legea, spune că el nu va fi mai înalt ea 

doi metri. „ 

Art. 601. Când se reclădesce un zid comun sati casă, tâte servituţile 

perpetuă în privirea noului zid sai a noueli case, fâră 

active şi pasive se 
, € „Î 

i 
făcut mai înainte de împlinirea aj » 

a se putea însă îngreuna, dacă elălirea sa 

prescripţiunei. „. , | . 

Gi. Aci se presupune că ei aveam, de exemplu, dreptul 

de vedere la vecin, Şi era ferâstra deschisă în un zid comun;
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se. întîmplă: de se. dărîmă casa Și după aceea, se construiesce 
din noi; neapărat că acel drept de ferâstră, — de vedere —, 

„voit continua să-l am. 

Art. 591. Fie-care proprietar pâte să zidâscă în contra unul zid comun şi să bage grindi saă legături în t6tă grosimea zidului, lăsând cinei-deci 
şi patru milimetre “despre vecin, fără prejudițiul dreptului ce are vecinul , ca să scurteze acele grindi până în jumătatea zidului, în cas când şi el ar voi a pune grindi tot în acele locută, saă a lipi un COŞ, 

62. Acest articol spune că zidul fiind comun, fie-care 
pâte să rezeme construcțiunea lui pe zid şi să bage grindi 
sai legături, etc., și grindile pot să trecă peste jumătatea 
zidului, de cât să nu pătrundă de -tot zidul, ci trebue lăsate 
54 milimetre. Dacă sar. întîmpla ca și vecinul să construâscă pe acel zid, pte să-și puie şi el grindi în același loe cu 
vecinul și atunci el are dreptul să taie o parte din acea Srindă până la jumătatea lui. 

Art. 595. Orl-ce coproprietar pâte să înalțe zidul comun, dar e dator a face singur cheltuiala înălțărei, reparaţiunile întreținerei pentru partea înălțată şi tot-odată pâgubirile pentru sarcina causată zidului comun în proporţiuue cu înalțimea. 

63. Am un zid comun și et vreai să fac o construcțiune 
mai înaltă, sunt în drept să ridie zidul, însă în asemenea „cas sunt dator mai întâi să fac înălțimea cu cheltuiala 
mea, și negreșşit că de aci în sus, zidul este proprietatea mea. Al doilea, sunt dator să întreţin acâstă înălțime exclusiv 
cu cheltuiala mea: Și al treilea, fiind-că pun 0 greutate mare, 
zidul pâte să sufere Și atunci din două, una: sati zidul nu: Suteră nimic atunci sunt dator numai dacă cere trebuință si-l îngroș la: bază, sait zidul suferă întru ce-va şi atunci să 
despăgubese pe vecin de deteriorarea ce s'ar aduce. - 

Art. 596. Dacă zidul comun nu este în stare a purta greutatea înăl- țărei, cel ce vrea să-l înalțe este dator a-l face din întreg din temelie cu cheltuiala sa şi- orl-ce adaos în grosime să-l facă pe locul săi. 

64. Ac6stă a doua construcţiune nu dă acelui care a 
făcut-o, dreptul exclusiv de proprietar pe zid, care rămâne 

„tot zid comun, el nu are proprietate de cât pe partea ce s'a adăogat la înălțime sati la bază.
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Art. 597. Vecinul, care n'a contribuit la înălţare, pâte câştiga dreptul 

de comunitate, plătind cheltueala jumătate, precum şi preţul pe jumătate 

al locului, ce s'ar fi întrebuințat pentru îngroşirea zidului. | 

La acesta trebue alăturat Art.. 599. 

Art. 599. Unul din vecini nu pâte găuri zidul comun, nică să alăture 

sai să sprijine de dînsul vre-o lucrare, fără consimţimântul celui-l-alt. 

In cas de împotrivire el nu pâte face acâsta, fâră a regula mal întâiti 

prin experţi mijlâcele necesarii pentru ca acea lucrare si nu vatăme drep- 

turile cslul-alt. 

65. Când voesce să fac o construcțiune pe zidul comun, 

sunt dator să anunţ pe proprietarul vecin, ca să fie întrebat 

dacă consimte şi el la acâstă lucrare. Dacă el nu consimte, 

trebue să cer autorisațiunea de la tribunal, care va numi 

experți să vadă, dacă lucrarea ce se face, pâte să vatăme 

sait nu zidul. 

At. 598. Orl-co vecin al unui zid,pâte să-l facă comun în parte sai 

tot, plătind stăpânului zidului jumătate din val6rea sa, sai jumătate din 

valârea părţei ce vrea să facă comune, precum şi jumătate din val6rea 1o- 

eului po care este elădit zidul. i , 

| 66. Disposiţiunea acâsta este de o importanţă şi de o 

- gravitate excepţională. Aci găsim un fel de expropriere silită 

şi acâsta numai în interesul particular al vecinului. Un pro- 

prietar şi-a împrejmuit proprietatea sa, a făcut un zid gros 

pe care l-a aşedat pe pământul săi. BL este ameninţat ca 

vecinul săi să vie, plătindu-i costul pe jumătate al Zidului 

şi al pământului ocupat de zid, să câră a fi coproprietar pe 

acest zid și pe pământ. O asemenea atingere la dreptul de 

proprietate nu se explică de cât pe consideraţiune de o bună 

vecinătate. . o | , 

87. Tot în acâstă secţiune legiuitorul a găsit de cuviință 

să se ocupe de dreptul ce ar av& cine-va de a sădi în apro- 

piere de vecini. 

Art. 607. Nu e ertata sădi arbori, cari crese înalți de cât în depărtarea 

hotărită de reglementele, particulare, sati de obiceiurile constanți și reeunos 

cite, şi în lipsă de rsglemente şi de obiceiuri, în depărtare . ouă molri 

de la linia despărţitâre a acelor două proprietăți, pentru arbor nalţi, $ 

o jumătate metru pentru cele-lalte plantaţiuni şi garduri vii.
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Vedem că legea se referă la obiceiul locului. Cât pentru 
regulamente particulare ele nu există la noi, așa că un pro- 
prietur pote să planteze arborii cât de aprâpe de locul vecin. 

Dar art. 608 dice: - 

Vecinul pâte cere ca arborii şi gardurile vii, puşi la o distanță mai 
mică, să se scâtă. | , 

Acela pe a cărui proprietate se întind crăcile arborilor vecinului, 
pâte să-l îndatoreze a le tăia. 

Dacă rădăcinile se întind pe pământul săă, are drept a le tăia singur. 

Incă odată, art. 607 se referă la obiceiurile locului. În 
vederea, acâsta art. 608 vorbesce de o distanță care trebue 
respectată. Ne având noi regulamente nici obiceiuri lăsate, 
distanța, de care este vorba nu există în fapt. . 

„Dacă rădăcinile se întind pe pământul săi are drept 
a le tăia singure. ae 

În oră-ce cas vecinul, la ori-ce distanță s'ar găsi plantați 
arborii are dreptul să tae şi erăcile Și rădăcinile cari se în- 
tind în pământul sait asupra locului săi. 

| 68. Dreptul de a tăia erăcile și rădăcinile arborilor tre- 
cute peste limită nu se prescrie nici chiar prin 30 de ani, 
fiind-că se consideră că arborii" ati fost lăsaţi prin toleranță. 
Dăcă ar fi un titlu, care să ridice vecinului acest drept, atunci: 
se nasce o adevărată servitute. 

SECȚIUNEA. II 

Despre distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru 6re-cari 
construcţiuni | 

69. Secţiunea se ocupă de Gre-cari lucrări, cară sunt de 
natură a compromite siguranţa, construcțiunei "vecinului, prin 
săpăturile ce s'ar face sati a deteriora construcțiunea prin 
înfiltrarea umedelei sii vre unei substanțe vătămătâre, cau- 
sată prin lucrarea ce se face. 

N 
* 

Art. 610. Cel ce face un puț sai o privată lângă un zid, fie comun 
sai nu; 

- 
Cel ce vrea să clădâscă un cămin sati o vatră, o ferărie, un cuptor
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sai sobă, să-i alăture un ocol do vite, sati cel ce vrea să puie lângă zid 

un magazin de sare, saii grămedi de materii corosive; . 

E îndatorat să lase depărtarea prescrisă de regulamente şi obiceiurile 

unor asemenea obiecte, sati să facă Incrările prescrise de aceleași legi şi 

reglemento spro a nu aduce vătămare vecinului. ” 

Pentru a se apăra construcţiunea vecinului, legiuitorul 
obligă pe cel ce voesce a face aceste lucrări să observe 
distanța prescrisă de regulamente, şi de obiceiul locului. Și 
aci avem de observat că obiceiuri locali nu sunt fixate la 
noi şi de acea credem că era, mai bine ca legiuitorul să fi 

determinat singur o distanţă Gre-care ; și să arate măsurile 

ce trebue să se ia, când se face o asemenea lucrare, pentru 

a nu aduce vătămare vecinului. 

Necontestat că neexistând nici reglemente, nici obiceiuri, 

dacă un proprietar prin faptul construirei aduce vre-o vă- 

timare vecinului, el va fi dator a da o despăgubire acestui 

vecin. De altă parte, proprietarul vecin este în drept să câră 

prin tribunal ca acel care voesce să facă în apropiere de el 

una din lucrările enumerate la art. 610, să fie obligat a lua 

m&surile necesarii de apărare. . 

SECȚIUNEA III 

Despre vederea în „proprietatea vecinului 

70. Una, Gin cestiunile cele: mai frecuente, cari se pre- 

sintă, în practică de sigur este aceea a se sci dacă un pro- 

prietar pote să facă ferâstră în “proprietatea, vecinului ? Inţe- 

legem cât de grei ar fi pentru un proprietar de a sci că | 

tot timpul este vădut în tot ce face el, de către vecinul săi; 

şi de aceea în tâte țările s'aii luat măsuri și sa pus în 

principii că un proprietar nu pote să deschidă ferâstră sait 

vedere în proprietatea vecinului, de cât cu Gre-cari condi- 

țiuni şi Gre-ecari reguli determinate. De și în codul Caragea 

se dicea că proprietarul este slobod să lacă fer6stră pe pro- 

prietatea, vecinului, cu tâte acestea, — adaogă legea —, că și 

vecinul este slobod să zidâscă în dreptul ferestrei ca să 

astupe acea, ferâstră. Legiuitorul a voit să traducă legea
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Iranceză şi s'a servit de unele expresiuni, cari..nu prea at 
înțeles. | 

Art. 611. Unul din vecini nu pâte face, fâră consimţimântul celui-alt, 
nici întwun chip, ferâstră sati deschidere întrun zid comun. 

71. Art. 611 prevede că zidul despărțitor ar fi un zid 
comun, şi am. vădut cari sunt drepturile proprietarilor asu- 
pra zidului comun, cum pot să rezime construcţiunea pe el, 
cum pot să puie grindi într'îusul. Aci se opresce cu totul 
de a se face ferâstră sati deschidătură în acest zid. 

Legiuitorul nostru a lăsat la o parte două articole din 
legea franceză, cari sunt fârte importante. 

Aşa, după ce art. 675 (cod. fr.) dice: 
„Unul din vecină nu pâte fără consimțimântul celui-alt 

să deschidă în zidul: comun, nici o fer&stră sait deschidere 
de ori-ce mod ar fi, chiar dacă ar fi cu (ceea-ce se numesce 
în Francia) verre dormant«. (Adică un fel de geam mat, prin 
care nu se vede). _ ” 

Găsim încă două articole: 676 şi 677, pe cari legiui- 
torul nostru le-a lăsat la o parte. : 

Art. 676 (cod. fr.). „Proprietarul unui zid care nu este 
comun, dar care unesce imediaţ proprietatea vecinului, pte 
deschide în acest zid deschidături sait ferestră, însă cu grilaj 
de fer şi cu verre dormante. ” 

Art. 677 (cod. fr.). „Aceste ferestre în zid sati deschidă- 
turi nu pot să fie stabilite de cât numai la 26 decimetri 
d'asupra parchetului sati d'asupra pământului în camerile 
cari voesce să se lumineze, Şi dacă este în catul de jos tre-: 
bue să fie la 19 decimnetre d'asupra parchetului, pentru ca- 
turile“ ... 

Vedem că se dice: dacă "ţi daii voe să deschidi ferestră, 
ți spun aceste condițiuni, întâii să faci un fel de sită 
de fer, şi încă cu gâmuri opace, pentru a nu put6 vede prin 
el. Și al doilea ferâstra deschisă să fie la o înălțime de 2,6 
metri de la parchet pentru caturile de. sus şi de 1,9 metri 
pentru catul de jos. 

Acestea, le-a lăsat la o parte legiuitorul nostru și s'a 
mulțumit a spune că este oprit mar întâiti să facă o des- 
chidătură în zidul comun, fără consimțimântul vecinului.
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Art. 612. Nimeni nu pâle av vedere sati ferestre spre vedere, nici 

balcâno saă alto asemenea asupra 'proprietăţei îngrădite sai neîngrădite a 

vecinului să, de nu va fi o distanţă de 19 decimetre între zidul pe care. 

se deschid aceste. vederi, şi proprietatea vecină“. .. " 

72. Vedere sai ferestre spre vedere. Legiuitorul aci a voit 

să traducă expresiunile din art. 678 din codul îrances, jours 

et vues, însă în traducţiunea sa, s'a tăcut cu totul neînțeles. 

Ce însemnâză. vedere: sui ferâstră spre vedere? Orl-ce ferestră 

esto spre vedere; înţelegeam să fi spus o deschidătură pen- 

tru lumină şi ferâstră spre vedere. Alt-ceva este să dai unei 

case lumină (jus luinisium) şi alt-ceva, să 'desebidi o ferâstră 

(neluminibus ăfficiatur). Oi cum ar fi, nimeni nu pote să aibă 

o ferstră către pământul vecinului săii, de cât numai la o 

distanță de 19 decimetri,: ceea-ce face aprâpe un stinjen, — 

distanță pe care trebue să o respecte cine-ca de la, pământul 

stii până la proprietatea vecinului. 

Art, 613.. Nimeni nu pâte avâ- vederi piezişe pe proprietatea vecinului 

de nu va fi o distanţă de 6 decimeltri. . 

73. Se numesce ferdstră dreptă aceea care vine în linie 

paralelă cu linia, despărţitâre, vedere piezise acolo unde ve- 

derea cade perpendicular pe linia despărţitore, și fiind-că 

asemenea ferestra împedică Gre-cum vederea, legiuitorul le-a 

permis la 'o distanță mai mică, adică Ja 6 decimetri. Acum, 

se pâte întîmpla ca ferestrele acestea- să nu fie absolut 

drepte sati absolut; piezișe, ci să fie sait mal mult sait mai 

pnţin drepte, saii piezișe; în Austria; în practică se respectă 

aceeaşi proporțiune, adică dacă ar” fi fost cu totul drâptă, 

10 decimetri şi dacă ar fi fost cu totul piezişe 6 decimetri. 

Prin urmare ferâstra va respecta distanța proporţională între 

19 şi 6 decimetri, după cum este mai puţin drâptă sa mai 

puţin piezișe. 

an, 614. Distanţa de care este vorba în cele două articole precedente 

se socotesce de 'la faţada zidului, pe care s'a deschis vederea, şi, de va'f 

balcâne <aiă alt asemenea, de la linia lor cea din afară până la linia de 

despărţire a celor două proprietăţi. 

74. Legiuitorul sa ocupat numai de ferestre sai bal- 

câne, el a hotărît de eo quod plerumque fit, însă principiul este
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acesta: ori-ce fel de construcţiune ur fi de natură a face să 
se privâscă pe proprietatea; vecinului, este oprită. 

75. Ce se întîmplă dacă între două fonduri se găsese 
un al treilea la mijloc, de o lărgime atât de mică, în cât de 
la fondul pe care se deschide vederea până la cel-l'alt este 
distanță mai mică de 19 decimetri.. Demolombe (XII, n. 563 
şi urm.) presintă trei specii. In cea d'întâiă el presupune că 
fondul din mijloe aparţine aceluiaș proprietar cui aparține 
Și fondul dominant. Negreșşit soluţiunea este că vederea nu 
pote fi deschisă. Același proprietar: având ambele fonduri se pote dice că el are un singur fond. | 

In a doua specie se presupune că fondul din mijloc 
este comun proprietarilor fondurilor dominant și robit. In 
acest cas, dacă fondul comun este afectat la serviciul co- 
mun al fondurilor vecine, Demolombe: combate decisiunile 
citate, după cari ca linie. despărţitâre se ia mijlocul terenu- 
lui comun, pentru că aci nu pâte dice că se execută o ser- 
vitute ci un'drept de coproprietate în conformitate cu na- 
tura lucrului indivisă, pe când locul fiind coproprietate in- 
divisă, trebue distanţa respectată Şi mă&surătârea, începe pen- 
tru fie-care coproprietar de la linia care desparte locul co- mun de proprietatea, fie-cărui vecin. | i 

În fine dacă între cele două fonduri este un loc publie 
d. e. o stradelă, opiniunea domitantă, astă-di este că vederile, 
fie că sunt ferestre, fie că prin bale6ne, pot fi deschise. 

76. In fine mai : delicată este cestiunea: dacă având o grădină am făcut o înălțare de pământ, imitând un deal, o 
„Movilă şi dacă pot ast-fel să privesc la vecini de pe dînsa; 

" Se întrebă autorii dacă s6 p6te face o asemenea lucrare? 
Unii die: aci nu mai este fer6stră, numai este deschi- 

(5tură de -zid Şi prin urmare pot prea bine să-mi înalţ locul 
mei, ast-fel în cât să privese.de acolo la vecini, Alţii însă 
decid că, și acâsta este oprit, pentru că tot acelaşi lucru 
este aci ca și cum ar fi nisoe ferestre sati mai ales balene. 
Aci credem că s'ar put6 lăsa la aprecierea judecătorului. 
(V. diferitele specii; Demolombe XII, n. 572—576).
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SECŢIUNEA IV 

Despre picătura straginilor. 

Art. 615. Tot proprietarul este dator aşi face straşina casei sale 

ast-fel în cât apele din ploi să se scurgă pe tărîmul săi, sati pe uliţe, iar 

nu po locul vecinului săi. 

77. Este natural că nu pot să sufer ca să-mi arunce ve- 

cinul apa din ploi după acoperişul lui pe proprietatea mea. 

Aci se pot presinta două ceasuri: casul când nu este de cât 

picătura, straşinei, adică atunci când nu este nică un jghiab 

în care să se strîngă aceste picături, şi casul în care ar fi 

un jgheab și qice legiuitorul că nu am voe să fac ca apa 

după acoperisul meii să trâcă la vecini, ci trebue ca ea să 

cadă sati pe proprietatea mea, sati să. o duc la drum, ceea- 

ce se întîmplă mai adesea. 

Dar ceva mai mult, chiar dacă aş lua măsuri ca pică- 

tura să nu trâcă pe proprietatea vecinului, totuşi nu pot să 

am jehâbul la vecin, şi ca să dovedim acâsta nu avem de 

cât să ne uităm la diferite construeţiuni și vom vedâ că se 

face spre proprietatea vecină, ceea-ce se numesce calean, 

adică se ridică construcţiunea în sus, așa în cât picătura se 

asvirlă pe proprietatea mea, iar nu pe proprietatea vecină. 

De şi după textul legii nâstre, aş putea fârte bine să 

am planul învelitârei înclinat: către vecini, să am limita jg6- 

_bului chiăr la limita vecinătăţei proprietăţii mele, cu condițiune 

bine-înţeles ca jen6bul să asvirle apa nu pe proprietatea 

vecină, ci pe proprietatea mea, saii în drum; însă lucrul 

acesta, în practică nu este permis. 

Atunci când voii reuși să am Jeh&bul ast-fel în cât . 

picătura să mârgă la vecini, capăt o servitute, care pâte să 

fe de două feluri: sai, servitute numai de picătură, în care 

Gas nu pâte să facă de cât să curgă apa, sali servitutea de a 

asvîrli apa pe proprietatea, . vecină. - 

SECȚIUNEA V 

Despre dreptul de trecere 

78. Secţiunea V-a se ocupă de o cestiune cu totul alta. 

Se presupune că un loc este ast-fel de înfundat, în cât nu
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are nici o comunicare. In acest cas legiuitorul și-a dis : un pro- 
prietar pe un asemenea loc înfundat, în realitate ar fi ca Și 
cum nu ar avea nici un drept de proprietate, de Gre ce dacă 
O0-dată se găsesce pe proprietatea lui și nu are: mijloc să 
iasă, sati dacă :se găsesce afară și nu are' mijloc să ajungă 
la proprietatea, lui, în realitate nu îi servă la nimic acâstă 
proprietate, şi atunci a pus regula că, un proprietar pe un 
loe ast-fel înfundat pâte să aibă dreptul de trecere pe pământul 
vecin, până să ajungă la o stradă sai la o 'altă-comunicare. 
„Acest drept de trecere: constituie o obligaţiune pentru 

proprietarul vecin, aceea dea suferi, să se trâcă pe pământul 
lui, proprietarul a cărui proprietate este înfundată. Obli- 
gaţiunea acâsta, constitue o servitute iarăși legală. 

N 
Art. 616. Proprietarul al cărui loc este înfundat care nu are: nici o eşire la calea publică, pote reclama o trecere pe locul vecinului săi pentu exploatarea fondului, cu îndatorire de a-l despăgubi în proporţiune cu pa- gubele ce s'ar putea ocasiona, - - a 

Ai 'în adevăr dreptul să treoi pe proprietatea mea, însă 
acest drept 'mi aduce 6re-care pagubă, pentru că aș putea 
să cultiv, sati să zidese pe lotul pe care treci şi de aceea 
eşti dator să-mi dak despăgubire pe paguba suferită. 
„+79. Cea dintâiă cestiune, care se ridică, este a se sci: 
ce se înțelege cu un loc înfundaţ ? 

Un loc înfundat este acela, care nu are absolut nici un 
fel de comunicare cu vre-o cale publică de ori-ce natură, . 
ne servim de cuvîntul coniunicare, pentru că este cel mai 
large. Aşa, dacă ar fi o stradă câţ de mică, cu care ar avea 
comunicaţie proprietarul înfundat, ei am dreptul să refuz 
trecerea pe pământul mei. Cu tste acestea, jurisprudența 
frauceză, Şi autori dic că pâte av loc trecerea pe pământul 
vecin chiar atunci când strada este prea strîmtă, pentru-că 
proprietarul nu ar put6 să se folosâscă, spre a-și exploata 
pământul săi. Așa, de exemplu, o simplă potecă publică și 
un fond rural, care trebue cultivat, tocmai în capul acestei 
poteci ; ei bine, cum ar putea proprietarul fondului să se folo- 
Ss6soă de acâstă potecă: spre exploatarea fondului 'meii, și de 
aceea se dice că dacă acâstă deschizătură este ast-fel în cât
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în realitate nu se pote exploata fondul, pot prea bine să 
cer a trece şi pe proprietatea vecină. a 

„__ Presupunem că în loe de un drum este o apă curgă: 
târe la care se mărginește proprietatea. Se pote 6re dice că 
am proprietatea înfundată ? Negreşit da, fie că în faţa gârlei 
ar fi altă proprietate, fie chiar dacă peste gârlă ar fi vre- 

un drum, de 6re-ce ajungerea la acel drum ar fi dificilă. In 
acest cas pot f6rte bine să trec pe proprietatea vecină. 

80. Acum, din ori-ce causă ar fi pricinuită înfundătura 
sunt eii obligat să sufer să trecă proprietarul locului înfundat 
pe pământul mă? In Francia discuţiunea numai pâte ave loc 

în urma legii din 1881. După acâ6stă lege, dacă presupunem 
de exemplu, că era în indivisiune o casă cu grădină în 
fund şi că se împarte proprietatea, luând unul casa şi cel- 
alt grădina. Casa era la drum, așa Gă proprietarul grădinei 

nu mal are trecere la drum. In acest cas este evident că eii 

nu voiii suferi să trâcă prin casa mea proprietarul grădinei. 

De şi legea, n6stră nu prevede nimic, drept ar fi Gre ca un 
„proprietar care avea ca vecinătate o proprietate deschisă, 

să sufere din causă că proprietatea de alături s'a împărțit - 

ast-fel în cât se face un loc înfundat? Noi credem că, nu se 

pâte admite servitutea; de cât numai pentru ceasurile de în- 

fundătură naturală. SR | 

Dar se întrâbă: cum o să se întîmple lucrul acesta să 

fie o înfundătură naturală? Se pâte întîmpla uşor. Aşa, a 

fost de exemplu o uliţă şi a venit o. lege, care a deelasat-o, 

"cum se dice, s'a, închis strada; în asemenea cas sunt în drept. 

să cer de la vecin a mă lăsa să trec pe proprietatea lui. | 

81. Aci vine cestiunea de a sci, dacă statul saii comuna 

pâte să închidă drumul şi dacă închidând nu este” dator să, 

despăgubâscă pe proprietarul, care avea trecerea, pe acest 

drum. S'a dis mult timp că de.şi face parte din fondurile 

publice, ulițele, pieţele și cele-lalte, totuşi nu e mai puţin 

adevărat că proprietatea terenurilor este proprietatea, co- 

munei sati a statului, şi că prin urimare comuna sai statul 

-pâte fârte bine să sustragă aceste locuri de la destinațiunea, 

pe care o aveati: până atunci, de a fi uliţă sai piâţă, și de 

a face pe dînsele o construcţiune 6re-care, sai de .a vinde 

din acest teren. : = a Ea ” 
+ 

64257 
58
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Ac6stă teorie este greşită: negreşit că o proprietate, 
care făcea parte din domeniul publie, să intre în. domeniul 
privat de îndată ce a încetat să mai fie afectată la un ser- 
viciii public, de exemplu un fort sat o. cetate dărimată 
nemai fiind necesară, locul nu mai este public: Cu toate 
acestea sunt lucruri în domeniul public de cari se servă 
toţi ca stradele pentru cari nu se pâte dice că statul sai 
comuna pot, dispune ori-cum ar voi. 

“Afară de acâsta, ar fi un lucru destul de grav, ca, ei 
având proprietate a cărei vedere este în stradă, să vie a se 
„deelasa acestă stradă, astupându-mi ast-fel vederea. 

„De aceea după jurisprudența franceză nu se pâte de- 
clasa: un drum şi nu se p6te opri comunicarea la o apă, 
„Chiar când cursul apei s'ar schimba, fără să se dea o des- 
păgubire : proprietarilor mărginași, pentru suferințele ce li 
se vor aduce. In ori-ce cas, chiar dacă s'ar da o asemenea 
despăgubire și: dacă o proprietate 6re-care sar înfunda prin 
faptul astupărei uliții, negreşit, pâte proprietarul să csră de 
la vecini a trece pe pământul lor. 

| Art. 617. Trecerea trebue regulat făcută pe partea ce ar scurta calea 
proprietarului fondului închis ca să i6să la drum. 

82. Este evident că proprietarul pământului pe care se 
face trecerea, suferă şi de aceea el este în drept să câră ca 
să se ia drumul cel mai scurt, ast-fel în cât să ajungă mai 
repede la un drum publie ori cât de urîtă ar fi strada la care, 
iese. Aşa, de exemplu, presupunem un loc înfundat, care se 
găsesce în apropiere de o stradă răi întreţinută —urită —, 
iar la o distanță mai depărtată trece o altă stradă fârte fru- 
m6să; ei bine, nu p6te proprietarul terenului înfundat să 
dică: eit vreaii să tree la strada cea frumâsă și prin urmare 
voiii face trecerea pe o distanță mai mare. 

Art. 618. Cu tâte acestea trebue a se alege trecerea prin locul ce ar 
pricinui o mai puțină pagubă acelui pe al cărui loc trecerea urmâză a fi 
deschisă, . 

83. Este adevărat. că legiuitorul spune cum că poți 
alege și un drum mai lung, însă când? Nu, când i-ar plăcea 

DS
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proprietarului închis, ci atunci când interesul proprietarului 
pe pământul căruia, se face trecerea cere â-se face un ocol 
mai mare. o - 

Aşa, presupunem că am un loc fârte bun pentru o cul- 

tură Gre-care: tutun sait vie şi tocmai pe locul 'acesta ar fi 

să trâcă proprietarul vecin, căci acesta ar fi drumul cel mai 

„scurt; ei bine, ei pot fârte bine să-i qio acelui proprietar: 

ocolesce locul acesta şi .trecă prin altă parte. Judecătorul 

are să vadă în fapt cum este interesul proprietarului pe 

pământul căruia se face trecerea, puiând să admită și o 

- trecere ocolită, însă acâsta numai în interesul proprietarului, 

care suferă trecerea. . 

Acum este necontestat că proprietarul vecin pote să 

facă ast-fel în cât să lase numai trecerea liberă îngrădind 

partea cea-Paltă de loc; însă un lucru este de observat aci, 

„că îngrădind locul meii să nu se ajungă a se transforma 

dreptul de trecere al proprietarului închis, într'o adevărată 

servitute de trecere. Si 

84. 'Tâtă lumea admite, că, dacă dintr'o întîmplare 6re- 

care, proprietarul închis a căpătat.o comunicare, atunci eii 

nu mai pot suferi.trecerea pe pământul mei. Aşa, de 

exemplu, în partea” cea-laltă. a proprietăţei s'a deschis un 

drum noii proprietarului: înfundat, atunci eii pot să-l opresc. 

de a mai trece pe pământul mei, fiind-că proprietatea a în- 

cetat de a fi înfundată. Ei bine, dacă proprietarul vecin ar 

Na căpătat servitutea de trecere, ei nu-mai pot să-l opresc 

de a trece pe pământul mei, chiar dacă sa făcut o des- 

chidătură în partea cea-l'altă a proprietăţii lui. 

Art. 619. Acţiunea de despăgubire în casul prevădut prin art. 616 

este preseriptibilă; 
De - 

85. Vom vedea îndată că sunt unele servituți cari nu 

se pot dobândi prin preseripţiune ; între aceste servituţi este 

şi servitutea, de trecere, cu deosebire de ce era în legile 

vechi, că după dece sai dou&-deci ani, dacă am trecut pe 

pământul vecinului, pot să capăt robire de trecere. 

"In codul Napoleon Şi dreptul nostru, servitutea, de ire- 

“cere nu se mai pâte dobândi prin prescripțiune, şi aşa fiind 

înţelegem că art. 619 este dificil de explicat, pentru că el 

—
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-- dice: acțiunea de despăgubire în casul prevedut de ari. 616 este 
prescriptibilă. Am început să trec pe pământul tăi, erai în 
drept să ceri despăgubire; mai lăsat însă să trec 30 ani, 
nu mi-ai cerut despăgubiri, prin urmare nu mai poţi să o 
mai ceri acum. 

Și apoi adaogă art. 619: 

lară trecerea trebue să urmeze după prescripţiune, de şi acţiunea de indemnitate nu sar mai putea admite. * 

A căpătat 6re acel, care trece pe pământul mei, o 
servitute? Neconteștat nu, dar ce s'a prescris ? S'a prescris: numai obligațiunea de a mă despăgubi și prin urmare dacă 
ai. trecut 30 ani nu. mai pot să cer despăgubire, dreptul lui 
de trecere îl avea deja de la lege, fiina-că locul era, înfundat. 

Dar se într6bă care este interesul practic de a dice că el are un drept de trecere stubilit de lege, şi nu are oser- 
vitute de trecere ? Interesul este acelaşi pe care l-am arătat 
mai sus, că dacă dintr'o întîmplare 6re-care locul înfundat 
dobândesce vre-o deschidătură pe un loe publice în altă 
parte, ei, —pe proprietatea căruia avea, dreptul de irecere, 
pot să-l opresc de a mai trece dicând : ţi-am suferit trecerea 
atât cât locul era înfundat, astă-di când locul nu mai este 
înfundat treci prin partea cea-l'altă,. puțin îmi pasă dacă si- tuațiunea ta se îngreuâză. | A 

„- Iată în ce sens spune art. 610 că se prescrie numai: 
dreptul de.a cere despăgubire, iar nică de cum că proprie- 
tarul locului înfundat a căpătat dreptul de servitute pe pă- 
mântul meii, de 6re-ce încă o-dată, vom vedâ că dreptul de 
trecere nu se pâte prescrie nici în termen de 30 ani. (Comp. 
Demolombe, XII, n. 635). 

CAP. [II 

Despre servituţile stabilite prin faptul omului 

86. Am precisat cari sunt elementele constitutive ale 
unei servituți proprii qisă. Am expus că să mai adăogăm 

ȘI. condiţiunea că sarcina, impusă proprietăței locului robit,
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în folosul locului dominant, să fie tot-deauna o excepţiune 
la regulă pusă de legiuitor, după care se determină modul 
cum proprietarii vecini își exercită dreptul lor. Aşa fiind 
nică obligaţiunea de a suferi să trâcă apa de la proprietatea 

de sus la proprietatea din vale, nici obligaţiunea de a suferi - 

comunicarea pe pământul săi a locului înfundat, nu consti- 
tue o servitute. Acestea nu sînt de cât restricțiuni impuse 
de legiuitor exerciţiului dreptului absolut de proprietar. Din. 

contră numai când proprietarul din vale ar căpăta vre-un 

drept prin care să se opuie de a mai primi apa, precum şi 

casul când proprietarul pe pământul căruia se face trecerea 

ar obţine dreptul să nu se mai facă trecerea pe pământul 

lui, numai atunci am av6 o servitute. 

87. Capul III este ast-fel împărțit: i 

Secţiunea I (Art. 620—622): Despre osebitele fehuri "de ser- 

vituţi ce se pot stabili asupra bunurilor ; | . ” 

Secţiunea II (Art. 623—629): Despre modul cu care se sia- 

bilese servituțile ; 

Secţiunea IIL (Art. 630—635): Despre drepturile propriela- 

rului fondului cărui se cuvine servituleu ; | „ 

Secţiunea IV (Art. 636—643): Despre modul stingerei  ser- 

vituților. .. - i 

: SEOȚIUNBA 1 
i 
“Despre osebitele feluri de servituți, ce se pot stabili asupra bunurilor 

Y - - 

Art. 620. 'Este ertat proprietarilor a stabili pe „proprietăţile lor, sal 

în folosul proprietăţilor lor, veri-ce servitute vor găsi de cuviinţi, po cât 

timp aceste servituţi nu Vor impune persânel proprietarului foni unu ser- 

vient obligațiunea unul fapt personal, şi pe cât timp aceste servituţi nu vor 

i j ice. : 

: tic Air or area servitudinilor stabilite ast-fel, se regul6ză prin 

titlu! ce le constitue, şi în lipsă ae titlu, după regulele următâre.. 

1 

88. Nu putem face o enumerare complectă de câte ser- 

vituţi pot să stabilescă particularii între dînşii. Putem. cita: 

dreptul de vedere,:de picătură; dreptul de a asvârli apa, de 

a scâte apa, de ave conduct, dreptul de scote nisip, cără- 

midă, pietriș, eto.
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Să nu uităm însă că o servitute trebue sa fie pentru 
utilitatea unei proprietăţi. imobiliare, iar nu pentru ntilitatea 
unei pers6ne. De aceea. dreptul de a mă plimba ei personal 
pe proprietatea cui-va, sati. dreptul de a vîna ori a pescui, 
nu pot să constituie o servitute, pentru-că aceste drepturi 
sînt tâte create în folosul unei pers6ne, iar nu în folosul 
unui fond. | | | 

89. Finele articolului reamintesce regula Nulla servitus 
în faciendo consistit. Proprietarul fondului robit se ține numai 
în pasivitate; -el trebue să lase a se exercita servitutea, însă 
personal nu este ţinut la nici o obligațiune. 

90. La acâstă regulă se pste dice că există o singură 
excepțiune, aceea din Art. 632. 

Art. 632, In casul chiar unde proprietarul fondului supus este în- 
săreinat prin titlu a face cu cheltuiala sa lucrările trebuinci6se pentru a 
se servi de servitute sai a o păstra, el pote tot-deauna a se scuti de acâstă 
sarcină, lăsând fondul supus la disposiţiunea proprieiarului fondului cărui 
se cuvine servitutea. Ea 

Sunt casuri în cari o servitute obligă pe proprietarul 
robit să întrețină 6re-cari lucrări, prin cari se exercită acâstă 
servitute; însă acâsta nu este propriu dis o excepţiune de 
Gre-ce proprietarul fondului robit se pâte scuti de acestă 
obligaţiune, renunțând la proprietatea părţii din fondul sti 
asupra cărei se exercită servitutea. 

Divisiunea Servituţiilor 

91. Art. 621 şi 622 împart servituţile din mai multe 
puncte de vedere. 

„0 

I. Servituţi urbane şi Servituţi rurali 

Art. 621 face o clasificare de servituți, care în dreptul 
modern nu: mai are nici o utilitate. De sigur redactorul co- 
dului Napoleon a fost influențat de importanţa, mare a acestei 
divisiuni în dreptul roman Și de aceea, a reprodus-o aci. Scim
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că în dreptul roman, principala divisiune a servituților era 

aceea, care deosibea servituţi în servituţi rustice şi servi: 

tuți urbane, şi divisiunea, avea. importanţă. din acest punct 

de vedere că, servituţile rustice erai considerate ca, res man- 

cipi, po când cele urbane eraii res nec mancipi. De aceea, ser- 

vituţile rurale se puteaii stabili numai prin unul din modu- 

rile stabilite de dreptul civil. | - 

In dreptul modern acâstă divisiune nu are nici un în- 

teres practic. | | 

Art, 621, Servituţile sunt stabilite sa în folosul clădirilor, sati în 

folosul pământului: 

O servitute urbană nu se pâte exercita de cât cu ideia, 

de o construcţiune Gre-care; cum ar fi de exemplu, dreprul 

de vedere; pe când servitutea, rurală este aceea care se pote. 

exercita fără să fie. trebuință de .vre-o construcţiune, așa 

dreptul de trecere este o servitute rustică, fiind-că pentru 

a trece nu trebue nici o construcţie; ea pâte există în oraș 

ca şi la ţară, pe când servitutea, vederii este urbană, fiind- 

că nu pâte exista fără ideia, unei construcţiuni, și este urbană 

chiar dacă se exercită la țară. 

Cele de felul di'intâiii se numesc urbane, chiar când clădirile pentru 

| servituţi instituite se v da nu numai în oraş, dar şila țară; . 

„cari servituţile sunt instituite se vor A , | 

Veele dal douilea fel se numesc rural. 

; Redactorul dă o definițiune greşită, când spune că o 

servitute este urbană sai rurală, după cum este afectată 

unei construcţiuni sait unui loc; Se pote ca o servitute rus- 

tică, să fie creată în folosul unei construcțiuni.- O servitute 

de trecere pâte să fie în folosul unei clădiri, Presupunem 

că este o construcţie, care nu „are de cât o singură portiţă, 

prin care se trece pe pământul vecin. Trebuia să se qică 

că avem o servitute urbană ori de câte ori implică ideia unei 

construcţiuni, pe când servitute rustică este aceea, care nu 

cere neapărat a exista 0 construcțiune..
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II. Servituţi continui şi necontinui 

Art. 622. Servituţile Sunt sai continue sai necontinue: servituțile continuo sunt acelea al căror exerciţiu este sau pâte fi continui, fâră să aibă trebuinţă de faptul actual al omulul ; ast-fel sunt apeducele, scursurele apelor, ferestrele şi altele asemensa. Servituţile necontinue sunt acelea cari ati trebuinţă de faptul actual al omului spre a fi exercitate, ast-fel este „ dreptul de trecere, da a lua apă din fântână, de a pasce vite şi alte 'ase- menea,. A - 

92. Servituţile continue sunt acelea cari se exercită fără să fie trebuință ca omul să fie present, sai să fie un fapt actual al lui, de exemplu, dreptul de ferâstră, de vedere la vecini, este 'o servitute continue. Pentru exercițiul acestei servituţi nu se cere ca tot timpul vecinul să se uite pe ferâstră, 
ca să exercite servitutea, ci este destul că se află o ferâstră (care pâte chiar să şi lips6scă), care arată că există servitute. Servitutea se exercită. independent de faptul omului. 

- „„ Servituţile necontinui nu se pot exerciia de cât numai prin faptul omului, așa, de exemplu, trebue omul să trâcă pe locul robit, ca să se exercite servitutea de trecere. 

IH. Servituţi aparente şi neaparente 

| 93. Aliniatul al doilea face o a treia, divisiune a servi- tuților, dicând: 

Servituţile sunt aparenţi” sai neaparenți. Serviluţile aparenţi sunt . acelea cari se cunosc prin lucrări exteridre, precum: o ușă,:o ferestră, o apiducere ; servituţile neaparenţi sunt acelea ce n'aii semn exterior de exis- tenţa lor, precuimm, spre exemplu, proibițiunea da a zidi pe un fond, saă de. a nu zidi de cât până la o înălțime determinată. 

„„. Servituţile aparenţi sunt acelea, cari se manifestă prin 
un semn exterior. Aşa, dreptul de vedere este negreșit o 
servitute aparentă, fiind-că, este o construețiune și. se vede ferâstra, deschisă. Tot asemenea servitutea de apăducere este o servitute aparentă, fiind-că este o construcțiune, care o arată, fie chiar în pământ, | 

Servituţile neaparenți sunt acelea cari se exercită, fără 
să fie vre-un semn exterior, aşa de exemplu, eii n'am dreptul
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să zidese la o distanţă 6re-care, vecinul meii a căpătat 

servitutea de aspect, prin urmare ei n'am dreptul să zidese 

ca să astup privirea. Dreptul ce are vecinul de a mă opri 

pe mine de a zidi este o servitute neaparentă, pentru-că nu 

se manifestă prin nici un semn exterior. 

Aceeaşi servitute pâte fi și aparentă -şi neaparentă, 

aşa, de exemplu: dreptul de trecere, care este o servitute 

necontinue, pâte să fie şi o servitute aparentă şi o servitute 

neaparentă. Ea, este neaparentă, şi acâsta, se întîmplă mai 

în tot-d6una, când tree pe proprietatea vecină, fără să se 

vadă vre-un semn; ea însă pâte să fie şi aparentă, ca de 

exemplu, există o şosea prin care. trec la vecin, există .un 

semn exterior care arată acest drept. Ecă o servitute, care 

nu este continue, şi care cu tâte acestea este aparentă. De 

altă parte o servitute aparentă. pote să nu fie continue,. așa. 

servitutea de aspect. | | 

Importanţa acestei divisiuni vom vedea, că se presintă 

din punctul de vedere al constituirei servituţii, precum. și 

din punctul de vedere al stingerei ei prin ne-us. 

IV. Servituţi positive şi servituţi negative 

94. Autorii mai recunosc servituţile positive de servituțile 

:. negative, după cum proprietarul fondului dominant pote să | 

'exereite direct asupra fondului robit 6re-care acte; saii după 

'cum proprietarul fondului robit este 6re-cum privat de 6re- 

care utilitate ce i-ar da proprietatea sa. Acâstă divisiune este 

pur doctrinală şi fără utilitate practică. | 

SECŢIUNEA Il 

Despre modul, cu care se stabilesc servituţile 

'95. Legiuitorul arată că sunt trei mijl608, cu pa so 

pâte 'dobândi o servitute : titlul, prin care se p te do îndi 

ori-ee fel de servitute, prescripțiunea ŞI destinaţiunea proprielu- 

rului, moduri. de dobândire a unei servituţi în. acelaș timp 

a 

i 
. 

şi continue şi aparente.. .
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A. Tittul 

„iri. 623. Servituţile continue şi aparenţi se dobândesc prin titlu sai 
prin posesiune de trei-deci ani. 

Art. 624. Servituţile continue neaparenți, şi servituţile necontinue şi 
neaparenţi, nu se pot stabili de cât prin titluri. . 

96. Modul de a arăta legiuitorul voința sa este cam 
puţin precis. Ceea-ce a voit dinsul să spună este că orl-ce 
servitute se p6te dobândi prin titlu. | 

Ce se înțelege cu titlu ? In general cu titlu s'ar înţelege 
şi causa juridică, ce dă nascere unui drept şi instrumentul 
în sine constatator de existența dreptului. Când se dice aci 
că o servitute, ori de ce natură, se pote stabili prin titlu, 
se înțelege că se pâte dobândi prin o causă juridică, care 
dă nascere servituții. | 

Pe lângă regulele ordinare de probă, adică cum se pote 
dovedi crearea unui drept între părți, sai faţă cu cei de al 
treilea, transmiterile de proprietăți imobiliare, precum şi 
construirile de drepturi reali şi imobiliare, anume de ser- 
vitute, de usufruct; de imobil, — sunt încă supuse formalităței 
transeriptiunei, după îndeplinirea căreia numai, cel ce a, do- 
bândit o asemen€ servitute p6te să-l opună acelor cari ar 
fi dobândit drepturi reali pe imobilul despre care este vorba. 
Deci nici o constituire de servitute nu pote să fie oposabilă 
acestor persâne de cât din momentul în care titlul conse-- 
cutiv de servitute ar fi transcris în conformitate cu art. 722 

"din codul de procedură civilă. Așa în cât, dacă între părți, 
constituirea unei servituți se pâte dovedi prin mijlocele or- 
dinare de probă, — față cu persânele cari ar dobândi drep- : 
tură reali pe un imobil constituirea unei servituți nu. pste 
să fie dovedită de cât din momentul în care a, fost transerisă. 

97. Relativ la, cestiunea a, se sci cine este în drept să 
constituie o servitute, ne vom referi la principiul general. . 
Nu pâte să constituie o servitute de cât proprietarul fon- 
dului, pe care se qă servitutea. Prin urmare nici posesorul, 
chiar de bună credință, nici usufructuarul nu pâte să con- 
stituie o servitute. Se pote ca un usufructuar, pentru timpul 
duratei usufructului lui, să d€ voie unui vecin să exereite
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un drept de servitute pe pământul pe care el are usuiruct, 

însă acâsta nu constitue o servitute, fiind-că, dacă usufructul 

încetâză, dreptul constituit de usufructuar încetâză şi el. 

98. In privinţa coproprietarilor, adică în casul când 

“imobilul pe care se constituie o servitute, se găsesce a fi: 

proprietatea mai multor persâne, întrebarea este dacă unul 

din aceşti coproprietari pote să constitue o servitute saii nu? 

Intru cât va dura starea de indivisiune, constituirea de ser- 

vitute făcută de unul din coproprietari nu va fi de nică un 

folos acelui în favârea cărui se constitue servitutea, de 6re- 

ce servitutea fiind un drept eu totul indivisibil, în care nu 

se pâte concepe numai divisiunea maierială, dar chiar 0 

divisiune juridică, şi ast-fel că nu pâte un coproprietar să 

constitue o servitute numai pentru o parte din imobil.. Acum, 

dacă se face o împărţire a imobilului, atunci, oră imobilul 

pe care se constitue servitutea de către unul din coproprie- 

tari va căd& prin împărţire în lotul aceluia care a constituit 

servitutea, — şi atunci se va considera ca constituită în în- 

tregul săi; ori nu vă cadă în partea acelui coproprietar şi 

atunci servitutea se va considera ca cum n'a fost constituită 

de loc. Acesta 6ste e aplicare a regulei,. după care se con- 

___sideră cel care a făcut o împărţire —, proprietar pe lotul ce 

da venit din momentul chiar în care starea de iadivisiune 

a început. 
. 

99, Cât pentru capacitatea cerută, pentru acel care se 

găsesce a, fi proprietar al imobilului, ce se robește, această 

capacitate este aceea cerută pentru a înstrăina un imobil. 

Deci numai acele persâne, cari sunt capabile sâ dispue de 

imobilul lor, pot să constitue o servitute. -De aci un minor 

nu pâte constitui o servitute, un. interdis asemenea, tutorul . 

lor iarăşi nu pâte constitui o servitute de cât numai când 

ar fi autorisarea consiliului de familie Și încuviințarea tribu- 

nalului. In privința femeei măritate vom aplica regula că 

trebue autorisarea bărbatului. | Ă 

Si fiind-că vorbim. de femeea măritată, ne vom întreba 

daca se pâte constitui o servitute pe imobilul dotal, care 

este inalienabil? Mai întâi. o servitute nu se pâte constitui 

care face parte dintr'un domenii public. Așa, 
pe un bun, 

pu „2 

e un teren afectat pentru serviciul militar, 
de exemplu, est 

'
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care face parte din domeniul public; el nu pâte fi nici odată 
obiectul unei servituți. Iar cât pentru lucrurile, pe cari le- giuitorul le consideră ca inalenabile, cum ar fi de exemplu, 
un imobil dotal, regula relativă la înstrăinarea, imobilului o vom aplica şi la servituți. 

100. Cine pote dobândi o servitute ? 
In- principii nu pâte: dobândi servitutea de cât acela, 

care este proprietar pe fondul dominant. De cât Şi aci, în 
practică, se ridică cestiuni. 'relative la unele persâne: Aşa, 
în cât se atinge de un coproprietar, adică de unul din acei 
care se află în indivisiune pe imobilul dominant; acesta pâte să dobândâscă o servitute? In privinţa dobândirei servitu- ților suntem mult mai largi de cât în privința constituirei 
lor, şi lucrul se: pricepe ușor, pentru-că: dobândirea servi- tuței este un fapt care măresce val6rea, imobilului dominant. Este o regulă că, un coproprietar -pâte face ori-ce act de conservare şi ori-ce act de ameliorare a fondului comun. Așa fiind, evident că un coproprietar indivis pote să obție „Pentru fondul dominant o servitute ; însă se cere că în fapt să nu fie dovedit cum că dînsul, când-i câştigat acâstă ser- vitute, a câștigat-o numai pentru dînsul. . 

101. In privinţa posesorului este necontestat că pose- sorul, care obține o servitute, pte să o câștige și pentru pro- prietar. Insă și aci, ca ŞI în casul privitor la, coproprietari dacă constituirea acâsta de servitute a costat ceva pe posesor: saii pe coproprietar, este evident că er vor avea recurs contra, proprietarului lor, Sau contra coproprietarului, de cât i-ai costat servitutea. 
102. Asemenea pentru un usufruetuar. Dacă este -con- Statat că el a căpătat servitute numai în interesul lui propriii 

ca usufructuar, acâstă servitute nu va putea să dureze de cât, atât cât durează usufructul; dar dacă este constatat că. a căpătat servitutea în perpetuii, atunci se consideră că a câștigat-o pentru proprietar. 

Art. 628. Titlul constitutiv al servituţei, în privinţa servituţilor ce nu se pot dobândi prin prescripţiune, nu pâte fi înlocuit de cât priu un titlu de recun6scerea servituţei şi dat din partea proprietarului locului servit. |. a "
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103. Acest articol este. relativ la, ceea-ce se numesce 

în materie de probe, un act recognitiv. 

Vom vedea că se pâte întîmpla adesea ca titlul prin- 

cipal, care constitue în favorea cui-va vre-un drept, să fie 

perdut şi atunci pâte să fie înlocuit titlul primordial, prin 

alt titlu; titlul care vine în al douilea rînd este titlu recognitiv. 

Art. 1189. „Actul de recunâscerea unei datorii constatate 

prin un titlu precedent, nu face probă despre datorie şi nu 

dispensă pe creditor de a presenta titlul original, de cât în 

următorele casuri: , Aa 

1. Gând actul de recunâscere cuprinde causa și obi- 

ectul datoriei, precum şi data titlului. primordial, sai 

2. Când actul respectiv având o dată de 30 ani este 

ajutat de posesiune şi de unul saii mai: multe acte de re- 

cunâscere conforme cu dînsul. Sa 

Actul recognitiv, în cele două casuri menţionate, nu 

pâte avea nici un efect despre ceea-ce cuprinde mai mult de 

cât titlul primordial, saii despre ceea-ce nu este în asemt- 

nare cu acest titlu“. e 

Deci dar art. 628 nu face de cât să aplice regulele pre- 

vădute la art. 1189, cu Gre-care nuanţe de deosebire în re- 

dacţiune. 
a 

„Art. 628 dice că titlul constitutiv al servituţilor, ce nu 

„se pot dobândi prin preseripţiune, nu pote fi înlocuit de câţ 

'prin un titlu de recunscerea servituţii şi dat din partea 

proprietarului locului servit. Ast-fel cum este redactat art. 

628, ar fi să resulte dintr'însul că regula prevădută la, acest 

articol nu se aplică pentru: servituţile ce s'ar putea dobândi 

prin preseripţiune. Ei bine, lucrul nu este așă, art. 628 esie 

un articol general, care se aplică la ork-ce fel de servitute, 

de Gre-ce titlul principal pâte să fie înlocuit cu un titlu re- 

cognitiv. 

B. Prescripţiunea 

104. Al doilea mod de dobândire a servituţei este po- 

sesiunea de 30 ani, sal mai bine-dis prescripțiunea. Se 

Este un principii, care nu. trebue uitat, că numai ser-. 

vituţile aparenți și continui se pot dobândi prin prescrip- 

| d (pna lupa ni Dra ma gura pre 
. _ a 1 A " a linda man
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țiune de trei-decă ani. Se întrebă pentru ce numai acest fel 
de servituţi? : 

Nu: vom intra în desvoltări asupra . celor prescrise de 
dreptul. roman, asupra legii . Seribonia asupra distincțiunii 
între servituţile rustice şi cele urbane. - 

Care ar fi motivul, ce a făcut pe redactorul codului 
Napoleon, să nu - admită prescripţiunea pentru 'servituţile, cari nu ar fi și continui şi aparenți? EI s'a găsit în situa- țiunea de a alege între ceea-ce decidea cutuma de Paris care nu admitea să se dobândâscă vre o -servitute de ori-ce natură prin preseripțiune şi. alte cutume după cari ori-ce 
servitute se putea dobândi prin preseripţiune. 

S'a dat ca motiv cum că, o servitute care nuarfi con- tinuă nu se pote prescri, de Gre-ce ca să pOtă duce o po- sesiune la prescripţiune, între alte condițiuni se cere că 
posesiunea să fie continue, neîntreruptă, Și să nu fie ascunsă. Din momentul în care servitutea, este necontinue, nu avem O quasi-posesiune utilă, adică nu e continue cum o cere legea, — argument; care nu valor&ză nimic, pentru-că vom vedea că nu se cere absolut ea cine-va. să usucapieze, să stea tot timpul pe imobilul pe care vrea; să-l prescrie, şi numai atunci se consideră întreruptă o prescripţiune, când 

o alti persână a căpătat, posesiunea lucrului, ce era să se prescrie; prin urmars nu vrea să dică cum că, dacă nu tree în tâte dilele pe pământ, nu am quasi-posesiune. op 
S'a mai qis pentru servituţile ne aparenți că nu se pot dobândi, fiind-eaă iarăși între condiţiunile 'cerute de legi ca O posesiune să ducă la, prescripțiune, se cere a fio pose- siune publică, iar nu clandestină, şi s'a dis că dacă nu este o servitute, care să se manifeste printrun semh exterior, quași-posesiunea, ar fi clandestină. larăși neexact, pentru-că chiar dacă nu am $osea, care să-mi arate pe unde să tree 

pe pământul vecin, totuşi faptul că trec fără a mă ascunde, îmi constitue o quasi-posesiune, care nu este clandestină. 
Motivul dat nu este juridic și este criticat chiar de au- torii codului Napoleon. In principii nu se pote dobândi o Proprietate atunci când este o posesiune precară. Se con- sideră ca precară, posesiunea care se exercită prin toleranță. 
Intre vecini se permite, toemai în interesul unei bune
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vecinătăţi, Gre-cari toleranțe. Pe cât timp eii nu mi-am în- 

srădit locul meii, vecinul meii trece prin el, cu acâstă tre 

cere nu vrea, să qică cum că se exercită o servitute, ci este. 

o simplă permisiune, o toleranță a mea. Iată singurul motiv, 

pentru: care vom qice că prescripțiunea de trei-deci ani nu 

se aplică la servituţile necontinui şi neaparenţi. 

105. O altă cestiune este dacă o servitute, care nu ar 

„fi continue şi pâte chiar neaparentă, pâte să se schimbe 

prin exerciţiul ei nu într'o servitute, ci într'un fel de copro- 

prietate. Să luăm, de. exemplu, două case, cară nu ati de cât 

o singură pârtă. Se pâte întîmpla ca în fapt vecinul, care a 

trecut pe acea, pârtă, să îi trecut nu numai cu titlu de ser- 

vitute pe pământ, dar să fi făcut chiar acte de proprietar 

pe acest pământ, de exemplu : a reparat, a trecut pe dînsul 

un conduct.- de apă, a stabilit un contuar de gaz, etc. Ei 

bine, în fapt seva dice că el nu a dobândit dreptul de ser- 

vitute, însă a putut dobândi dreptul de coproprietar. 

106. Dar, unde devine cestiunea mai importantă, este 

2, se sei dacă pământul viran al unui particular, pe care în 

timp îndelungat s'a făcut un fel de trecere publică, pote să 

se „preserie' de domeniul public şi să devie definitiv o tre- 

cere publică? După discuţiunile unor autori s'a dis că nu 

se pâte, pentru-că până aci nu era de cât o trecere, pe care 

o permitea proprietarul, dar oră-câţi ani-a trecut pe a60l0, 

totuşi nu a putut nimeni să dobândâscă, prescripţiunea. 

i “A se argumenta prin acâsta, că o servitute de trecere 

zi se.pâte. prescri, este a nu răspunde la cestiune. Inţe- 

legem să fie servitute de trecere, dacă pe locul acesta trece 

numai vecinul, dar când pe locul acesta trece tot felul de 

Gmeni, atunci . dacă Sar dovedi că în timp de trei-decă ani. 

comuna a făcut-acte de acelea, cari arată că este considerat 

acel loc ca un loc public, de exemplu, facere de pavaj, așe- 

dare de lămpi, ete., pote prea bine să se dică:cum că sa 

prescris, nu o servitute de trecere, dar s'a prescris în fa- 

y6rea domeniului public, locul acesta, care devine o adevă- 

rata stradă, şi prin urmare proprietarul,— care a permis 

trecerea până aci, pote să-şi pârdă proprietatea. 

107. Mai departe, servituţile acestea necontinue și ne- 

aparenţi, cari nu st pot dobândi prin preseripţiune, se pot
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cel puţin usucapia. Cu alte cuvinte, prescripțiunea de qece 
sai dot-deci ani cu just titlu şi cu bună credinţă, pâte să 
ducă la dobândirea unei servituți. 

Să presupunem că un posesor, care trece de proprietar 
al unui fond, constitue o servitute pe fondul ce-l posedă. 
Vecinul proprietar, cărui posesorul i-a constituit servitutea, 
având justul titlu şi buna, credinţă, pâte el dobândi a non 
domino, prin usucapiune, acâstă servitute? E 

Alt cas: presupunem că sa cumpărat un imobil în fa- 
vrea cărui se exercită o servitute de vedere, de exemplu, 

pe pământul vecin, dar în realitate însă nu există servitute. 
Cumpărătorul care în bună credință crede că există servi- 
tute, pote,— după dece ani—,să dobândâscă acâstă servitute? 

| Presupunem iarăși că mi-a vîndut cine-va o proprietate, 
fără să fie proprietar şi usucapiez proprietatea; pot să usu- 
capiez în același timp și dreptul de servitute ce se exercită 
în favorul fondului dominant? Cu tâte  discuţiunile ce ai 
avut loc, astă-qi jurisprudenţa şi doctrina cad de acord a 
dice că nu pâte să se dobândâscă o servitute printr'un ter- 
men de dece saii două-deci ani, prin usucapiune. Textul 
spune că servituţile nu se pot dobândi de cât prin posesiune 
de trei-deci ani, şi în faţa acestui text, opiniunea tuturor 
este că nu se pâte permite ca prin usucapiune să se do- 

„ bândescă o servitute. (Vedi opiniunea contrarie susținută de 
Planiol, I, n. 1929). 

108. O altă cestiune, care încă se presintă aci, este 
aceea u se sci dacă cine-va pâte prescri peste titlul s6u? 
De exemplu, am dreptul de privire la o singură ferâstră, 
sai mai bine, vecinul mi-a permis să deschid o ferâstră, însă 
cu gâmuri de acelea cari dati numai lumină fără să dea ve- 
dere, de cât eii,—în loc să deschid numai o ferâstră 
pentru lumină —, din contră deschid mai multe ferestre sati 

„ am deschis ferâstra spre vedere. Pot ei.să prescriii în timp 
de trek-deci ani servitutea, așa cum am posedat-o peste titlul 

- mei? Sunt autori, cară die nu; titlul acesta arată tot timpul 
că dacă ai deschis o ferâstră mai inult, sait dacă ai des- 

“chis în loa de o ferâstră de lumină, o ferâstră de vedere, . 
nu al făcut-o de cât cu titlul de toler : anță ce ţi-a permis 
vecinul.
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Sunt alți autori, cari spun că se-pâte aplica principiul 
tantum prescriptun quantum posesium, se prescrie aşa cum am 

posedat, prin urmare pot să preseriii şi peste titlu.  .._:: -! 

C, Destinaţiunea proprietarului 

109. Al treilea mod de dobândirea servituţei este des * 
tinaţiunea proprietarului. 

Se întîmplă „ca cine-va să aibă” două imobile alături 

unul de altul, şi să așede lucrări ast-fel că, dacă aceste două 

imobile ar aparţine la două proprietari. deosebiți, sar dice 

că există o servitute. de la un fond în favârea celui-l- alt 

fond. Atât cât acest proprietar are amândouă imobilele, nu 

există, servitute, pentru-că nemini res sua servit. Se pâte în- 

tîmpla ca acest proprietar să înstrăineze unul din aceste 

imobile. In acest cas legea dice că starea în care se găsiail 

ambele imobilă face ca servituţile aparenţi şi continue se 

constituese de drept prin faptul că unul din imobilă a trecut 

în proprietatea, altuia. De “ . . A 
te 

Art. 625. Destinaţiunea proprietarului ține '1oe de titlu în privinţa 

serviluţilor continue și aparenţi. 
"pute 

110. Ca o servitute să fe constituită prin destinaţiunea 

proprietarului, legea, cere ca ea să fie şi continue şi apa; 

rentă, și art. 626 spune ca aceste două fonduri să fie alături. 

Ant. 626. Nu pâte fi destinaţiune a proprietarului de cât numai când 

se va dovedi că cele două fonduri acum despărțite ati fost averea aceluiași - 

propristar, şi că printrînsul s'aiă pus lucrurile în starea din care a resultăt 

servitutea. . 
pn 

Mai întâiti când se dice ca să fie două fonduri, tota la 

mea este de acord a spune că pâte să fie un singur fond 

împărţit în două. Așa am avut un loc şi am zidit pe acest 

loc, am făcut pe el şi o grădină şi am dat ferestrele casei 

în grădină, mai târdii vind saii casa, saii grădina; ei .bine 

s'a “constituit o servitute de vedere pe ac6stă, grădină, de ŞI 

nu ai fost de cât un singur fond. RT 

„111. Al doilea, se pote fârte bine ca situaţiunea acâsta 

64257 DE .59
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să fi fost făcută de: proprietarul fondurilor, sati să fi existat, 

chiar mai înainte.ca. ambele fonduri să devie proprietatea 

unuia. Aşa, de exemplu, eii am cumpărat mai întâii grădina 

şi pe acâstă grădină erai ferestre de la o casă, cumpăr și 

casa, aşa că devin proprietar pe ambele fonduri. Nu pâte fi 

vorba de servitute. In urmă vînd sai casa saii grădina și 

atunci se constitue o servitute. 

"419, Acum, pe ce consideraţiune se constitue acâstă 

servitute ?. După cum se exprimă art. 625, ar însemna că 

de 6re ce înstrăinez unul din aceste “imobile fără reservă, 

prin acesta, chiar. într'un mod tacit, înţeleg să constituese şi 
servitutea. Instr&inarea, acsta, ţine loc, qice legea —, de titlu, 

113. Este evident că ac6stă servitute se constitue fără 

să fie vorba în act de dînsa, pentru ca dacă se menţionâză 

ceva în act, atunci necontestat că nu am av6 constituirea 

prin destinaţiunea proprietarului, ci prin titlu. 
In: privinţa dovedii faptului înstrăinărei ea nu se pote 

face de cât după regulele, generali. Cât privesce însă faptul 

cum era starea locurilor în momentul înstrăinării, el pâte 

fi dovedit „chiar cu martori, saii cu presumpțiuni. 

“art. 627, “Dacă propristarul a două proprietăţi, între cari “există un 

semn vădut de servitute, înstrăinâză una din proprietăţi, fără ca contractul 

să conţină nică: o convenţiune atingătâre de servitute, ea urmâză de a exista 

întrun mod activ sati pasiv în fav6rea fondului înstrăinat, sati asupra fon- 

"dului neînstedinat, . 

114. Ce aplicare are acest articol? 

Ca și în art. 625 se dice că, dacă un proprietar a în- 
ștrăinat o parte din fonă, servitutea continue în mod activ, 
sai pasiv. Insă art. 627 nu mai cere ca art. 625, să fieo 
“servitute continue şi aparentă, ci se mulțumesce numai cu 
ai senm vedut de servitute. Aşa, după art. 627, o servitute care 
nu ar fi continue, dar care 'ar fi aparentă, s'ar putea dobândi 
prin destinaţiunea proprietarului. Luăm de exemplu o tre- 
cere, care se arată prin o şosea, sati o pârtă, — cu alte cu- 
vinte servitutea de trecere are un semn exterior, însă nu 
este continue; ei bine, după art. 625, o asemenea servitute 
nu sar put6 dobânâi prin: destinaţiunea proprietarului, pe 
când după art. 627 se: p6te dobândi prin acest, mod. 

. 

, 
t.
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Ge vom hotărî? S'aii propus o mulţime de soluţiuni și 

negreșşit nici una nu pote 'să fie satisfăcăt6re, pentru-că dacă 

iei un articol, laşi pe cel-l-alt. | 

Sunt două sisteme extreme: unul, care qice să ne re 

ferim numai la art. 625, pentru-că acolo este sediul materiei, 

şi aşa, fiind, după acest sistem, servitutea trebue să fie și 

aparentă şi continue. (Vezi citaţiunile Demolombe, XII, n. 818). 

Alt sistem qice: art. 625 este mai sus şi art. 627- fiind mai 

la urmă a desființat cele dise în art. 625 şi prin urmare 

trebue să ne referim la art 627. (Veqi citaţiunile Demolombe, 

II, n. 819). i | | 

Cum vedem şi un sistem şi altul înlătură, unul din cele 

două -articule; e grei a fixa la care articol să ne referim și 

prin urmare nu le putem admite. De aci tendinţa. de a con- 

cilia aceste două texte. Așa, unii die că; dacă situațiunea 

acâsta există mai înainte chiar ca proprietarul să fi dobândit 

amândouă fondurile, atuncă se aplică art. 627, adică : este 

destul să fie un semn exterior. (Planiol, |, n. 1944). Alţii ic că 

trebue să combinăm art. 625 cu art. 627, prin împrejurarea 

că dacă nu este de cât un semn exterior de servitute dis 

continue, actul de transmitere trebue să nu qică că nu există 

servitute (Demolombe, XII, 821 şi urm.). aa 

, In fine noi credem că sar putâ dice: este tot-dtuna :0 

cestiune .de fapt. Dacă locurile sunt într'o ast-fel de .situa- 

țiune, în cât se vede că proprietarul chiar a.avut de. scop 
9 

să constitue un fel de servitute în fav6rea unui fond asupra 

celui-l-alt -fonâ, atunci aplicăm art. 627, iar dacă nu este 

acestă situațiune de fapt, aplicăm art. 625. De exemplu: Pre- 

supunerh o grădină și o casă şi eu, proprietarul acestor două 

_ fonduri, am făcut numai alee prin grădină, aşa că nu aveam 

tot-duna trebuinţă să. trec prin alee ca pe poteca acesta, în 

acest cas, aplicăm art. 625. Dar dacă, presupunem că situa- 

țiunea locului era ast-fel în cât este constant că, eii pentru 

înlesnirea, comunicaţiunei mele, am făcut, în grădină 0 po- 

ţecă, care duce la o pârtă ce iese la stradă; în asemenea 

cas, se vede că eii chiar, ca proprietar, uzam: de acestă po- 

tecă ca cum ar fi fost o adevărată robire, şi atunci este 

destul să fie un semn exterior, pentru-ca să aplicăm art. 627, 

- Negreşit că acest sistem pâte ca să nu fie satisfăcător,
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de cât este unul din acelea, care concilieză mâi bine art. 625 

Și 027, 

SECŢIUNEA III 

Despre drepturile proprietarului “fondului cărui se cuvine servitutea 

115. In secțiunea a III-a, legiuitorul se ocupă de cum 
trebue să se exercite servituţile, adică, — cari sunt dreptu- . 
rile şi cari sunt datoriile, fie 'ale acelui care are , servitutea, 
fie ale acelui care suferă servitutea. 

* In privinţa acesta regulele sunt cele următâre : Dreptul 
aceluia care are o servitute este ca să nu fi împedicat întru 

nimic de la exercitarea, servituței sale, şi exercitarea unei 
servituţi implică în sine t6te faptele cari se pot considera 
ca mijl6ce prin cari se ajunge la acâstă exercitare. Așa; în 
servitutea de apeduct, pe care o am pe pământul cutărei 
persâne implică nu „numai dreptul de a duce apa, dar în 

acelaşi timp dreptul de a mă duce pe pământul robit ca să 
“repar acest, apeduct, ori de câte ori se va strica. 

-116. Datoria proprietarului robit nu este alta, de cât să 
nu împedice pe acela, care are robirea de a o exercita. Ser- 
vitutea constă în a suferi, în non faciendo cum diceaii Ro- 
Iianii; însă am vădut că art. 632, face o mică excepţiune, 
că; în unele casuri acel care are fondul robit pote sa. fie 
ținut la 6re-cari reparaţiuni. 

| Acestea sunt ideile generale relative la servituţi. şi 
putem dar trece frte repede asupra'art. 629, până la 635, cari 
nu fac de cât să aplice aceste reguli. 

„Art. 629. Când se stabilesce o servitute se înțelege 'că se acordă tot- 
de-odată şi tote mijlâcele spre întrebuinţarea ei. Ast-fel servitutea de a lua 
apă din fântâna altuia, trage cu sine dreptul de trecere. 

“117. Este evident că dacă am dreptul să iati apă de la 
fântână, trebue să mă duc pe fondul robit pentru a lua apă; 
nu tot ast-fel însă ar fi, dacă dreptul ce am la fântână este 
un drept de apeduc, pentru că atunci voii av6 dreptul să 
trec numai ca să repar apeduotul.
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Art. 630. Acelui cărui se “cuvine o: servitute are dreptul a fâce tâte 

lucrările trebuinci6se spre a se sluji de dînsa şi spre a o păstra. .':*; 

Art. 681. Aceste cheltuieli se fac cu cheltutla sa, iară nu cu chel-: 

imâla proprietarului fondului supus, afară numai, când se va stabili alt-fel 

în titlu de stabilirea servituţii. ! | i 
Ari. 632. In casul chiar unde proprietarul fondului supus este în- 

- _sărcinat prin litiu a -face cu cheltudia sa lucrările trebninci6se: pentru a 

- se servi de servitute saă a o păstra, el pâle tot-d'a-una a se scuti de acâstă 

sarcină, lisând fondul supus în disposiţiunea proprietarului fondului cărui 

se cuvine servitutea. i | . air 

118. Art. 632 este redactat ast-fel în cât Ja-prima-vedere 

s'ar părea, prea riguros. Se dice pote să părăsescă fondul supus ; 

cu alte cuvinte, dacă de exemplu, ei: sunt dator să repar 

apeductul prin care are să trâcă apa, nu pot să mă scutese 

de acâstă obligaţiune, de cât renunțând la proprietatea în- 

tregului fond. Nu este acâsta intențiunea legiuitorului. Am 

dreptul să renunţ la porţiunea de pământ pe unde trece 

apeductul şi să las odistanţă de loc atâta în cât proprie- 

tarul servituţei să p6tă trece a face reparaţiuni. Tot ast-iel, 

de exemplu, dacă sunt dator să întrețin o mică şosea, care 

apără zidul vecinului, este evident că mă pot părăsi de 

proprietatea acestei şosele, ca să seap de obligaţiunea de a 

o repara. - 

| Art. 633. Dacă proprietatea, pentru care s'a stabilit servitutea, sar 

împărţi, servitutea rămânv tot aceeaşi pentru fie-care parte, fără ca fondul 

supus să se îngreuneze. Ast-fel de va fi un drept de trecere, toți devălmaşii 

vor fi îndatoraţi a-l exercita prin acelaşi loc. 

119. Prin urmare nică odată, prin nici un' mod, ori-cum 

s'ar face împărțirea unei proprietăţi, fie a fondului dominant, 

fie a fondului robit, nu se pâte îngreuna nici posițiunea 

fondului robit, nici posițiunea fondului dominant. - 

Art. 624. Proprietarul fondului supus servituței nu pâte face nimie 

spre a-i scădea întrebuinţarea sai a '3-0“îngreuna. Ast-fel nu pâte schimba 

starea locurilor, nici strâmuta exercitarea dintrun loc într'aitul, de cât 

acela unde servitutea a fost din.început stabilită. Cu tâte acestea, dacă: acea 

“stabilire primitivă “a 'Gevenit. mal împovărătâre proprietarului fondului 

supus, sau dacă îl opresce a-şi face pe dînsul reparaţiuni folositâre, va 

pui6 oferi proprietarului celui-Valt fond un loc ce ar av aceeaşi înlesnire 

pentru exercitarea drepturilor sale, şi acesta nu va put& refuza. . 

a
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120. Negreşit că întru nimic nu suferă proprietarul 

fondului dominant, când s'ar schimba, locul pe cara se pâte 

exercita servitutea. Am un apeduct care trece prin:mijlocul 

proprietăţei şi dio :: iată, îl due pe marginea proprietăţei, 

fiind-că, vreaii să zidesc aci. Negreşit însă că justiția are să 

decidă în un asemenea, cas. 

Arta 635; Insă şi acela ce are un n drept de servitute nu-l pâte între- 

buinţa de cât după coprinderea titlului săi, fără a put face nici în fondul 

supus servituţei, nici în fondul pentru care servitutea este înfiinţată, vre-o 

schimbare; împovărătâre celui d'întâiu fond. 

121, Sa dărîmat, de exemplu, casa, am avut un drept 
de: vedere; ei bine, nu pot, făcând o mouă casă, să deschid 

ferestre. pe o întindere mai mare de cât am avut înainte. 
'T6te cestiunile acestea nu sunt de cât cestiuni de fapt, 

pe "cari judecătorul le va regula atunci când se va ridica o 
„contestaţie. | 

„ 

| SBOŢIUNBA IV | 

Despre modul stingere! servituţilor . 

IL. Imposibilitatea de a se exercita servitutea 

192, Art. 636 şi 637,la cară trebue adăogat art. 601, se 
ocupă de cel d'întâiui mod de stingere a servituţei. 

Art. 636. Servituţile încetâză când lucrurile se găsesc în ast-fel de 

stare în cât servitudinea nu se mai pâte exercita, 

Aveam dreptul de forâstră, a venit un foc şi 'mi-a ars 
casa, nu mai am servitute. Insă art. 637 spune că dacă acâstă 

imposibilitate de exerciţii a servituţei încetâză, atunci reîn- 
cepe şi dreptul mei la servitute. 

a, 637. Ele renase dacă lucrurile sunt restabilite întrun chip. în 

cât servituţile să se pâtă exercita, afară numai de nu ar fi trecut un spaţii 

da timp îndestulător spre a se put presupune că s'a desfiinţat servitulea, 

după cum se dice la art. 640. 

După ce a ars casa, pun şi o reclădesc. Este evident că
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voii redeschide ferâstra. Dar dacă 'am lăsat 30 ani fără să 

clădesc, numai am dreptul de servitute, iar mai cu .s6mă 

dacă proprietarul din faţă a făcut ceva în contra (Vedqi art. 601). 

Este evident că nu se pot aplica regulele de la art..636 

şi 637, când lucrurile ar fi puse în acâstă situațiune de către 

însuși „proprietarul fondului robit. Acel care are fondul robit - 

„este dator să nu facă nimic care să jienâscă pe proprietarul, 

care are servitutea. In acest cas.proprietarul care â pus 

podiş va fi ţinut la despăgubiri către proprietarul fondului 

- dominant. Vom av a ne întreba dacă :preseripţiunea;de 30: 

ani împlinindu-se, mai pâte fi ţinut la despăgubiri? 

(Cn. Confusiunea— | | Ta 2 

193. Al doilea, mod de stingerea servituţei este confusiunea. 

  

Art. 638. Ori-ce servitute este stinsă, când fondul către care este da- : 

torită, şi acela ce o datoresce, cad în aceeaşi mână. : i 

Ceea-ce am vădut pentru consolidare în materie de 

usufruct, vom aplica și pentru confusiune în materie de - 

stingere a servituţilor. Aci este mai mult o imposibilitate 

juridică de exerciţii de 'servitute.. Principiul este că pro: 

prietarul, care are întrega proprietate, are şi. servitutea şi. 

nu se pâte dice că are servitutea, propriii dis. Este evident 

că dacă confusiunea încetâză şi dacă imobilele: vin. ca în 

starea de mai înainte, atunci servitutea iarăși ia nascere:..: 

„III. Ne=usul în timp ue 30 de ani - - e 

194.. Al treilea mod este ne-usul îni timp de 30 de. ani. ”, 

SI , „- : SI: ' 

Avi. 639. Servitutea este stinsă prin ne-us în curs de 50 anl.. ,... 

Şi aci este important a se distinge servituţile continue 

de cele necontinue. | SR a 

Servitutea necontinue se pote prescri prin simplul fapt 

de ne-us în timp de 30 ani. Aşa, dacă n'am trecut; 30 ani pe 

fondul pe care aveam : servitute, ea .se stinge. Servituţile 

continue, fiind-că pentru ele-nu este trebuinţă ca să se exer-
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cite de faptul continuii al omului, nu se pâte stinge prin 

ne-us de 30 ani. Pentru a se stinge se mai cere ca proprie- 
tarul fondului robit să fi făcut un fapt care să oprâscă exer- 
cițiul dreptului proprietarului fondului : dominant. : Așa, să 
presupunem că am un drept de vedere, am dărîmat casa, 

a trecut 30 ani şi proprietarul vecin n'a făcut nimic ca să. 

m& oprâscă. După. 30 ani, reclădind casa, am dreptul. de 

“servitute, de Gre-ce ca să fi perdut acest drept trebuia ca 

proprietarul vecin. să fi zidit, sau să fi făcut ceva, care să-mi 
* oprâscă dreptul mei. de servitute. 

Ari. 640, Aceşii 30 de ani se numără după osebite feluri de serti.: 
tuță, sai din diua de când a încetat de a se folosi de dînsa când este 
vorba de servituţi necontinue, sai din diua de când s'a făcut un act con- 
traii serviluţei continue. 

- Art. 641.' Modul -servituţei se _pâte prescrie ca şi servitutea, şi cu 
același chip. 

„+ 125. Nu numai: servitutea se prescrie, dar şi modul de 
exerciţii al servituţei se prescrie în acâlaşi mod ca şi ser- 

- vitutea. Aşa, aveam dreptul de a lua apă cu sacaua dintr'o 
* fântână, £i bine, — dacă în timp de 30 ani n'am luat apă cu 
sacaua, Gi numai cu, donița, dreptul meii de a lua apă cu 
sacaua, s'a prescris, 

„ti- * 120. Acum vehim la Art. 637, care, „după modul cuin 
se exprimă, este de. sigur subordonat art. 640. Este vorba 
de -o servitute necontinue dacă amîndouă locurile ati fost în 
aşa stare în cât proprietarul fondului: dominant nu a putut 
av6 nici un folos, .de exemplu,.a fost înecat locul pe care 

. treceam, și'dacă ati trecut. 30: ani nu mai-am dreptul de 
trecere. Dacă esto însă o servitute continue, dacă de exemplu, 
S'a dărîmat casa, şi în timp d6 30 ani nu a făcut nimic cel- 
VPalt proprietar, ca să'arate că mă opresce de a-mi exercita 

| servitutea, după 30 ani chiar, pot reclama servitutea. | 
„127. Art. 642 tratâză o cestiune, care .pâte că nu eră 

bine să fie pusă aci, în rîndul servituţilor. 
. , 
dr 

Art, 643, Dacă proprietatea în folosul cărel s'a stabilit servitutea esto 
“a' mai multor coproprietari, întrebuinţarea din partea „unul gopresce pre- scripţiunea în privinţa celor-Valți. i .
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, Aci este aplicarea unei reguli, pe care o vom vedă 

şi în materie de solidaritate şi în materie de indivisibilitate, 

anume că-unul din cocreditori sait comoștenitori creditorului, 

pâte întrerupe o prescripţiune el singur şi întreruperea, 

folosesce, celor-lalță. | 

Art. 643. Dacă dintre coproprietari se găsesce unul în contra cărui 

prescripțiunea nu s'a putut aplica precum un minor, acela păstreză dreptul 

tuturor celor-l'alţi coproprietari. ” ” : 

| 198. Se presupune că fondul dominant aparţine mai 

multor coproprietari din care unul are în persâna sa un 

motiv -de suspendare de prescripţiune, așa acest coproprietar 

este minor. - : , 

„.. Intimpul minorităței termenul de prescripţiune nu curge 

contra lui. Chiar dacă s'a lăsat o servitute în timp de 30 

_ani neexercitată, dacă: fondul dominant aparține minorului, 

anii minorităţii nu compt6ză şi ca urmare termenul de 30 

ani nu. se va calcula, de cât pe timpul majorităţii. | 

Ce se întîmplă în materie de suspensiunea prescrip- 

țiunii când un fond este coniun la un major și minor, sus- 

pensiunea neexistând de cât în favârea minorului? Aci le- 

giuitorul 'a decis: dacă fondul dominant este în indivisiune 

'și aparţine şi unui minor și unui major, suspensiunea în fă- 

vrea, minorului profită şi majorului. 

S'a, gîndit legiuitorul că indivisibilitatea servituţii îm- 

pedică perderea, servituţii pentru major, ea există însă pentru 

- minor. Inţelegem acest lucru pe cît starea de, indivisiune 

ar fi perpetuă. Dar dacă imobilul se împarte, atunci . trebue 

să deosebim: dacă este minorul, care a devenit proprietar 

pe imobilul. dominant atuncă. prescripţiunea "nu a .avut 10c, 

fiind întreruptă. Dar dacă este majorul, care a devenit pro- 

prietar pe acest fond, atunci de ce să nu,se p6tă preseri 

servitutea? 
199. O cestiune mult mai importantă este aceea a se 

sei dacă, atunci când imobilul supus robirei s'a cumpărat de 

către o pers6nă de bună credință, dacă acâstă pers6nă nu 

a sciut; la epoca cumpărării că există servitute, pâte usucapia, 

' facând să se stingă servitutea?
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Și aci iarăși sistemele. sunt diferite. Uniă vin şi spun că 
nu se p6te stinge servitutea de cât prin mers. de. timp de 
30 de ani, așa în cât al putut să usucapiezi întregul imobil 
şi cu t6te acestea nu-l ai liber de robire, de cât în timp de 
30 ani. 

În privinţa acâsta credem că usucapiunea, din partea, 

celui de al treilea, dă descărcare servituțel. Insă. sunt autori 
cari nu fac deosebire între stingere şi dobândire, având și 
stingerea și dobândirea nu se pot preseri de cât prin ne-us 

de 30 ani. 

IV, Renunţarea proprietarului fondului dominant 

180. P6te proprietarul fondului dominant să : renuăţe 

ori-când la servitute, rămâne însă dreptul creditorilor ipo- 
tecari, de a contesta acestă renunțare. 

V. Exproprierea fondului dominant saă dominat 

131. In art. 25 din legea, de expropriere pentru causă 
de utilitate publică, se zice că dacă se expropri6ză un fond 
în care există servitute, prin expropriere se sting servituţile. 

VI. Expirarea termenului 

132. In fine, admițându-se, — după cum die unii autori, 
— că, causa perpetuă nu există în materie de! servitute, și 
admițându-se că -se pâte constitui o servitute pentru un timp 
Gre-care, saii în favârea unui usufructuar, din momentul în : 
care termenul expiră, și din momentul în care usufruetul 
este stins, servitutea va fi şi ea stinsă. 

FINELE VOLUMULUI I-iă /
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