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PREFAŢĂ. 

| In anul 1902 am ” început. -să publicări Programa 
Cursului de Drept Roman“. cu. prilejul următor: “Părinţii 
mai multor studenți ni-au spus, că. fiii lor nu poi pregăti 
bine examenul de Drept Roman, fiindcă, neputând lud note 
la curs, nu ştiu ce anume chestiuni se fac şi deci nu ştiu, ce 
să învețe din Cărțile tipărite de Drept Roman. Deşi eram 
încredinţați, că aceasta e numai un pretext, totuş, ca nimeni 
să nu mai aibă nimic de zis, ne-am hotărât. să. publicăm o 
Programă, care în fiecare paragraf. să arate chestiunile, pe 
care le desvoltăm la Cursul nostru de Drept Privat Roman; 
iar pentru Istoria Dreptului Roman, Istoria * Procedurii 
Civile Romane şi Istoria Dreptului şi a Procedurii Penale 
Romane am trimes la „Programa Cursului de Istoria Drep- 
tului Roman şi de Drept Privat Roman“, publicată în Anua- : 
rul Universității din laşi pe: 1896-1897. — Astfel a. apărut 
Partea I], care, numai în 118 pagini, cuprindea Partea Ge- 
-nerală şi Indrituirile .Reale, adică toată materia, pe care o ; 
făceam în Anul 1, afară.de' aceea, pentru care trimisesem la 
Anuarul Universității. In această Partea 1, uneori, foarte - 
rar,'pe lângă arătarea chestiunilor de mai Sus, am mai dat * 
câteva amănunte, care, pe atunci, se găseau numai în cărțile 
germane. 

Dar, fiindcă Ia examene n' am pute cânstata.nici o îm- 
bunătățire în pregătirea studenților, de aceea în 1903, când
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am publicat Partea II, am făcut un Rezumat din „Cursul 
nostru, şi care în 200 pagini cuprinde numai Obligaţiile, 
în 1904, când am publicat Partea II], am făcut un Rezumat 
mai desvoltat, care în 75 pagini cuprinde numai Indrituirile 
de familie şi în sfârşit în 1905, când am publicat Partea IV, 

"am făcut un Rezumat şi mai desvoltat, care în 240 pagini 
cuprinde Succesiunile din pricina morţii. Asffel materia A- 
nului II a ajuns să ție de patru ori şi jumătate mai mare de 
cât acea a Anului ]. - : 

Fiindcă eră vorba de o Programă şi de Rezumate, am 
întrebuințat metoda obicinirită în asemenea cazuri, adică 
trecerile de la o chestiune la alta, precum şi diviziunile şi 
subdiviziunile lor le-am arătat prin litere deosebite şi cifre 
deosebite, pentru ca orientarea să fie. uşoară şi clară. 

„Apoi, după ce s'a înființat Doctoratul în drept la Bu- 
cureşti şi în urmă stăruinței mai multor studenți de Ia doc- 
torat, care doreau să aibă cât mai de grabă un curs, de pe 
care să pregătească examenele, am . încredințat unuia din 
ei notele noastre de Curs, ăşa cum erau, adică nereductate .- 
definitiv şi cu arătarea în josul fiecărui paragraf a scrie- 
rilor, din care acesta fusese spicuit. In aceste împrejurări a 
apărut mai întâi volumul al doilea din „Elemente de Drept 
Roman, Partea Generală“ (Faptele şi Actele juridice). In: 
cele dintâi trei coli (p.: 1-48) se trimetea numai- la textele 
din Corpus juris civilis. In colile următoare ăle volumului 
II, p. c. şi în volumul 1 s'au reprodus, după cererea studen- 
filor, şi textele latineşti—lIn prefața de la 1908 am făcut o 
mărturisire, care se potriveşte şi pentru „ediția de azi a 
Cursului nostru şi de aceea o reînoirh: 

„_- „Să nu se creadă, că. răvnim, să ni se recunoască de 
cineva, că am făcut o lucrare originală. Acei, care au pă- truns în viața Dreptului Romart, ştiu, că aceasta nu eră cu putință nici chiar pentru marii jurisconsulți romani din vre- mea impărăţiei, care copiau, cele mai: adese ori din cuvânt în cuvânt, regulele aşezate de înaintaşii lor, mulțumindu-se de a adăogă Sau. regulele sau deslegările potrivite vieței Nouă juridice — teoretice şi practice — din vremea lor Noi am călcat pe urma acestor. pilduitori cu vază, ” 

 



. - . . 

In sfârşit, întru cât o carte de şcoală-trebuie mai îna- 
inte de toate să fie limpede, am crezut nimerit nu rare ori, 

| de a păstră neschimbate propozițiuni şi fraze întregi, strălu- 

.citoare prin claritatea lor şi izbitoare prin preciziunea lor 
ştiințițică, decât de a le înlocui, poate mai puțin fericit, 
numai din râvna „de: originalitate“. | 

In 1914 am publicat. „Elemente . de Drept Romani, 
Curs pentru licenţa în drept“, într'o formă concisă şi con- 
„centrată, potrivită pentru acei, care ascultaseră lecţiile o- 
.rale. Scopul nostru era, ca să facem pe studenți să frecven- 
:teze regulat cursul.—Din Prefaţa de atunci reproducem ur- 
„mătoarele: 

| „In expunerea noastră am avut totdeauna î în vedere mai 

cu Searnă să arătăm evoluțiunea instituțiunilor- de drept şi 
să dăm cât se poate mai multe pilde, spre a înlesni înfelege- 

_.rea regulelor de drept. Deaseinenea, am atras luarea aminte 
„asupra acelor rândueli, care au fost păstrate în Dreptul 
«die azi, sau avut înrâuriri asupra lui, sau se aseamănă numai 
.cu acelea ale acestuia“. - 

"Dar trebue să mărturisim, că 7 am putut să ajungem Sco- 
pul: urmărit. De aceea, de data aceasta, publicăm Cursul 
nostru aşa, cum l-am făcut și-l facem oral. ! 

Fiindcă absolvenții cursurilor secundare, când. se în- 
„scriu la Faculțatea de Drept, Pau aproape nici o pregătire * 
juridică, şi fiindcă: trebuie să li se arate mai întâi: drumul, 

-ce au să-l apuce,.ca să poată să învețe ştiinfa Dreptului, 
„de aceea, începem Cursul nostru cu o Introducere în care 
-arătăm, “cum se plămădeşte şi cum evoluează Dreptul în 
vieafa socială, care este scopul, sancţiunea şi caracterul lui, 
şi prin a da noțiunile elementare trebuitoare pentru înțele- 
„gerea şi priceperea mai lesne a Ştiinţei Dreptului. | 

“ Chestiunile, care sunt desvoltate în Cursul netipărit 
încă de Istoria Dreptului Roman, Istoria Procedurii Civile, 
-q Dreptului Penal şi a Procedurei Penale Romane, se înfe- 
lege, că aci sunt amintite numai pe scurt. 

Atragem Iuarea aminte, că în fiecare paragraf, părțile 

care presupun cunoaşterea întregului Drept Roman, au fost
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strânse la un loc şi am făcut din ele un paragraf bis, ca să: 
fie cetite şi învățate, după ce. se vor şti: principiile generale. 

In. sfârşit, în ce priveşte scrierile, din care am făcut 
“spicuirile pentru alcătuirea acestui curs şi. care- nu. sunt. ci- 

tate la fiecare paragraf, frimeterm la lista din Preiaţa de 
la 1914. 

 



 LECŢIA DE DESCHIDERE 

CURSULUI DE DREPT ROMAN 

Domnilor! i 

 Aflându-ne' la Fundaţia. “Universitară Carol 1, se cuvine, să 
începem prin a aduce prinosul nostru de recunoştinţă ctitorului, 

care „cu zisa şi-cu toată cheltueala“ a înălţat această mândră şi 

frumoasă „Casă: pentru studenţi“, ca ei să găsească în ea hrana 
2 10h spirituală. — Cel întăi rege al României, Carol cel înţelept şi 

“mărinimos, prin testamentul său, îşi exprimă dorinţa, ca din 

când în când să ne aducem aminte de el. Profesorii universitari 

şi studenții trebuie, ca, tiu din când în când, ci în fiecare clipă 

să pomenească pe darnicul lor ocrotitor ! Să-i fie ţărna uşoară 

«şi amintirea vecinică ! 

Domnilor / 

Astăzi întraţi . pentru întăia oară în casa noastră ; de aceea, 

| potrivit datinei strămoşeşti vă întâmpinăm cu vorbele, cu care 
sunt primiţi oaspeţii cei noi, şi din toată inima vă, zicem: Bine 

aţi venit! _. 
V'aţi înscris foarte mulţi la facultâtea noastră. Aceasta ne bu- 

cură |. In adevăr, fiindcă la facultatea de litere se înscriu cei 

aprinşi de frumuseţea “limbilor clasice, a limbilor moderne, a. 

istoriei ş. a. şi fiindcă Ia facultatea de ştiinţe se înscriu acei 

întlăcărați de frumuseţea chimiei, a fizicei, a botanicei, ă mate- 

: maticelor ş. a., de aci ar.urmă, că şi la facultatea de drept se 

"înscriu acei înfocaţi de frumuseţea dreptului. Insă, pe când acei,
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care s'au înscris la litere şi la ştiinţe, au putut din liceu să 

prețuească frumuseţea ştiinţelor de mai sus, Dv., din puţinele 

elemente .de drept constituţional şi administrativ, pe care le-aţi 

învăţat în liceu, n'aţi putut, nu să preţuiţi frumuseţea dreptului, dar 

nici măcar să vă daţi bine seama de ce este dreptul! Dacă 

este aşa, atunci vă întrebăm: Ce căutaţi într'o terra incognita ? 

Cum de s'a aprins în Dv. focul sacru pentru. ştiinţa dreptului? 

Dacă veţi spune, că aţi aflat din auzite de frumuseţea dreptului, .. 
vă vom respunde: „In auz ne' sună multe, cine ar stă să le 

asculte 1“1 Iar, dacă veţi spune, 'că atracţia necunoscutului wa 
făcut să veniţi la noi, vă vom respunde: Recunoaştem, că această 

atracţie e mare şi puternică; dar, ştim, că mai mare şi mai pu- 

ternică de cât ea este teama de necunoscut! De aceea vă întrebăm 

din nou: Oare, nu vă este frică de necunoscut ? De veţi respunde, 

„că vă este şi frică de necunoscut, ne vom putea mângâia cu o 
speranţă : Se zice, că frica Domnului este începutul înţelepciunii. 

Poate, că şi frica de necunoscut să fie începutul înţelepciunii Dv.! 

Domnilor ] 

Facultatea de drept are 'menirea să pregătească nu numai 
magistrați, -avocaţi,. diplomaţi şi funcţionari administrativi, ci şi 
legiuitori şi profesori, precum şi învăţaţi, care să facă lucrări ori- 
ginale. Pentru înfăptuirea acestei meniri facultatea are 'o programă 
care trebuie adusă la îndeplinire cu ajutorul profesorilor şi al 
studenţilor. | | E a 

1) Programa facultăţii de drept, ca orice programă este un 
tot sistematic, adică un tot, în care diferitele sale părţi sunt în 
strânsă legătură. De aci urmează, că oricine vrea să înveţe ştiinţa 
dreptului, oricine vrea să ajungă să stăpânească dreptul, trebuie - 
să înveţe toate materiile din programă. lar, dacă ne. ar întrebă 
cineva: Oare n'ar fi deajuns să se înveţe numai dreptul naţional şi 
să se lase la o parte dreptul roman, dreptul comparat şi -dre til 
internaţional, atât public, cât şi privat? Vom respunăe Nu! 
Dreptul este o ştiinţă. Ştiinţa nu-i naţională, ci universală | c 
aţi zice, dacă un student de la facultatea de ştiinţe ar pretindă 

1) M. Eminescu, Poezii, Glossa. E _ a 

p 
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să înveţe numai chimia naţională; algebra naţională, astro- 

- nomia naţională! . să 

2) Profesorii trebuie să fie călăuziţi de următoarele regule:. 

-. impăratul Julian Apostata zice la 362 d. Ch., că profesorii - 

trebuie să întreacă pe ceilalţi oameni mai întăi prin caracter şi 

“apoi prin elocvenţă, „excellere moribus primum deinde facundia.* * 

“Regele Carol al nostru, Cu prilejul jubileului - său, primind pe: 

profesorii universitari, îi îndeamnă să formeze caractere. Dar, 

pentru a formă caractere, trebuie mai întăi, ca dascălul * să fie un 

caracter. —Astfel de oameni se găsesc la noi şi în trecut. Opildă 

elocventă este poetul Costachi Conachi, fost mare logofăt, adică 

ministru al dreptăţii, în Moldova. lată cum se rosteşte el într” o | 

scrisoare: 

4 . ” Ă . . 

„Cucoane Constantine, în rană nu lovi, zice omeniaşi mila inimei. 

Dar, când lovirea este spre tămăduire sau trupească sau sutletească, rana 

trebuie atinsă. Adă-ţi aminte, cucoane. Constantine, de cuvintele mele, când 

_mai scos hotarnic la B... eşti, că ţi-am zis să nu intri în pacat de a des-" 

rădăcină pe bieţii răzăşi din dreptatea ce aveau şi ţi-o arătam; şi nu m'ai 

ascultat, nici să te tragi din grozăvia pretenţiei, nici, să te împaci; ci, ai 

luat alţi hotarnici, ai răpit pământul răzeşilor; şi ei: blestemându-te în gura 

mare, s'au ridicat şi au fugit, lăsându-și casele şi livezile lor. Vezi, D-zeu 

„cum răsplăteşte, şi pe lângă ceea ce ai răpit, ai perdut tot ce ai mai avut, 

Grăbeşte-te a răscumpără păcatul, întorcând dreptul oamenilor, ca să nu-ţi 
- perzi şi sufletul. lar de la mine primeşte împreună cu mărturisirea jatei 

şi a durerei ce am simțit, cetind scrisoarea d-tale, suma de 200 galbeni 

ce-ţi trimet, şi crede că în suflet mă doare a şti, că pătimeşti atăt de 
amarnic 1“ * Si 

Satiricul Juvenal spune, că şcolarului i se datoreşte cel: 
mai inare respect, „maxima _debetur_ puero reverentia.“ 

Marele romanist francez, Jacques cujas, e de părere, că 

profesorul, care induce în eroare pe elevii săi, este aproape tot. 

atât de vinovat, ca şi un trădător de ţară! 
Profesorul nu trebuie să se mărginească. la înmulţirea cuno- 

ştinţelor elevilor, ci. trebue să facă ştiinţă, adică să sistematizeze | 

  

- 2'C., 10, 53, de professoribus, 1 
3) C. Conachi, Poezii, 1857, Schițe din vieața şi familia logofătului 

Konaki, p. 85 şi urm., Scrisoarea, din 16 Noembre 1846, câire aga Constan- 

iin R A | 

e
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diferitele materii, să arate legăturile dintre ele, să analizeze şi să. 
sintetizeze, pentru: ca să ajungem la unitate şi ordine În con- 
ştiinţa noastră. — Ştiinţa dreptului nu-i tot'una cu cunoştinţa lui + 

. Sunt: acum mai bine de 40 de ani, de când trăiă în Bucureşti un. 

" zodier, care putea spune pe de rost cuprinsul oricărui articol. 
din cele -1914 ale Codului Civil.. Cine poate zice, că acel zodier: 
ştia dreptul civil?! . : a, | N 

Dascalul trebuie în totdeauna să păşească dela cunoscut la 
necunoscut; mai ales profesorul de. drept din anul întăi e dator: 
să nu piardă din vedere nici.o clipă această regulă, fiindcă, după. 
-cum am spus, absolvenţii liceelor vin la: facultatea de drept, 
fără nici O pregătire juridică. _.- Ma 

„ Lecţiile trebuie. făcute într'un graiu curat românesc, aşa ca 
să poată fi înţelese de toţi. Vechii noştri pravilişti s'au ţinut cu 
sfinţenie de regula aceasta; când au alcătuit . diferitele legiuiri. 

- Deasemenea, în anul 1847, magistraţii, care în hotărîrile şi celelalte: 
acte ale lor începuseră să întrebuințeze un graiu neînțeles de: 
toată lumea, au fost . chemaţi la' ordine printr'o. circulară mini- 
sterială, care glăsuiă: | _ 

Ii 

: „Din buletinul şi foaia sătească s'a văzut, că unele din tribunale în a- lor lucrări se slujesc de cuvinte necunoscute până acum în. diatectul naţio- nal; care, streine fiind de cunoştinţa. obştei, aduc: îndoelnică înţelegere. lucrărilor tribunalelor, “în vreme când dinpotrivă acestea se cer a fi cu lămurirea „cea mai senină, spre a se putea „înțelege de fieştecare, ales lucrările acelea, care trebuinţa cere a se da 
aceia, spre înlăturarea unei asemenea ''necuviinţe, 
aduce şi schimonosire limbei, şi aşa precum nu ieste 
limba oficială, întrebuințată în Re 

şi mai 
în „ştirea obştei. Drept: 
care prin urmare poate 
iertat nici a se preface: , gulamentele şi acturile cârmuirii, nici. ca judecătorii să 'se facă academişti, fiecare după a lui părere, Departantentut acesta a găsit de.cuviință a scrie şi „acei , judecătorii, 'ca pe viitorime să nu se mai slujească în lucrările ei. cu: cuvinte necunoscute în. de obşte; = NI > „ Căci la din potrivă se Vor ; supune , respunderii. pe mădularile tribunalului. acelea, care pe lângă limba ţării ni vor prețui şi porunca aceasta. i 

atrăgătoare. 
“trăgătoare, pentru, 

Expunerea lecţiilor trebuie să - fie clară: şi Clară, pentru ca să pricepeţi mai uşor lecţiile ; 
N 

  

*) Scarlat Pastiea, Codul Judiciar Colecţiea, partea II, p. 196, No.. 136, C 
5093, din 17 Noembre 1 
lucrările oficiale, .- 

pentru tribunalele din Moldova, 1862, irculara: Ministerului Dreptăţii No.., 847, de â nu se .mai întrebuinţă neologisme. în 

9 
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ca să trezească şi ' să 'desvolte în D-v. dorinţa de a cunoaşte 

„şi a preţui rumuseţea Ştiinţei dreptului, ca să aprindă, în D- -v. 

„focul sacru ! IN 

“In sfârşit, fiecare materie trebuie făcută în întregime, Pe vre- 

mea,:când şi noi eram studenţi, unii profesori erau de părere, . 

că e deajuns, ca să ne înveţe, cum se învaţă, şi de. aceea fă-! 

ceau: numai. o ;parte din materie. Această metodă e bună din 

unele ':puncte * de vedere :. Partea aleasă de profesor poate fi 

desvoliată,: lecţiile nu 'mai sunt lecţii, ci adevărate  conferenţe, 

discursuri elocvente şi foarte frumoase !' Dar, “metoda aceasta 

are cel puţin: un “mare neajuns: Studentul, pentru examene, 

trebuie să prepare singur restul materiei, care. adesea ori este 

foarte mare. Astfel, pe vremea de care vă vorbeam, la altă. 

facultate de cât acea de drept, un profesor, într'un an .întreg, 

făcea numai două din cele şase caete groase şi in folio, care 

alcătuiau cursul său! Dar, la examene colegii noştri trebueau 

să ştie toate acele -şease caiete! Eră nedrept, - ca studentul să 

facă într'un an şease caiete, pe când profesorul, deşi profesor 

vechiu, nu : putea face de cât numai două! 

3) Studenţii trebuie să asculte fiecare curs în întregime, 

__să frecventeze regulat cursurile şi să înveţe lecţie cu lecţie. 

Am spus, că fiecare cuis este un tot sistematic şi că profesorul 

păşeşte întotdeauna dela cunoscut la necunoscut. Dacă veţi 

asculta cursurile pe .sărite, dacă nu veţi frecventa regulat cur- . 

surile, dacă nu veţi învăţa lecţie cu lecţie, nu veţi şti cele, ce 

s'au spus. mai înainte, şi nu veţi putea înţelege cele, ce urmează. 

Deci, interesul D-voastră vă impune acăste obligaţii. : 

Dar, Dv. aveţi nu numai. obligaţii, ci şi îndrituiri! Jertiiţi 

"cei mai frumoşi ani ai vieţii Dv; sunteţi deci în drept să 4 cereţi, 

să vi se_facă__şi—cursuri,-iar_nu numai_discursuri | 

“Ca să puteţi mai lesne'să vă ajungeţi scopul, pe care-l 

urmăriţi, mai trebuie, să citiţi şi să” recitiţi „Educarea voinţei 

de Jules Payot.“ Această carte vestită trebuie, să fie cartea 

de. căpătăi a fiecărui student! ! 

.. Ascultând de povăţuielele noastre veţi fi” răsplătiți la exa- - 

mene pentru munca Dv. Facultatea noastră e. câmpul Dv. de 

luptă, iar examenele sunt asalturile, care vă aşteaptă. Ca şi 

ostaşii, exercitaţi-vă pentru viitoarele asalturi, pregătiţi-vă din 

vreme şi fiţi siguri, că veţi fi victorioşi! Ostaşii victorioşi sunt
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răsplătiți cu laurii decoraţiei Mihai Viteazul; D-v. veţi fi răs— 
plătiţi cu laurii notei magna cum laude, şi -cu , succesele stră-- 
lucite, pe care le veţi avea pe urmă, ca şi înaintaşii Dv. Dintre: 
aceştia vom reaminti acum, ca pildă, numai pe trei: D-nul Ni-: 
colai Corodeanu, Doctor în drept de la Bucureşti, care la un 
concurs de bursă pentru aprofundarea Dreptului Roman în stre-- 
inătate a reuşit cel dintâi, trecând înaintea a doi doctori în drepi 
dela Paris. D-nul Vasile Minei, licenţiat magna cum laude dela 
Bucureşti, care, la Paris, a trecut examenul întâi de doctorat: 
în drept cu elogii şi a fost îelicitat de întreaga comisiune cu 
vorbele, că de mult nu s'a trecut la Paris un examen atât de: 
bine! D-nul. lon Dimoftache, licenţiat în drept din Bucureşti,. 

__care la examenul de capacitate al magistraţilor a reuşit cel: 
întâi, trecând înaintea multor titraţi din streinătate! Ne pare: 
foarte rău, că ne lipseşte vremea, ca să amintim şi mulţi alţi elevi. ai noştri foarte distinşi. Me 

In sfârşit, fiindcă fiecare om de “ştiinţă trebuie să răvnea-- scă să facă şi lucrări originale, D-voastră, dacă veţi ascultă de îndrumările noastre, veţi ajunge să fiţi în'stare să faceţi şi astfel: de lucrări. Mai ales în dreptul vechiu românesc veţi găsi un câmp întins şi nedesţelenit, ca să vă desvoltaţi o astfel de ac-. tivitate. | . . 
4) Să ne facem cu toţii datoria ! Oastea românească, înce-- pând din vremile cele mai vechi, întotdeauna şi-a. făcut cu pri-- sosință datoria. La Rovine ostaşii lui Mircea cel Bătrân în- irâng pe Baiazet Fulgerul. La: Marienburg Ostaşii lui Alexandru. cel Bun, adică cel Destoinic, se luptă cu cavalerii Teutoni atât de iscusit şi de vitejeşte, încât pleacă dela Vladislav, regele Po-. loniei, „cu mare mulţumită şi laudă.« Ştefan cel Mare „la lucruri de războaie meşter; unde eră nevoie, 

Zându-l ai săi să nu indărăpteze.“ 
taşii săi intră noaptea chiar în laj ărul turcesc, ca să ucidă pe Mahomed,: cuceritorul Constantinopolului, -Mihai Viteazul ucide: cu mâna sa pe Caraiman paşa la Călugăreni. La Griviţa căpi- tanul Valter, Mărăcineanu “Pune cel dintâi piciorul pe redută. In: 

in. ă, actele de eroism ale i 1 ioari + după cum se poate ve- dea din „Istoria războiului pentru întregirea României de Const. „Kirițescu,“ care trebuie să fie cartea de căpătâiu a oricărui Ro- 

Vlad Ţepeş dimpreună cu os- 

însuş se vâră, ca vă= -
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mân adevărat! Vom spune câteva vorbe despre bătălia dela 

Răzoare din 6 August st, v. 1917. Dar, mai întâi să dăm cetire 

următoarei întâmplări. 

„Eră vara, cam cu vreo săptămână înainte de a se începe bătălia 

dela Mărăşti“, - o . 

| In lagărul român, în partea. despre satul Răcoasa, pe. lângă care 

trece apa Şuşiţei vestite prin chiticii cei gustoşi, vre-o două tunuri erau 

date pe mâna sergentului lonel Roată, născut în Păuleşti, învăţător în Vi- 

- zantea-Mănăstirească, strănepotul Jui Moş loan Roată cel vestit în toată 

ţara noastră de „pe când la laşi se fierbea Unirea“ Moldovei şi a Mun- 

teniei, In vremea războiului Ionel de multe, ori păcălise pe Nemţi cu atâta 

isteţime, încâț fusese poreclit PepeJea.. - 

Int”un rând, pe când se îngână Ziua cu noaptea, Ionel stă pe gân- 

duri cu privirile duse înspre Soare-Apune. De odată, i se pare, că-i la 

Şcoala Normală din Galaţi, unde învățase, şi că aude pe directorul ei de 

pe vremuri, cum înflăcără pe şcolari, istorisindu-le : Că Geţii, unii din stră- i 

. moşii noştri, luaseră peste picior pe Dariu, trimiţându-i plocon o pasere, 

un peşte, un şoarece şi câteva săgeți şi că dârzul Marcea cel Bătrân în 

fruntase pe îngâmfatul de Baiazet, spunându-i, că toţi duşmanii, care au nă-.. ; 

vălit în ţara noastră, „cum veniră se făcură tot o apă şi un pământ“l. 

Aşa i-ă venit în minte lui lonel, cuni să păcălească pe Nemţi înc'o dată, 

A doua zi, pe când se ingână noaptea cu ziua, Ionel s'a şi înfățişat 

la şanţurile nemţeşti „c'o năframă în vâri de băț: şi c'o cioară, un chitic 

de Şuşiţa, un guzgan şi câteva baionete, ca plocon din partea noastră. 

Feldvebelul, sergentul major nemţesc, care l-a primit pe Ionel, 

s'a bucurat de plocon, crezând, ca şi Perşii odinioară, că noi ne dăm în- 

chinaţi Nemţilor cu toate ale noastre, şi cu pământurile şi cu apele şi. 

cu văzduhul şi cu armele. Sa A 

“Alt Neamţ mai cu carte, un căpitan, a tâlcuit celor de faţă, că plo- - 

conul înseamnă, că de nu vor zbură prin aer ca paserile, de nu vor umblă 

prin apă ca peştii şi de nu vor întră în pământ ca şoarecii, ni -vor 

scăpă de baionetele româneşti, că asta-i semeţie sadea, aşa că mau de ce 

să se bucure. iu : | | a po 

Dar colonelul, un Herr Doktor, foarte învăţat şi foarte ţiinos, grăi cu 

glas plin de dispreţ: Românii, făcând azi ceea, ce Geţii făcuseră cu 24 

veacuri mai înainte, au dat greş şi au nemerit'o ca şi lremia al lor. As- 

tă-zi, noi cu aeroplanele zburăm “mai bine de cât paserile, cu submarinele 
Fi 

umblăm pe sub apă ca şi peştii, “iar cu trenurile electrice subpământene 

întrecem. pe şoareci, aşa că nu ni pasă de baionetele româneşti. Şi, fiindcă 

Waţi pus în calea noastră, avem să vă învăţăm minte, avem să vă luăm 

  

5) V. Generalul Octav Boian, Atacul dela Agaş, în “Universul din 18 

- Oet.:1926 şi „Adevărul“ din 19 Oct. 1926. e Ea 
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şi pământurile şi apele şi aerul şi n'avem să vă lăsăm de cât ochii, ca să il 
Pee Pepelea al nostru, printr'un tălmaciu, a spus, că ela tras cu urechea, când ofiţerii au pus ploconul la cale, şi ştie ce gând au avut; apoi, cu şoşele cu momele, a făcut pe Nemţi să cadă la învoeală, ca el să spună tâlcul ploconului şi ce mal are la inimă, iar ei să-l lase să ajungă teafăr ' în şanţurile româneşti. ŞI, li-a spus aşa: Cu toate că zburaţi în înaltul cerului cu aeroplanele mai dihai de cât paserile, că vă daţi afund "şi umblaţi pe sub apă cu submarinele ca peştii şi că intraţi în pământ “cu trenurile electrice mai-iute de cât şoarecii, tot nu veţi scăpa de baione- tele noastre! —Apoi, îndreptându-se către colonel, a mai spus: Şi la noi sa schimbat lumea! Azi avem şi noi un alt lremia, pe generalul Grigorescu, care veghează la Oituz şi care nu numai că nu vă lasă să treceţi pe acolo, dar va izbit cu oiştea de câte-va ori, de v'a mers petecele! Să dea D-zeu să vină el pe aici şi, dacă w'are să vă nimerească cu oiştea drept în nu- mele tatălui, să nu-mi ziceţi mie Pepelea! Cât despre partea plânsului să mai şiiţi una şi bună! Noi avem o vorbă: Urma alege! Să vedem, care din noi doi are să Plângă la urmă“ 16 - | 

- Acum, să ne intoarcem la bătălia de la Răzoare. Se ştie, că armata IV rusă era comandată de generalul! prinţ Ragoza, iar armata | română era comandată de generalul Eremia Grigorescu. ? 
Acesta „eră o figură , mare şi interesantă a războiului nostru, Eră întruparea tipului clasic al soldatului de “rasă, mândru ca un muş- Chetar, viteaz ca un Cavaler medieval, Pe lângălacestea, o solidă educaţie militară şi tehnică, uu ochiu sigur şi o energie de fier. Optimismul său robust îşi găsea expresiunea în formule romantice, ce deveneau populare, impresionă corpul ofițeresc şi masele 'soldăţimei şi le ridică moralul, 

Deviza lui be aici nu se trece Ju devenise. celebră; cu faima ei. trecuse 

"răritor. O dată un obuz de mare calibru făcu explosie în imediata sa 
apropiere, inspăimântând pe ofițerii din jurul său. Generalul îi linişti cu 
Cuvintele : „aveţi nici o teamă când sunteţi lângă mine; nu S'a turnat 
obuzul, câre să ucidă pe generalul Grigorescu 18 a - 

Se ştie. deasemenea, că Pentru a asigură coordonarea sforțărilor armatei IV Tuse .cu armata l română, cele două ————_——— . 
. 

L ) Stefan Anghel, O poveste nouă, V. „Natura“ No. 9/1926 3) Const, Kirițescu, Istoria războiului Pentru” întregirea României, 
1916-1919, ediţia II, vol, IL, pag. 502 şi 540. “ a : 
9) ddem, ibidem, pag, 543,
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armate au fost întrunite sub un comandament unic încredințat 
generalului rus Ragoza“. ?. Acesta, în ziua de 1. August st. - 

v. .1917, după înfrângerea Ruşilor la Panciu, dă ordin generalului 
Grigorescu să se retragă imediat. Dar, generalul nostru primi cu 

“indignare acel ordin. El dovedi, că nu trebuie să ne retragem şi 

convinse despre aceasta Marele Cartier General. Şcerbacev ri- 

dică lui Ragoza comanda armatelor ruso-române de la Mără- * 

şeşti şi o încredinţă generalului Grigorescu.:* Astfel graţie iniţia- 

tivei-generalului Grigorescu, care luă respunderea asupra sa, 

am stat locului şi ne-am împotrivit formidabilului atac german, 

“In ziua de 6 August st. v., pe la amiazi, la Răzoare,-situaţia 

diviziei a 13-a române era foarte critică. - 

„Deodată, bătălia luă'o întorsătură neaşteptată. In plină înaintare 

victorioasă, coloanele, inimice sunt surprinse de un contraatac, pe atât de 

fulgerător, pe cât de nebănuit. Rezervele diviziei, aruncate de comandant; în. 

vâltoare, au sosit pe terenul 'de luptă în momentul cei mai critic“. Batalionul 

1 din regimentul 50, comandat de căpitanul de rezervă inginerul. Neculai 

Miclescu, „înaintează cu o desăvârşită ordine şi întro linişte impresionantă 

sub ploaia de şrapnele“, Colonelul Dragu dă lui Miclescu pe teren direcţia 

înaintării. „Batalionul se desfăşoară imediat în formaţie de luptă şi izbeşte 

flancul! drept al principalsi coloane de înaintare duşmane. “Surprinşi de. 

apariţia neaşfeptată a acestei trupe nouă, care coboară în. valuri impe- 

tuoase declivitatea cotei.100, soldaţii inimici, ' desfăşuraţi şi ei în linii de 

trăgători, se opresc intimidaţi şi încearcă a opri cu focuri de armă şi mi- 

traliere valurile de atac. Dar, Românii şi-au luat avânt. Soldaţii nu iau în 

seamă pierderile şi împing viguros pe duşman. Acesta îşi pierde .cumpătul 

- şi începe 'să dea înapoi spre colțul de sud al pădurii Răzoare.. Pădurea e 

plină de mitraliere. De după copaci şi din copaci o ploaie de gloanţe în- 

cepe să se_toarne asupra Românilor. Dreapta batalioriului şovăe, înaintarea 

se opreşte.un minut, dar comandantul se aruncă în faţa trupei, care porne- 

şte din nou, impetuoasă, la atac. Din spate, artileria susține cu vigoare 

contraatacul, De pe înălțimea unde era aşezată artileria rusă, privirea îm- 

brăţişă liber câmpul de luptă. “Tunarii sunt entuziasmați de spectacolul 

trupei române, care înaintează în vârtejul morţii într'o ordine neturburată, 

ca la o manevră, păstrând în chip impecabil alinierea şi distanţele, Des-, 

brăcaţi la cămaşe, în strigăte de „bravo Rumanski !* tunarii ruşi trag cu fre- 

nezie, fără a socoti: proiectiiele. Artileria face baraj în locul spărturii ivite în- 

tre regimentele române. Rezervele germane nu mai pot veni spre'a întări 

coloana înaintată atacată de Români. Contra atacul progresează viguros, cu 

toată ploaia de proiectile, ce-i seceră rândurile. Comandantul a căzut rănit 

  

' 3) Const, Kirițescu, 1. c. p. 540. 
1) [dem, ibidem, p. 543-545. -
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în fruntea trupei; batalionul are pierderi mari, dar nu-şi. opreşte înăintarea, 
atacă şi urmăreşte fără cruţare pe duşman cu focuri şi cu baioneta şi 
intră după el în pădurea Răzoare. Alte. mici „unităţi, întâlnite în cale, se 
reculeg şi se alăturează batalionului. Inamicul, cuprins de panică, începe 
a fugi în dezordine prin pădure, lăsând terenul plin de cadavre şi de 
răniţi“ Da - 

Acesta a fost cel din umă atac al Germanilor. — Colonelul, 
aflând, că Miclescu a fost rănit, aleargă, îl întâlneşte, pe când 
era transportat la ambulanţă, îl întreabă, ce s'a întâmplat, iar 
căpitanul respunde: „l-am respins! l-am respins !“ — Din cele 
de mai sus e vădit, că toţi ostaşii din batalionul 1, regi- 
mentul 50, erau eroi de frunte! Totuş, dreapta batalionului a 
şovăit şi înaintarea s'â oprit. Cine ştie, ce s'ar fi întâmplat, 
dacă şeful nu se aruncă în faţa trupei | Astfel, rezistenţa noa-" “stră începută din iniţiativa generalului Grigorescu se .sfâr-: şeşte, graţie vitejiei căpitanului Neculai Miclescu, cu victoria noastră ! - Generalul a “fost elev al Liceului Naţional din laşi, când a sfârşit clasa VII şi-a cumpărat operele complecte . ale lui Lamartine, ceea ce ni-a impresionat adânc pe noi,.care intram în clasa V,. era bacalaureat din laşi şi fost student al Facultăţii de Ştiinţe, secția Matematicilor, din: Bucureşti 22; iar căpitanul Neculai Miclescu este nu nufuai inginer, ci şi licenţiat în drept din laşi. Aceşti doi universitari sunt alfa „şi omega ai victoriei de la Mărăşeşti. Şi, ce nume predestinate au: Grego- reo înseamnă a veghea, iar Nicolaos înseamnă învingătorul po- poarelor ! : i | Am spus, că bătălia de la Răzoare a început şi . s'a sfârşit în ziua de 6 Aug. stil vechiu. In această zi noi sărbătorim Schim- barea la față a lui Hristos. Tot într'o zi de 6 August s'a întâmplat şi Schimbarea [a faţă a soartei României. Evanghelia ni spune, că Hristos şi-a schimbat înfăţişarea şi faţa i-a strălucit ca soarele, iar hainele i s'au albit ca ninsoarea | Dea D- ca şi fața României ca soarele să strălucească şi hainele e „Zăpăda săi se albească|! 

| 
") Cost. Kirițescu, 1, c., p, 579—582,...... ” ::) Generalul Grigorescu, având di laşi, s'a înscris în anul 1882 la Facultatea “de"Ştiinţe :-di i ci tost imatriculat la No, 21. sa Ata e Sine "Sin Bucureşti şi a 

zeu, 

i ca 
x 

Ss. 
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Aşa după cum oştaşii români şi au făcut datoria şi D.v.. 
studenţi români trebuie să vă faceţi datoria. De sigur, că dacă, 
Doamne fereşte ! va mai fi vre un războiu, nu vă veţi lăsă mai pe 
jos de înaintaşii Dv, şi veţi săvârşi acte de un eroism tot atât 

„strălucit, ca şi al.lor. De o camdată, vă cerem să [faceţi acte 
de_un eroism mai puţin strălucit, dar tot aşa de .însemnat. A 
veni regulat la cursuri, „a “asculta cu băgare de seamă lecţiile, 
a invăţă lecţie cu . lecţie . sunt tot acte de eroism; ba, acest 
eroism e mai greu, căci cere stăruință zilnică şi neîntreruptă | — 
Bătrânul vostru dascal „vă chiamă în vitejie. Cine-i mişel să 
fugă, cine-i Român să vie! “« - 

N, 

Domnilor ! + 
* 

„Ca Facultatea de drept să rămână în fruntea Universităţii, 
trebuie, ca profesorii şi studenţii să'şi facă datoria. lar, ca ţara 
noastră să ajungă şi ea printre ţările fruntaşe, trebuie, ca noi 
toţi să jertiim pentru ştiinţă şi timp și bani şi vieaţa noastră | 

— 

2 Noembrie 1926, 
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“INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1. 
VIEAŢA SOCIALĂ: 

EXISTENTA, VIEAŢA.. ? 

Ş. 1... 

I. In lumea noastră solară, după cum se şiie, soarele, pla- 
netele şi sateliții se mişcă de odată fiecare împrejurul său, adică 
fiecare parte a acestei lumi există de odată, coexistă, cu cele- 
lalte părţi ale ei, şi fiecare satelit se mişcă împrejurul planetei 
sale, toate planetele dimpreună cu sateliții lor se mişcă împrejurul 
„soarelui şi dimpreună cu acesta se mișcă” în înfinit, pare-se, 
în spre steaua Vega, adică toate părțile acestei lumi solare lu- 
crează împreună, cooperează, colaborează. | | 
- Intrun roiu de albine fiecare albină a acestuiă vieţueşte de 
odată, coexistă, cu celelalte albine ale lui şi toate aceste albine 
lucrează împreună, cooperează. Acelaş lucru se întâmplă şi în 

„celelalte colonii de animale: Furnicarele, madreporele ş. a. ! 
Deasemenea, în oricare fiinţă alcătuită din mai multe celule, 

"fie animal, fie plantă, fiecare celulă a- acesteia coexistă cu cele- 
lalte celule ale ei şi toate aceste celule cooperează ! 

În fiinţele, care constau dintr'o singură celulă, îni fiinţele 
unicelulare, se înţelege dela . sine, că nu poate fi: vorba nici 
de coexistență şi nici de cooperare, ci numai de existență şi 

de operare. - i Sa 
"Aşa: dâr, în întreaga noastră lume solară, dela treptele 

cele mai de. jos şi până la cele mai de sus, în regulă generală, 
vieaţa constă: din coexistenţă şi din cooperare, iar prin abatere 

„ea constă din existenţă şi din operare. Regula generală o putem 
“ formulă: : PI E a 

Vieaţă == Coexitenţă + Cooperare. (1) . 
, 

1) L. Tanon, L'evolution du droit et la conscience sociale, 1900, 
p. 105—112, | o mm
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IL. Fiinţele alcătuite din mai multe celule; fiinţele pluricelu- 

lare, fie că au dat naştere la alte ființe asemenea lor, fie că nau 

dat naştere la nici o fiinţă, mor şi lasă un cadavru în urma lor. 

Fiinţa unicelulară prin segmentare dă naştere la două fiinţe 

asemenea cu-ea, dar nu mai lasă nimic în urma sa. Fiindcă 

după segmentarea fiinţelor unicelulare nu: rămâne nici un ca- 

- davru, de-aceea se zice, că ele sunt nemuritoare. 2 i 

Fiindcă toate fiinţele pluricelulare sunt muritoare şi fiindcă 

_ sistemul nostru solar e alcătuit din mai multe părţi, urmează 

oare, că şi acest sistem e muritor? „Că vis al morţii-eterne e 

vieaţa lumii întregi!“ 2 Deşi „spre plaiul nemuririi se înalţă orice 
dor,“ + totuş ne oprim aici, căci prea ne-am îndepărtă de obi- 

ectul ştiinţei dreptului ! 

VIEAŢA “SOCIALĂ ȘI VIEAŢA SINGURATICĂ. 

. 8. 2. a 
1. Oamenii pretutindeni vieţuesc de regulă întruniţi mai 

mulţi la un loc, vieţuesc în societăți ! sau comunităţi, devălmăşii, 
A. 

) Dr. Weissmann, Essais sur Pheredite, 1892, citat de G. Tarde, Les - 
transformations du droit, 1990, p. 9, n. 1. Y. Delage. La structure du proto- 
plasma et les ihcories sur Vheredite, Paris. 1895. p. 176: „Tous les tres 
qui emettent des €lements reproducteurs (spores asexuces ou produits se- 
xuels) meurent tot ou tard, aprăs s'âtre perpâtus par le moyen de ces 
6lements. Mais il y a des âtres qui ne meurent pas et il est forcă qu'il en 
soit ainsi: ce sont ceux qui mont pas d'6lements reproducteurs distincts 
de leur propre corps, qui.se reproduisent en se divisant en deux parties 
cgales et qui se complătent aprts la s&paration. Tous les &tres unicellulaires 
sont dans ce cas (protozoaires et protophytes); un infusoire (c'est . lui: 
d'ordinaire qwon prend pour exemple) ne -meurt pas; il est immortel; il 
peut mourir d'accident, 'de vieillesse jamais (Weissmann). homme. au 
contraire (et tous les ctres pluricellulaires) vieillit, s'aifaiblit, mais il n'y a 
pour lui aucune possibilite de retrouver la jeunesse et d'âviter la mort; il 
est donc mortel. Cependant un tre pluricellulaire ne meurt pas tout entier; , : l'homme, par exemple laisse des enfants qui sont une: partie de sa sub- 
stance et il continue ă vivre en eux,« e 

*) M. Eminescu, Poezii, Impărat şi proletar, 
4) Cf. V. Alexandri, Poezii, Steluţa. - 1 * ” Ş ) R. Stammler, Lehrbuch der Rechisphilosophie, ediţia 11, 1923, $.31,n. 

RS S e? A CS 55, n. 12, p. 76, $. 92, p. 197 şi urm., $. 100, p. 
. , . c i . Soci. (Gesel1schfy. ş omunitatea sau obştea (Gemeinschajt) de
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obşti. Astfel de obşti sunt: Familia, cătunul, comuna, tribul, po-— 
porul, națiunea, statul, confederaţia de state, statul confederat, . . 
mânăstirile de călugări, ori de maici, breslele de meseriaşi, ş. a. 
Vieaţa în comunitate. în obşte, se numeşte vieață socială. De 
aici scoatem formula : - 

Obşte = Vieaţă socială. (2) 

Il. Foarte rare ori unii oameni, fie de bună voie, fie de: 
nevoie,. vieţuesc despărțiți de obşte, trăesc în* singurătate, într'o- 
izolare mai mult ori mai puţin splendidă, în turnuri, fie de fil- 
deş, fie de altceva, în peşteri, în pustietăţi. De pildă: De bună 
voie Sf. Simeon Stâlpnicul trăiă în vâriul unui stâlp, iar vestitul 

"Daniel Sihastru al nostru trăiă într'o peştere. De nevoie Robinson 
Crusoe din poveste trăiă într'o insulă pustie.— Vieaţa despărțită de - 
oamenii, câre trăesc în obşti, se numeşte vieafă singuratică, sihă- 
strie, pustnicie, vieaţă alomistică, 'robinsonadă. A i 

„IL. Comunitatea sau obştea omenească este privită ca un or- 
ganism. De aceea i se zice organism fictiv, „organism Social general. 3 * 

„IV. Obştea omenească, fiind alcătuită din mai mulţi oameni . 
întruniţi la un loc, din mai multe părţi întrunite, este o fiinţă 
pluricelulară ; deci, conform regulei de mai sus, trebuie ca şi 

“întro obşte omenească, fiecare om al ei să trăească deodată 
cu. ceilalţi oameni ai ei şi toţi aceşti oameni să lucreze împreună, 
adică, trebuie să găsim coexisiența şi cooperarea. Tot la rezul- 
tatul acesta ne duc şi formulele de mai sus (1) şi (2). In ade- 
văr, dacă în formula cea dintâi (1) adăogăm calificativul sociar? 
la amândoi membrii ecvaţiei, obținem: 

“Vieaţă_socială == Coexistenţă_ socială + Cooperare_socială. (3) ——— - . ———— 

Dacă în formula a doua (2) înlocuim pe vieaţă socială prin 
egalul său din formula (3), obţinem: ' 

Obşte == Coexisteţă. socială + Cooperare socială. (4) . 
. + 

  

*)- R. Stammler, 1. c., $. 34, n.4, p. 71, $. 56, n.8, p. 113, $. 59, 
p. 217 şi urm. . Na ” | Să N 

5) Idem, ibidem, Ş. 35, n. 10, p. 75,.şi $. 59, p. 123 şi urm, spune, 
că vorba organism, întrehuinţată pentru a arăta obştea_omenească, este o 
metaforă neclară şi amăgitoare. — Dar L. Tanon, 1. c., p. 69, atrage luarea 
aminte, că trebuie să ne ferim de exagerări şi să nu atribuim obştii pretu- 
tindeni organe şi funcțiuni asămănătoare cu acelea ale corpului omenesc,



V.. Vieaţa: socială este vieaţa, care ocroteşte pe on şi îi 

prieşte, îl-face să poată să se desvolte şi perfecţioneze, să poată 

să propăşească, şi astfel îl ridică pe o treaptă mai înaltă a exis- 

tenţei. — In afară de vieaţa socială, în -vieaţa singuratică, omul 

nu-i om: Unus homo, nullus homo. * - 

VI. Zicem, că omul trăeşte singuratic, când e despărţit de 

oamenii, care trăesc întruniţi, când m'are nici o relaţie cu oamenii, 

care duc :0 vieaţă. socială. Deci, când. ne gândim la un astfel de 

om, trebuie să ne gândim în.aceeaş vreme şi la relaţiile lui 

exterioare cu ceilalți oameni. Deci, gândind consecvent, trebuie, 

ca să raportăm năzuinţele omului singuratic la năzuinţele celorlalţi 

oameni, pe care-i întâlneşte şi care duc'o vieaţă socială. O. 

astiel de gândire sau idee este o condiţie sine qua non, ca să 
avem unitate şi ordine în conştiinţa noastră, deci este o idee 

necesară. De aci urmează, că vieața: socială este o necesitate. 5 
VII. Dar, pentru ca vieaţa socială să fi€ cu- putinţă, pentru 

- ca oamenii să poată trăi în obşti, să poată coexistă şi cooperă, 
trebuie, ca obştea să fie stabilă, statornică; iar pentru aceasta 
trebuie, ca stabilitatea, statornicia obştii să fie asigurată, - să fie 
garantată, să fie chezăşuită. | | 

Stabilitatea obştii este asigurată, dacă în obşte. se înfiin-. 
| ţează şi se păstrează ordinea, orândueala, liniștea, pacea, şi, în | 

cazul în careCordinea a fost turburată, dacă ea este restabilită, 
reînfiinţată. In adevăr, dacă în: obşte n'ar domni ordinea, atunci 
între oamenii ei între ei, p. c. şi între ei şi obşte ar izbucni 
conflicte sau ciocniri, care dacă nu s'ar aplană, nu s'ar netezi, 
ar face, ca în obşte să se înfiinţeze şi să domnească dezordinea, 
neorânduiala, răscoala şi răsvrătirea, războiul civil. Dezordinea 
la răndul său ar face, ca oamenii, chiar dacă nu sar nimici 
anii pe alţii, să fugă cel puțin unii de alţii, să se împrăştie toţi 
n cai e părti, să nu mai trăească întruniţi, să nu mai trăească 
stabilă i «E ae adică ar face, ca obştea să nu mai fie 

vieaţa socială să se dota sa înceteze de-a mai „exist, ca 
mai existând obşt iințeze, să înceteze de a mai există. Ne şte, ne mai existând vieaţă socială, oamenii n'ar 

N 

  

4) F. Regelsberger, Pandekten, |. 189%. $ 9. p. id N Curs de psihologie, 1923, p. 322, m .$ p. 58. C. Rădulescu-Motru 

5) R. Stammler, |. c., $. 34, p. 70 şi urm. 
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mai putea trăi în n obşti, vieaţa socială mar mai fi cu putinţă. Ca 
să nu se întâmple toațe acestea, Irebuie, ca în fiecare obşte să. 
domnească ordinea I 

OMENIREA SI OAMENII. OBŞTEA ŞI MEMBRII SĂI. 

a „5.3. 

. Onenirea constă din toţi oamenii, iar vieaţa, sa constă | 
„din vieţile tuturor oamenilor. 

| 1) Faţă de omenire fiecare om este o parte a ei, este una 
din unităţile ei alcătuitoare: Omul _este_o_unitate .. a; Omenirei,. 

2) Fiecare om trăeşte o -vreme mai mult ori mai “puţin 
lungă şi, deşi luptă din toate puterile sale, totuş sfârşeşte prin a fi . 

„biruit de moarte, prin a muri: Qmul_este-o-existenţă-- - mărginită --- 
Şi_ trecătoare, _care. îşi .are „sfârşitul si sigur. în -moarte.._. 

“In om omenire, pe când unii oameni “Taor, alţii se nasc. De 
„aceea, omenirea, care trăeşte de multă vreme, de zeci de mii 
„de ani, ba poate chiar de milioane de ani, birueşte moartea şi 
trăeşte mai departe: Existența omenirii nu atârnă de schimbarea 
“oamenilor, Omenirea. este 0 existență nemărginită și netrecătoare, 
care nuwși are sfârșitul în. moartea unora. din oameni. 

“Aşa dar, omul este o existență mărginită. şi trecătoare din 
existența nemărginită şi netrecătoare a omenirii: Omul este muri- 
tor, iar omenirea este nemuritoare. Specia omeriească este 'muri-: 
toare, e; genul omenesc este nemuritor. * 

“IL = Obştea-este,: după cum am spus, un organism social ; 
-ea constă din. oamenii, care. o alcătuesc, iar vieaţa sa consfă « din 
vieţile tuturor acestor oameni. 

1) Părţile unui _organism natural, care servesc. la exercita- 
-rea tuncfiunilor Îui de relațiune, se numesc membrele sau mă- 

dularele” lui. Oamenii, care alcătuesc obştea sau organismul social, 
servesc la exercitarea funcţiunilor lui de relațiune. şi de “ aceea 

sunt priviţi, ca membrele sau mădularele lui şi odinioară erau 
numiţi mădulare, 2. iar azi sunt numiţi membri. 
ne 

4 

5" C. G. Bruns, Das heutige. râmische Rechi, „în Encyclopădie der 
Rechtswissenschaft, de Franz von. Holtzendorif, 1904, p. 407 şi urm. 

** 2% Cf. Circulara No. 5093 din 17 Noembre 1847, a Ministerului Drep- 
tăţii al Moldovei (V. Scarlat Pastiea, Codu Judiciar pentru: tribunalele din 
Moldova, 1862, Colecţia, partea II, p. 796, No. 136). Cf. mai sus p. 8. n. 4 

=
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2) Fiecare membru al obştii este una „din unităţile ei alcă- 

tuitoare: Membrul obştii este o unitate a obștii. - | 

3) Fiecare membru al obştii, ca fiecare om, trăeşte, luptă 

din toate puterile şi sfârşeşte priu a muri: Membrul -obștii_este 

o existență. mărginită. și trecătoare, care îşi are “sfârșitul sigur în 

moarte. | . . - 

In obşte, pe când unii din membrii ei mor, alţii se nasc 

şi iau locul celor morţi. De aceea, obştea trăeşte mai departe: 

Existenţa obștii nu atârnă de schimbarea membrilor ei. Obștea este 

o existență nemărginită şi netrecătoare, care nu'și are sfârșitul în 

moartea unora din membrii săi. 
Aşa dar, membrul obștii este o existență mărgită şi trecă-. + 

toare din existența nemărginită şi netrecătoare a obștii : Membrul 

obștii este muritor, iar obștea este nemuritoare. Specia (membrul 

obştii) este muritoare, iar genul (obştea) e nemuritor. 

III. Dacă şi când. vor muri toți oamenii nu se ştie. Dar 

dacă s'ar întâmplă vreodată, ca să nu mai rămână nici un om, 

atunci omenirea va încetă şă existe. E | 

Deasemenea, dacă toţi membrii unii obştii sau vor muri, 

sau se vor împrăştia de bunăvoie, sau obştea va primi vreo 
lovitură disolvantă din afară-(războii ş. a.), ceeace se poate 
întâmplă mai rar, ori mai des, atunci obştea va încetă să existe. 2? 
Da pildă: Babilonia, Palestina. — Dar, dacă membrii împrăştiaţi 
ori scoboritorii lor se vor întruni din nou la un loc, obştea va. 
începe să existe din nou, va înviă, fie cu acelaş nume, fie cu 

"altul. De pildă: Dacia de odinioară a înviat sub numele de Ro- 
mânia-Mare, Palestina a înviat tot cu numele cel vechiu, 

FIREA OMENEASCĂ ŞI TREBUINŢELE OMENEŞTI, 

, | Ş.4. | N 
I. Vorba fizic are acelaş înţeles ca şi vorbele material, 

„corporal, irupesc, iar. vorba psihic are acelaş înţeles ' ca şi vor. 
bele nemalterial, nezorporal, neirupesc, sufletesc, spiritual, inte- 
lectual, moral. . 
> Norba moralemai are. şi înţelesul de conform “cu morala. 

Vorba transcendental ei a Mranscendental are şi înţelesul de psihic,. moral, 
:) G. Tarde, 1. c, p. 9. ” | 
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II. Natura sau firea. fiecărui om, a tuturor oamenilor, a 
tuturor fiinţelor omeneşti, firea omenească este şi fizică şi psihică, 
De aci urmează, că: 

| 1) Natura sau firea tuturor fiinţelor omeneşti este - aceeaș. 
De aceea se vorbeşte! de unitatea fiinţei omenești. „Şi'n toată 
omenirea în veci acelaş om“. „In orice om o lume îşi face în- 
cercarea“.! —O menirea e împărțită în mai multe rase. Dar, unitatea 
fiinţei omeneşti nu se: pierde în diversitatea raselor | ÎN 

2) Vieaţa tuturor fiinţelor omeneşti, vieața omenească, este “ 
şi ea de două feluri; Vieaţă fizică sau vieață materială, „COrpo-. 
rală, trupească şi vieață psihică sau vieaţă .nematerială, necor- 
porală, netrupească, sufletească,2 spirituală, intelectuală, morală. 

III. Firea fizică şi firea psihică a fiecărui om produc urmă- 
toarele efecte 3: | 

1) Firea fizică îmboldeşte pe fiecare om să trăească, îl 
face să năzuească să'şi păstreze vieaţa, dă naştere la năzuința 
de conservare individuală. 

2) Firea psihică îmboldeşte pe om să şi desvolte şi periec- 
ţioneze_ puterile, îl face să năzuească să propăşească, dă naştere 
la năzuința de desvoltare şi perfecţioiare individuală sau la nă- 
-zuinţa de propășire individuală. | 

Omul poate să se conserve nu numai în vieaţa socială, ci 
şi în vieaţa singuratică. Dar, fiindcă, după cum am spus, el nu 
poate să propăşească decât numai în vieaţa socială, în obşti, 
de aceea .firea sa psihică îl îmboldeşte şi ca să păstreze şi-să 

„dezvolte şi perfecţioneze vieaţa socială sau obştea, din care face 
parte, dă naştere şi la năzuinfele de conservare şi de dezvoltare 
și perfecționare socială sau la năzninjele, de conservare și de 
propăşire socială. - 

IV: Năzuinţele . de c conservare şi de propăşire, atat indivi- 

- duale, cât şi sociale, la rândul lor, dau naştere în vieaţa' socială, 
“ la felurite nevoi omenești.+ 
1) Vieaţă” socială la începutul său este simplă. De aceea, 

pe atunci, nevoile omeneşti sunt puţin numeroase : : Fiecare membru 

% M. Eminescu, Poezii, Impărat şi proletar. 

:) C. Rădulescu-Motru, Curs de psihologie, 1923, p. 8, no. 4 P- 24 
“şi urm., p. 27, no. 3. - 

:) Petru Th. Missir, Filosofia Dreptului, p. 28 şi urm. şi p. 4l şi urm, 

%9L, Tanon, l. c., p.5124 şi urm. |
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al 'obştii singur să îngrijeşte să aibă hrană, singur îşi face lu- 

cuinţa, îmbrăcămintea şi armele şi toţi membrii obştii împreună 

se apără împotriva mediului natural vrăjmaş, precum şi împo- 

triva duşmanilor din aiară. E | 

2) Mai pe urmă, obştea creşte prin înmulţirea membrilor 

săi şi vieaţa socială se complică, obştea. ajunge să se atingă 

cu obştile vecine, se fac progrese intelectuale cel puţin rudi- . 

mentare, încep industria şi comerţul, se alege căpitenia, şeful, 

care să organizeze sau apărarea împotriva năvălirii duşmanilor, 
„sau năvala împotriva obştilor vecine ş. a. Astfel nevoile de mai 

înainte, se'nmulţesc, căci, la: rândul lor, dau naştere la alte nevoi... 
3) Instârşit, cu cât vieaţa socială se -complică din ce în ce 

mai mult, cu atâta şi nevoile senmulţesc şi ele din ce în ce 
mai tare, i ! 

V. Nevoile omeneşti se mai numesc şi sentimente, credințe, 
„dorințe, pofte, trebuinţe, interese, aspirații omenești. De regulă le 

vom numi rebuinfe. . | 

LUMEA EXTERNĂ ŞI LUMEA INTERNĂ. CONŞTIINŢA INDIVIDUALĂ ŞI 
CONŞTIINŢA SOCIALĂ. CONCEPȚIA IDEALĂ INDIVIDUALĂ A 

VIEȚII ŞI CONCEPȚIA IDEALĂ SOCIALĂ A VIEŢII, 

Ş5- 

|. Fiecare om trăeşte în natura sau lumea înconjurătoare. 
In vieaţa socială trăeşte înconjurat de ceilalţi oameni şi de lu- 
-crurile din natură, iar în vieaţa singuratică înconjurat numai de 
„acestea din urmă. - o o _ 

Faţă de fiecare om lumea înconjurătoare este, fiindcă-l 
- “înconjoară, lumea din afară de el, lumea din . afară, lumea - ex- 

dernă. Deci: a 

„Lumea înconjurătoare == Lumea externă. (5) 
II. Din privirea lumei externe, din contemplarea şi privirea 

cu băgare de seamă a acestei lumi şi “din întreaga experienţă 
a fiecărui om se nasc stări intelectuale și morale, : stări psihice . 

«individuale şi anume, sentimente, credinţe, dorinţe, pofte, trebuinţe, . 
” înterese, aspirații şi gânduri sau idei individuale, care alcătuesc 

un total de imponderabili morali (psihici) individuali. | 
1), Totalul de imponderabili morali individuali se numeşte - 

N 
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lumea _lăuntrică individuală, lumea internă individuală, lumea de 
gânduri individuală '; lumea_de vi isuri individuală, lumea __visată_ 
indivituală. De pildă : „Ce? Când luna,se: strecoară printre nouri, 
prin pustii, tu cu cu lumea. ea. ta de gânduri după ea să te e _aţii? * 
„Lumea, ce at fost vi visat'o, negăsind'o nicăerea, caută-fi în tine 
insuş liniştea şi fericirea | “3 

2) Acel total de imponderabili morali individuali se numeşte 
şi conştientul individual, conştiinţa individuală. 

3) In cursul vieţii unui om totalul său. de imponderabili, 
lumea sa internă sau lumea sa de gânduri, conştiinţa sa se poate 

- schimbă şi anume, mări, micşoră, primeni. In adevăr din repe- 
area pricinelor de mai sus (privirea lumei externe, contemplarea 

. şi studierea acestei lumi şi din întreaga experienţă a fiecărui om) 
se nasc sentimente şi credinţe nouă, dorinţe, pofte” şi trebuințe 
nouă, interese şi aspirații nouă, şi gânduri sau idei. nouă, care -- 
alcătuesc un total nou Si imponderabili morali inendrale, o 

4) Conştiința individsală se mai “numeşte , “ caracterul indi- 
vidual, spiritul individual, sufletul. individual. o 
5) Din cele de. mai Sus scoatem formula : 

Lumea internă individuală = Lumea de  gânduji individială = = 
. Conştiinţa _individuală. (6) LCNSUN 

O a ae 

  

Ul, Sentimentele, credinţele, dorinţele, poftele, trebuinţele: 
-_ interesele, aspiraţiile şi gândurile sau ideile, care sunt comune - 

tuturor conştiințelor individuale dintro epocă oarecare a unei 
obşti, dintr'o generaţie, alcătuesc sentimentele, credinţele, do- : 
rinţele, poftele, trebuinţele, interesele, aspiraţiile şi gândurile sau 
ideile obşteşti, adică imponderăbilii morali (psihici) obşieşti. -. 

-1) Aceşti imponderabili obşteşti sunt împăităşiți inşilor din 
generaţiile următoare. prin. tradiţie, prin hereditate,; prin imitație, 

Prin. învățământ, | prin educare, prin. întreaga stare "iriteleciuală 
şi “morală (psinică) ş şi prin experienţa vieţii sociale şi astfel se 
desprind: de conştiințele individuale, supravieţuesc acestor con- 
ştiinţe şi se impun inşilor de mai sus. Dar, la rândul lor, acei 

- WR. Stamuler, |. c., $. 32 p. 68, 
:) M. Eminescu, Poezii,. Satira IV. 
5) A. Vlahuţă, Poezii, Linişte. 
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imponderabili, chiar în vremea când -aceşti iînşi şi-i însuşesc, 

sufer unele schimbări din pricină, că li se adaogă imponderabilii 

cei noi ai acestor inşi, adică din pricina conştiinţelor individuale 

cele nouă. In această stare acei imponderabili obşteşti în totalul 

lor şi pentru fiecare generaţie a unei obşti alcătuesc un' sistem 

de forţe ideale, fie tradiţionale, fie nouă, care se numeşte con- 
știința obșteastă, conştiinţa socială.4 

2) Totalu! de imponderabili morali _(psihici) obşteşti se 
mai numeşte lumea lăuntrică obștească sau socială, lumea internă 
„obştească sau socială, lumea de gânduri  obștească sau socială, 
lumea visată socială. | | 

3) Conştiinţa socială se mai numeşte caracterul social sau 
obştesc, spiritul social sau obştesc, sufletul social sau obștesc. 

-4) Când obştea este o naţiune, conştiinţa socială se chiariă— 
conştiinţa naţională, caracterul naţional, spiritul naţional, sufletul 
național.+ | a 

5) Aşa dar conştiinţa.socială este totalul imponderabililor 
morali (psihici) obşteşti, care sau născut într'o obşte în . cursul 
vremii, pe-încet şi propăşitor din conştiințele individuale. — Ea 
are asupra obştii o înriurire, care în ce priveşte natura şi efec- 
tele se aseamănă cu înrîurirea conştiinţei individuale. asupra in- 
dividului. + " 

6) De aci scoatem formula: Y 

Lumea internă socială — Lumea de gânduri socială 
Conștiinţa socială. (7) 

IV. Conştiinţele, fie individuale, fie sociale, pot fi morale 
ori imorale, raţionale, ori neraţionale (capricioase, ridicule, inepte 
sau _ne la locul lor, lipsite de scop). e 
—V> Din lumea internă individuală, din lumea de gânduri 
individuală, din conştiinţa individuală izvorăşte concepția ideală 
individuală a vieții, iar din lumea internă socială, din lumea de 
gânduri socială, din conştiinţa socială izvorăşte concepția ideală . socială a vieţii. Aceste concepţii sunt produsele - Supreme, ro- 
durile cele mai de preţ ale conştiinţelor individuale şi sociale 

Conştiinţele, fie individuale, fic sociale, putând fi morale ori imorale, raţionale ori neraţionale (capricioase, ridicule, inepte 
4) L. Tanon, |. c., p. 66—76. | | 5) Idem, ibidem, p. 66-67, 
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sau ne la locul lor, lipsite de scop) şi concepţiile ideale fie, 

individuale, fie sociale, ale vieţii pot fi “morale, ori imorale, ra- 
ționale ori neraţionale (capricioase, ridicule, - inepte sau ne la 

locul lor, lipsite, de scop). 

VI. In fiecare generaţie a unei obşti trebuinţele sunt înri- 
-urite şi determinate atât de condiţiile externe, de împrejurările 

din aiară ale vieţii sociale, cât şi de concepţiile ideale, fie in- 

dividuale, fie obşteşti, ale vieţii. Când acele concepţii sunt 

morale, raţionale şi trebuinţele sunt morale şi raţionale, iar când 

sunt nemorale, neraţionale şi .trebuinţele sunt nemorale, neraţi- 

| onale (capricioase, ridicule, inepte sau ne la locul lor, lipsite 
de cop). Se ă 

VIEAȚA SUFLETEASCĂ ŞI VIEAȚA EXTERNĂ. 

Se $.6. | 

1 Intăiele licăriri ale vieţii sufleteşti neorganizate' se ivesc 
cu actele inconştiente aşa numite tropisme. Pe urmă apar actele 
de diferenţiare a senzibilităţii şi a motilităţii, care în măsura 
înmulţirii âsociaţiilor psihice dau naştere instinctelor. In sfârşit, - 

„cu instinctele începe, netăgăduit de nimeni, vieaţa sufletească 

organizată şi conştientă, începe. conştientul sau conştiinţa !. 
1) La om vieaţa sufletească se complică cu fenomene su- 

perioare 'şi anume, cu privirea. lumei externe, contemplarea şi 

studierea acestei lumi şi întreaga experienţă a fiecărui om. Din 
„toate acestea se nasc, după cum am văzut, stări intelectuale şi 

morale (psihice), care alcătuesc. totalul de imponderabili morali .. 

(psihici) individuali, numit lumea internă individuală, lumea de 
" gânduri individuală. In această lume atât numai cât se poate 

actualiză într”o conștiință omenească, atât cât poate să se unifice 

într'o individualitate conştientă formează vieața sufletească ade- . 
vărată. In acest înţeles vieafa. sufletească e condiționată de exis- : 

fența unei individualități conştiente, ' a unei personalităţi». lar 

această personalitate se diferenţiază cu atât. mai mult în vieaţa 

socială; cu cât aceasta se desvoltă. o 

LOL, Tanon, |. ex p, 66 —67. n 
:) C. Rădulescu-Motru, |. c., p.-8, rio. 4, p. 28,n0.4,p. 207. 

2) 1dem, ibidem, p. 8, no. 4 ” ,
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2) Alături de cursul sau curentul stărilor de conştiinţă lu- 

minoasă se ivesc şi se desvoltă subcurente, "care însoțesc ca o 

penumbră lumina centrului conştient, adică subconştientul, sub- 

. conștiința, i Ia . , 
3) Subconştientul şi inconştientul înconjoară conştiinţa din 

toate părţile. De aceea, vieața sufletească este aicătuită din conș- . 

"tient, subconștient și inconștient, culminând în personalitate, care 

e produsul eului conştient. . . - 
4) Vieţii sufleteşti a fiecărui om aparţin mai ales senti- 

mentele lui religioase, şi raporturile lui cu dumnezeirea. 4 

II.. Deasemenea, în lumea internă socială atât numai cât se : 
poate actualiză într'o. cdaştiință socială formează vieaţă sufletea- 
scă socială, vieața sufletească obştescă, vieața sufletească a obștii. 

III. Vieaţa. socială în lumea externă şi vieaţa singuratică în 
lumea externă se numesc vieață externă. 

IV. In opoziţie cu vieaţa externă s'a dat vieţii sufleteşti 
numele de vieaţă lăuntrică, vieață internă. Atragem luarea aminte, 
că acest chip de rostire. nu se potriveşte cu. realitatea. 5 Dar, 
după ce ştim aceasta, şi cu condiţie, ca să ne aducem totdeauna , 
aminte de aceasta, putem zice şi vieaţă internă în loc de vieaţă - 
sufletească. 

+ 

FELURILE TREBUINŢELOR OMENEŞTI. 

$.7. 
Cele mai însemnate categorii, ordine, soiuri sau feluri de trebuinţe ' omeneşti sunt: : : Ma 

- 1. Trebuinţe produse de firea fizică a omului, trebuințe de natură, sau de ordine fizică. Acestea se numesc trebuinţe fizice. sau trebuințe materiale, trupeşti, economice. Asttel de trebuinţe sunt: Respirarea, setea, foamea, Somnul, reproducerea sau zămis- lirea şi altele. - ÎN 
IL. Trebuinţe produse de firea psihică a omului, trebuinţe de natură sau ordine psihică şi care se desvoltă mai ales în 

  

*) C. Rădulescu-Motru, |, c., p.8, No.4 
*) R. Stammler, 1. c., $ 32, p. 68. 
5) C. Rădulescu-Motru, ], ci p. 27, no. 3, 
*) L. Tanon, |. c p. 66, F Rege 1 II , 

, , » p. „ E. Regelsberger, 1. c,, 13, p. 71. şi Edmond Picard, Le droit pur, 1908, $ 189, p. 330 'si urm S 18 p 7 şi 72, 

» p..28, no. 4 şi p..'207.: - 

.



— 31 — 

vieaţa socială. Acestea se numesc trebuințe psihice sau frebuințe 
niemateriale, sufletești, spirituale, intelectuale, morale. Astiel de 
trebuinţe sunt: 

1) Arătarea gândurilor, ori a sentimentelor : Graiul sau 
iimba, vorbirea, În 

2) Crezarea sau credința. în existenţa unuia ori mai multor 
dumnezei: Religia. — Necredinţa în dumnezeu este credinţa în 
neexistența unui dumnezeu : Ateismul. 

3) Facerea binelui şi nefacerea răului sau ferirea. de rău: 
Morala... . ” 
4) Infiinţarea şi păstrarea_ ordinei în vieaţa socială sau în 

societăţi, comunităţi, obşti: Dreptul. - , 
5) Purtarea cuviincioasă Sau politicoasă: Buna cuviință sau 

bunele moravuri. 
6) Aţâţarea sau deşteptarea sensaţiei frumosului: Arta, 

Artele frumoase : Poezia, muzica, pictura, sculptura, arhitectura, 
elocvenţa, coreografia, - - 

7) Imbrăcarea şi împodobirea : Moda. 
8) Formarea şi perfecţionarea. minţii: Învăjământul sau In- 

strucția, | 
9) Formarea şi. perfecţionarea nu numai a minţii, ci şi a 

inimei sau a sufletului : Educâţia. | - 
10) Facerea de cercetări, descoperiri, invenţii: Știnţa. 
11) Luctarea pământului şi a altor materii prime: Industria. 

Artele industriale, meșteşugurile : Agricultura, manufactura ş. a. 
„+ 12) Schimbarea lucrurilor 'de prisos cu lucrurile trebui- 
toare: Comerţul, . | 

13) Apărarea fiecăruia împotriva vrăimaşilor: Inarmarea. 
14) Apărarea obştii împotriva duşmanilor: Armata. 
15) Inlesnirea comunicaţiilor: Comunicaţia. 
16) Ingrijirea de igienă şi de sănătate: Salubritatea. 

117). Cârmuirea sau guvernarea obştii: Politica, - - 
'18) Punerea de: dări sau biruri : Impositele. + 

..19) Prietenia, cae i 
"20) Jubirea şi altele. - | 

III. Trebuinţe ale fiecărui om., Ele se numesc : irebuinje in- 
dividuale. Astiel de trebuinţe sunt: “Toate trebuinţele fizice şi 
unele din acelea psihice: Limba, religia, morala, dreptul, buna- 

€ 

7
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cuviinţă, arta, moda, învățământul, educaţia, ştiinţa, narmmarea, 

prietenia, iubirea şa....: 

IV. Trebuinţe ale fiecării obşti, Ele se numesc trebuinfe 

sociale, obșteşti, colective. Astfel de trebuinţe sunt: Limba, reli- 

gia, morala, dreptul, bunacuviinţă, arta, 'moda, instrucția urma- 

şilor, educaţia urmaşilor, ştiinţa, industria, comerțul, armata, co- ” 

municaţia, salubritatea, politica ş..a. - 

V. Trebuinţe mari şi puternice şi de aceea . grabnice şi în- 

tangibile :. Stabilitatea obştii, apărarea obştii . împotriva duşma- 

nilor, respiraţia, trebuinţa de a beâ, de a mâncă ş.a. 
"VI. Trebuinţe nici mari. şi nici puternice şi. de aceea nici 

grabnice şi nici intangibile: “Moda. Căsătoria : Apostolul Paul a zis, 
că a te căsători e bine, iar a nu te căsători e Și mai -bine |! 

Jocul de cărţi ş. a. 
VII. Trebuinţe conform cu moraia,: trebuinţ morale sau în- 

terese morale: Binefacerea “pornită din iubirea aproapelui ş a. 
VIII. Trebuinţe neconforme cu morala, trebuinfe imorale sau 

interese imorale: Dorinţa hoţului, de a nu fi dat în “judecată 
„pentru furt,* dorinţa înfocată sau râvna de a căştiga bani în 

chip cinstit ridicată la „rangul de maximă a vieții, la rangul de 
lege supremă a vieţii, ş. a, 

IX. Trebuinţe contorme cu: raţiunea, cu dreapta judecată, 
trebuințe raţionale .sau rezonabile : Învăţarea, educarea: ş. a. 

x. Trebuinţe neconforme cu raţiunea, zrebuințe neraționale, 
sau nerezonabile şi anume. trebuinfe- capricioase, trebuinţe ridicule, 
trebuințe inepte sau ne Ia- locul lor, trebuinţe lipsite de scop : 

1) La Romani, stăpânul unui rob, dacă voia-să numească 
pe acesta moștenitorul său, trebuea mai întâiu să-l desrobească. 

Presupunem acum un stăpân, care poate, e în drept, să desro- 
bească pe un rob al: său, şi totuşi: doreşte, ca să-l numească 
moştenitor, dacă vă fi desrobit de altul3. De ce nu: -l desrobeşte 

el, că doar poate să iacă aceasta? E un capriciu, are toanel- 
cada Darinta cuiva, ca; d p. după moartea lui să i se svârle . 

, n uliţă:  „Nevrednicu-mi cadavru 
în uliţă”] arunce“ ş.a. - Romanii zic, că dorinţa: aceasta e ridiculă. 

  

2 D. » 2514, de pactis, 27, $ 4. 
:) D., 28, 7, de condic. instit., 2. 7 

) D., eodem, 27, pr. 
5) M. Eminescu, Poezii, Rugăciunea unui dac.
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___3) E ineptă sau ne la locul său dorinţa cuiva de a fi . 
îngropat. cu haine” de prisos,-ori cu alte lucruri.de prisos“ ş.a. 

4) E lipsită de scop dorinţa cuiva, ca altcineva să naibă 
voie sau să închine lui dumnezeu un loc al său, sau să în- 
groape un mort în pământul său, sau să, înstreineze. o moşie 

a sa”, sau se plimbe prin grădina sa, ori să. stea acolo la aer - 
curat”, ca locul pe 'care e locuinţa sa să aibă vedere asupra 

locului altuia, când acele două locuri “sunt sau foarte departe 
unul de altul, sau despărțite printr'un munte, aşa că dela unul 

din locuri nu se poate vedea la: celălalt ?, ca să reclame contra 

ta, că mai cumpărat o moşie pentru el, ori nu 'i-ai administrat 

afacerile, deşi te însărcinaseşi cu. acestea, dacă el singur a cum- 

părat moşia, ori altul-a cumpărato pentru el, dacă altul i-a 

_ administrat bine afacerile, ori deşi nimeni nu i le-a administrat, 
„totuşi m'a suferit nici o pagubă W. 

„XI. Aşa dar oamenii în viaţa socială au felurite trebuinţe, 

şi anume sau frevuințe fizice, sau trebuinţe psihice, sau, precum 
se întâmplă aproape întotdeauna, trebuinţe “complicate de ele- 

mente luate şi din ordinea fizică sau materială şi din ordinea 
psihică sau morală, trebuințe și fizice și psihice, adică trebuinfe 
mixte. 

Aceste trebuinţe sunt i determinate, după cur am spus, atât 

de condiţiile externe, de împrejurările de afară ale vieţii sociale, 
cât şi de concepţiile ideale, . fie individuale, fie obşteşti, ale vieţii. 

Concepţiile ideale ale vieţii determină, dau naştere mai ales tre- 
buințelor psihice sau morale; dar, fac şi ca trebuinţele fizice 
sau materiale să sufere ele însăşi schimbări uneori uimitoare, 1! 

XII. Fiindcă limba, religia, morala, dreptui, bunacuviinţa, 
arta, moda, învăţământul, educaţia, ştiinţa, industria, comerţul 

armata, comunicaţia, salubritatea,. politica, impositele sunt, după 

“cum am văzut, produse de firea psihică a omului, urmează, -că 

ele își au fundamentul sau temeiul lor propriu şi lăuntric în a- 

ceastă fire psihică şi că sunt părți, elemente, ale acestei firi. şi 

€) D., |, de legatis, 113, Ş. 5. o 
5 D., 2, 14, de paclis, 61. i - 
5 D., 8, 1, de servitutibus, 15, pr. . 

2) Du 8, 2, de servit. praed,. urban.; 38 : şi 30, 

30) D,, 17. 1. mandati, 8, $. 6. 

1) L, Tanon, L. c., p. 65—67. 

S. G. Longinescu. — Elemente de Drept Roman. |
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“ fiindcă ele se desvoltă în vieaţa socială, urmează, că sunt pro- 

duse și elemente Jirești ale vieții sociale 2. De aci să - reținem, 

că dreptul este o trebuință, o necesitate, care îşi are temeiul său 

propriu şi lăuntric în firea psihică a omului, şi este un produs 

firesc şi un element firesc al vieții sociale. Deci, dreptul nu-i, 

precum susţin unii învăţaţi, nici o întocmire întâmplătoare şi arbi- 

trară, nici un rău trebuitor şi nici 0 orânduială oportună sau . 

conformă scopului urmărit, adică nu-i nici o orândueală utilitară. 

XIII. Fiindcă, după cum este adeverit, noţiunile sau ideile 

de limbă, religie, morală, drept, artă şi cel puțin şi de ştiinţă 

se găsesc aceleaşi la toate obştile, în obştile omenești de pre- 

tutindeni, urmează, că ele sunt idei omenești aceleași şi universale 

De aci să reținem iat, că idea dreptului este_una-şi- universală.!3 

XIV. Limba, religia, morala, -dreptul, bunacuviinţă, arta, 

moda, învățământul, educăţia, ştiinţa, industria, comerţul, armata. 

comunicaţia, salubritatea, politica, impositele, se desvoltă, după 

cum am spus, 'în viaţa socială, în obşte. De aceea: 

1) Ele sunt numite forțele- cele mari sociale, marele forțe 

sociale, 14 - . A o 

2) Ele, toate Ia un loc, alcătuesc starea psihică sau sfarea 

intelectuală și morală a obștii, civilizaţia obștii. Dintre ele dreptul, 

cele mai adesea ori, este chiar tocmai cea mai lămurită icoană. 

a acestei stări, a acestei civilizaţii. L-A 

| 3) De civilizaţia obştii se deosebeşte cultura €i. - Cultura 

obștii este starea psihică a obştii numai din punctul de vedere al 

desvoltării științelor, a artelor. frumoase și a artelor industriale. 

INDESTULAREA TREBUINTELOR OMENEŞTI. 

ş.8. | | 

„Am arătat, că nevoile, sentimentele, credinţele, dorinţele, 

poftele, trebuinţele, interesele, aspiraţiile omeneşti sunt - produse 

  

1) C. G. Bruns, Geschichte and Quellen des ră G. r | | mischen Rechts în 

Eneyctopărie der Rechiswissenschaft, de Franz von MHoltzendorif, 1904, p. 

„ (F. Regelsberger, 1. c.,.$. 9, p.59). Di 
>) Idem, ibidem. . | 

) Edmond Picard,.1. c., 8. 154, p. 270 i | 
41, $. 142, p. 240. S . E “ss 4 p. %, $ să 

15 V, mai sus n, 12. |
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de năzuinţele de conservare şi de propăşire, fie înviduale, fie - 
sociale. De aceea: 

1) Obştea şi fiecare membru al său, .ca să se conserve 
şi să propăşească, trebuie, şă şi îndestuleze acele nevoi, senti- 
mente ş.a. m. d. 

2) Dar, să se ştie: Nu-i deajuns, ca. să ne îndestulăm mu 

mai nevoile fizice, interesele economice individuale, nu-i de 

ajuns să ne îngrijim numai de pântece! Nevoile, interesele, as- 
piraţiile psihice, atât individuale, cât şi sociale trebuie şi ele să 

fie îndestulate. Multe infăptueşte realismul, dar nimic de seamă 
nu se poate începe fără de idealism! 

„.3) Trebuinţele psihice se pot îndestulă chiar mai lesne, de 

cât acele fizice. Inadevăr: Mai toate trebuinţele fizice nu le pu- 
tem îndestulă decât. lipsind pe semenii noştri de ceva. De 
pildă: Cine îşi astâmpără foamea mâncând o-bucată de pâne, 

lipseşte. pe ceilalţi oameni. de acest lucru. Dimpotrivă, trebuinţele 
psihice, oricât de mari ar fi, le putem, aproape întotdeauna, 

îndestulă, fără să lipsim de- nimic pe semenii noştri. De pildă: 

Cine se desfătează cetind: « Mioriţa », ori « Ghioaga lui Briar > de 
Alexandri,. ori « Luceafărul » de Eminescu, -nu lipseşte de nimic 

pe ceilalţi oameni. lată < frumuseţea specială ». a. trebuinţelor 
psihice « Fericirea este în nOi. » 1, < Caută-ţi în tine însuş lini- 

ştea şi fericirea.» 2, 

4) Prin îndestularea trebuinţelor lor obştea şi fiecare membru 

al său se conservă şi propăşesc. Conservarea şi propăşirea fie- 
cărui membru al obştii fac, ca şi obştea să propăşească, să în- 
florească ; iar conservarea şi propăşirea obştii fac, ca'ea «să 

poată întinde tuturor membrilor, săi mâna sa ocrotitoare şi: îm- 

pingătoare înainte» 3. Perfecţionarea psihică 'sau morală a obşitii 

şi a fiecărui membru al ei face, ca atât obştea, cât şi membrii 

„săi să poată ajunge să se bucure de cel mai mare bine şi de 
cea. mai ' mare fericire, care sunt cu putință pe pământ! 

E E. Picard, L. e; , 1908, $. 180, p. 330 şi urm, | : 
A, Vlăhuţă, Poezii, Linişte. : ” 
5) F. Regelsberger, 1. c., $. 9, p. 58.—Cf. Apologul- „Membrele şi Sto- 

Ă macul, “ de Menenius Aerippa, din anul 493 înainte de Hristos. 

a
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Pg BUNURILE VIEȚII, 

89. | , 
Ceea ce are valoare, fiindcă e propriu, ca să îndestuleze 

trebuinţele omeneşti, ceeace e bun, ca să îndestuleze astiel de 
trebuinţe, se numeşte. bun al vieții! Si 

H. Cele mai principale “feluri de bunuri ale vieţii sunt2: 
1) Bunuri fizice sau materiale, trupeşti. De pildă: O pâne, 

o casă, o'moşie ş.a... N 
12) Bunuri psihice sau bunuri nemateriale, sufleteşti, spiritu- 
ale, intelectuale, morale. De pildă: Onoarea, libertatea, cetă- 
ţenia ş. a. De 

3) Bunuri individuale sau bunuri, care. aparţin fiecărui om. 
„Atât bunurile fizice, câț şi acele psihice pot fi. bunuri: indivi- duale. E | 

4) Bunuri sociale, obşteşti, colective sau bunuri, care apar 
țin fiecării obşti. Atât bunurile fizice, cât şi acele psihice pot fi deasemenea bunuri sociale. 

5) Bunuri patrimoniale, economice sau bunuri, care pot fi preţuite în bani. Numai bunurile fizice sunt bunuri patrimoniale. 6) Bunuri nepatrimoniale sau bunuri, care nu pot fi pre[uite în bani. Numai bunurile psihice: sunt bunuri nepatrimoniale. ___Iil..Ca să îndestulăm trebuinţele noastre prin bunuride ale vieţii, trebuie să putem dispune de aceste bunuri, adică să avem puterea să dispunem de ele. Dispunerea de aceste bunuri se „numeşte folosirea de bunurile vieții, bucurarea de bunurile. viefii, 
IV. Ca să dispune de bunurile vieţii, trebuie să le dobân- „dim, e nevoie de dobândirea lor, . | 

RAPORTURI ALE VIEȚII OMENEŞTI 
| 5.10. 

In vieaţa Socială fiecare membru 
„obştea pot să'şi îndestuleze 
voia lor, în felurite chipuri : A 

l. Fiecare membru a] unii obşti -poate, cu voia sa, să'şi TO 
. : e - , Ri . 

- . Ă ă ') F. Regelsberger, ], c., $. 14, p. 74. 
*) Jdem, ibidem, 

al “unii obşti, p. c. şi 
trebuinţele, sau: cu voia lor, sau fără
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tndestuleze trebuințele păzind, de. “pildă, în  urniătoarele chipuri : 

1) Ca să'şi îndestuleze trebuinţa 'de a respiră, întroduce 
aer curat în plămâni. Astfel supune stăpânirii sale acest aer, 
dobândeşte putere. asupra lui şi poate să dispună şi să - -se 
folosească de el. - 

i 2) Ca să'şi potolească setea, ia apă dulce, dintr” un izvor, 

dintr'un pârâu, sau în pumni, sau întrun blid. Astiel supune stă- 

pânirii sale apa luată, „dobândeşte putere asupra ei şi poate să 
"dispună şi să se folosească de. ea, poate sto bea. 

3) Ca să'şi astâmpere foamea, vânează iepuri, . căprioare, 

prinde peşti, culege mere, pere, nuci. Astfel supuse * stăpânirii 

„ sale aceste lucruri, dobândeşte putere asupra lor: şi poate să 

- dispună. şi să se folosească de ele, poate să le mănânce. | 

4) Ca să'şi îndestuleze somnul, se culcă şi doarme pe pă- 

mântul gol, pe iarbă, în fân, pe paie, pe un: bolovan, pe un 

buzdugan, ca Ursan al lui Alexandri, * ori se culcă şi doarme 

„în pat pe scândurile. goale, pe mindir, pe saltea 'de lână, de 

puf, de foițe de trandafir, Astfel supune stăpânirii sale . aceste 

lucruri, dobândeşte putere asupra lor şi poate să dispună şi să 

se folosească de ele, poate 'să'şi odihnească o parte din orga- 

nele sale, afară numai dacă e vreunul ca sibaritul Sminiride, 
care n'a putut dormi, fiindcă numai una din. foiţele de trandafir 
“fusese îndoită ! 

5) Ca să'şi potolească setea şi să'şi astâmpere foamea se 
învoeşte cu alt membru al obştii,-ori cu obştea, ca aceştia să 
se îndatoreze. să'i lase să ia apă din fântânele lor, să”! lase să 

vâneze pe moşiile, ori în pădurile lor, să culeagă roade din 

“livezile lor, iar el se îndatorează să le plătească în schimb o 

sumă de bani. Astfel mai întâi dobândeşte putere asupra acelui 
membru al obștii, ori. asupra obştii, iar aceştia dobândesc 

putere asupra lui; el îi poate sili să'l lase să ia apă, să vârieze 

pe locuriie lor şi să culeagă roade din livezile lor, iar ei îlpot . 

sili să li plătească suma făgăduită. Apoi, el, luând apă, vânând, . 

culegând roade, supune stăpânirii sale aceste lucruri, dobândeşte 
putere asupra lor, poate să dispună şi să se folosească de ele, 

9 V, Alexandri, Poezii, Dan, căpitan de plaiu : Om 'aspru, care 

doarme culcat pe un buzdugan, Ursan, pletos ca zimbrul, cu pieptul gros 
ş lat, cu braţul de bărbat, cu pumnul apăsat, e scurt la graiu, năprasnic, 

ja chip întunecos. El e de peste Milcov pribeag misterios“,
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poate să bea apa, să mănânce vânatul şi roadele ; iar ei primind - 

suma făgăduită, o supune “stăpânirii lor, dobândeşte putere 

asupra ei, poate să se folosească de «ea. 

- 6) Işi arată gândurile şi sentimentele prin semne, prin 

ţipete, prin onomatopee, prin viu graiu, ori în scris. — Fiindcă - 

spontaneu fiecare arată numai ceeace gândeşte, ori simţeşte, iar 

de bunăvoie, ori de nevoie, silit, arată şi altceva de cât ceea ce 

gândeşte, ori simţeşte, de aceea se zice, că graiul a fost dat 

omului, ca să'şi arate gândurile şi sentimentele şi uneori, ca să. 

şi le ascundă! . e | 5 
'7) Ca să'şi îndestuleze sentimentele şi credinţele religioase: 

Se roagă lui Dumnezeu sau“în gând, sau prin semne, ridicând 

mânele la cer, sau grăind, sau scriind. Îşi face cruce 'sau cu 
mâna, sau dacă "i în faţa păgânilor, dacă i încredinţat, că i-a eşit 
dracul în cale, şi pentru ca aceştia să nwl vadă, ori să nu! 
împiedece, îşi face cruce în gură cu limba. Face el singur din 

lemn o cruce, o troiță şi le aşează la drum. Ori se învoeşte cu 

un meşter, ca acesta să se-îndatoreze să-i facă o cruce de lemn, 
de argint, de aur, să'i zugrăvească pe Maica Domnului, ori altă - 
icoană, iar el se îndatorează să'i plătească o sumă de. bani; 
astfel el dobândeşte putere asupra acelui meşter, iar acesta 'do- 
bândeşte putere asupra lui; el poate sili pe meşter săi facă şi 
să-i predea lucrurile de mai sus, iar meşterul îl poate sili să'i 
plătească suma făgăduită. După. ce acele lucruri au fost. făcute, 
şi predate, el le supune stăpânirii sale, dispune şi se foloseşte 
de ele, le sfinţeşte la biserică şi le .âşează la iconostas; iar 
după ce suma făgăduită a fost plătită, meşterul o supune stă- 
pânirii sale ş. a. m..d. (vezi mai sus No. 5 în fine). | 
„+ 8) Ca să'şi îndestuleze- sentimentele de a face binele, dă 
unui sărac o bucată de pâine, dărueşte statului, ori comunii | 
biserici, căminuri şi cantine pentru şcolari, spitale, aziluri, case 

„de cetire, muzee de pictură şi sculptură. n 
9) Ca să păstreze ordinea în vieaţa socială, Îşi împlineşte 

cu sfinţenie toate indatorirele. De pildă: Hrăneşte: părinţii, soţia, 
Copiii, socrii şi ginerii săi. Face serviciul ostăşesc. Plăteşte da. 
toriile. Pune pe altul în stăpânirea lucrurilor, pe care i le-a vân- - 

" dut, i le-a închiriat, i le-a dăruit. Inapoiază lucrurile, pe cari 
le-a primit în.păstrare. Dacă e profesor, vine regulat la ora. - la- ora, . 
când are curs, tace toate lecţiile, câte sunt întrun an. şcolar, 

« 
.
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“vine regulat la examen, la consiilile şcolare ş. a. m. d. Dacă e 
„magistrat, ţine seamă, că multe din procese sunt complicate, 
migăloase, grele, şi, spre a le judecă bine, jertieşte pe altarul 

muncii atât plăcerile sale, cât şi vremea sa, trăeşte cu temerea 
“continuă, ca nu cumva un fapt sau lăsat la o parte, sau trecut 

cu vederea, să nu pricinuească o desonoare ireparabilă, ori o 

ruină nedreaptă. Dacă-e avocat, studiează bine pricina, atât 
chestiunile de drept, cât şi acele de fapt, are aceeaş frică de 
+oate clipele, ca nu cumva 0 greşeală, fie o negligenţă, fie o 

-omisiune, să matragă după sine urmări de neîndreptat, ascultă 

«de povaţa lui Cicero: Că nimeni nu poate îi silit să se însăr- 
-cineze cu apărarea unei pricini; dar, că acel care'şi ia o astfel 

de sarcină, trebuie să-i consacreze toate puterile sale, ştiinţă, 
___-elocvenţă,- iar acel care. se însărcinează cu apărarea unei pricini 

„peste puterile sale, săvârşeşte o adevărată crimă! 

Ă 10) Ca să se poarte cuviincios şi politicos: Umblă îmbră- 
cat curat. Ascultă cu băgare de seamă, pe acel căre'i vorbeşte. 

“Salută, se dă la o parte şi face loc să treacă înaintea sa cuno- 
scuţii mai în vârstă, ori de sexul femeesc. Respunde, Ja salută- 

- rile celorlalţi, E 

„„11) Ca să aibă senzația frumosului; Priveşte un măreț apus . 
de soare, un cer senin şi instelat, - cataracta „Niagara, căderea 

“Rinului, căzătoarea Putnei, Partenonul, Venus d« Milo, Madona 
“Sixtină, Carul cu boi al lui Grigorescu. Citeşte „Șoimul şi floarea 
„bradului,“ “„Slănicul la 1819“ de Conachi „Legenda Ciocârliei“ 
de Alexandri, „Pe lângă plopii făr'de soţi de Eminescu, „Lini- 

-şte“ de Vlăhuţă, „Nunta Zamfirii“ de Coşbuc. Citeşte dis= 
-cursurile lui Demostene, pe acelea ale lui Cicero, Cogâlniceanu,. 
:Barbu Catargiu. Citeşte „Poveştile“ şi „Amintirile“ de Creangă. 

“Cântă ori ascultă „Casta Diva,“ „Vous dansez marquise,“ „Sunt 

„“țisancă şi nu-mi pasă.“ Priveşte, ori joacă. „Le quadrille des 
 jaficiers,“ -valsul;-hora,. brâul, căluşerii. | 

-12) Ca să  se'mbrace şi să se împodobească : Işi face o 
“manta din pielea animalului, pe care-l vânase; ţese pânză de in, 

de cânepă şi'şi face o cămaşe, o ie; ţese o catrinţă, o fotă. Işi face 

o salbă din scoici adunate după malul mări, din dinţii fiarelor, 
-pe care le vânase, din mahmudelele moştenite de la străbunici, din 

galbenii cu zimţi, din lirele turceşti, din rublele de argint, din icosarii . 

'sdăruiţi de tata-moşu, ori de bunica, din monedele de aur de la jubi-
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leul regelui Carol al nostru primite zestre: dela părinţi. Se învoeşte cu un neguţător,. ca. să-i. vândă: îmbrăcăminte (palton, rochie, „pălărie, - ghete. ş..a,), ori podoabe (giuvaeruzi Ş.. a); astfel el înda- torează pe nezuţător şi -se 'îndaterează față de acesta; el dobân- deşte putere asupra ne guţătorului şi azesta“asupra lui ş.a. m.d, . mai sus No, 3) a E 
13) Ca să'şi formeze mintea şi inima: Invaţă, sau acasă, sau la sccală, să citească, citeşte -şi învaţă aritmetică, istorie, geografie şi celelalte cărţi. de şcoală primară, secundară, comer. cială, profesională, tiniversitară, ceteşte pedagogii, face gimna- stică ş. a, | - Î:) Ca să -indestuleze aspiraţiile ştiinţifice : Cercetează do- cumentele bibliotecelor,. lucrează în laboratorii, explorează pă- mântul, peşterile, mările, oceanurile, - văzduhul, cerul. Un poet. zice: „De te. înalţi şi sbori cu mintea la_tronul Dumnezeirii, de măsori pământ şi ceruri şi pătrunzi tainele. firej Ju 2, Astfel face lucrări originale, descoperiri,invenţii. — Invăţaţii fac descoperiri și “invenţii fie pentru binele omenirii, fie numai pentru aflarea ade- vărului şi sau pentru glorie, ca, de pildă, Pasteur, sau pentru bani, ca de pildă... dar, fiindcă nu se cade, ca aceşti. din urmă savanţi să fie pomeniţi, mai ales alături de Pasteur, de aceea, „mai bine „treacă-i condeiul meule 

” .... 15) Ca să lucreze Pământul, ară, seamănă, prişeşte, seceră, „adună, Ca să lucreze : celelalte materii prime, tunde iâna oilor, 
„0 toarce, o ţese; seceră cânepa, inul, le toarce, le țesă ; extrage „Minerale şi metale 'din Pământ, ş. a. m. q,. 

tot felul de arme; - 
. ia 18) Ca să ingrijească de igie:ă şi. de sănăiate, se spală, 

„îace baie, aeriseşte locuinţa, ia doctorii. (V. mai sus No. 5). 19) Ca saşi îndestileze trebuinţa d= prietenie, se face frate “ 
de cruce cu altul. a ! | - D 20) Ca să'şi în 
ÎN nana OI 

2 ; a SRR 2) C. Conachi, Poezii, Omute, siasă ființă, 

* topoare, ori cumpără de la neguţători 

destuleze aspiraţia de iubire curată şi. ade-
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vărata, se că sătoreşie cu iubita sa cu „gând să. se  jertiească de- 
plin şi cu totul pentru ea. - - 

21) Senvoeşte cu alţi menibrii ai: obștii să” facă tovărăşie; 

ca să:fabrice haine, încălțăminte, maşini ş.. 'a., ca să câştige - 
" Dani, cu care să'şi îndestuleze atât tcbuinjele fizice, cât şi. tre- 

buinţeie psihice de' mai sus. Astfel îridatorează pe aceia faţă de 

el şi se îndatorează faţă de ei. (V. mai sus No. 5).:- 

„Ul. Obşiea poate; cu voia sa; să “şi îndestuleze trebuie, 

păşind, de pildă, în următoarele - chipuri: 
1) Ca să aibă armată, care s'o apere impotriva duşma- 

nilcr, recrutează ostaşi dintre membrii săi, îi armează şii exer- 
citează, ” 
2) Ca săşi îndestuleze trebuinţele privitoare la graiu, religie, a 

morală, drept, bunăcuviinţă, artă, învăţământ, educaţie, ştiinţă, 
industrie, comerţ, armată, face şcoli primare, secundare, semina- 

rialc, universitare, profesionale, comerciale, industriale, militare, 
şcoli de arte frumoase, conservatorii de muzică şi declamaţie, 

Jaboratorii, muzee, grădini zoologice, grădini botanice, fabrice 

de tutunuri, de clibrituri, pulberării ş. a. — Casa şcolilor trimete 
„Până în crierii munţilor material didactic şi. biblioteci tuturor 

şcoalelor. - 

. 3) Ca să 'şi îndestuleze trebuinţele de comunicaţii, face 

străzi, drumuri, şosele, căi ferate, căi fluviale şi maritime, căi 

aeriene, poştă, telegraf şi telefon.cu fir, ori făr'de fir ş. a... 
4) Ca să 'şi îndestuleze trebuinţele de igienă şi salubritate; 

face grădini, parcuri, squaruri, dispensarii, sanatorii, spitale, ş. a. 

5) Ca să cârmuiască sau guverneze, îşi alege un rege, ori 

„ un prezident de republică, ori un dictator, care numeşte pe miniştrii, 
işi alege deputaţi şi senatori,. care votează bugetul şi legile tre-.. 

buitoare, ş. a. m. d. 
6)-Ca să aibă banii trebuitori . pentru îndestularea tuturor 

trebuinţelor obşteşti, pune biruri şi dări asupra membrilor săi, 

face împrumuturi publice interne ş. a. 
7) Prin căpitanul unui vapor al său, descoperind o insulă 

" deabia ivită întrun ocean, se pune ceadintâi în stăpânirea . ei şi 

astfel poate dispune de acea insulă pentru îndestularea tre- 

buinţelor. 
* IH, Dar, fiecare membru al obştii, poate, cu voia sa, să'şi 

îndestuleze trebuinţele, păşind şi altfel, de cum am arătat De pildă: 

N
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- 4) Intrebuinţează sau sila, sau furtul, sau înşelăciunea. Ia: 

apă din fântâna altuia cu de-a sila, ori într'ascuns. Fură roade 

din livada altuia, grâne de pe ogorul altuia, lemne din pădurea 

altuia.: Vânează pe locul altuia făr'de voia „acestuia. Fură cruci, 

icoane, haine, podoabe, cărţi de învăţătură, unelte de lucru, des- 

coperiri şi invenţii ale altuia. Amăgeşte pe:'altul, ca să-i: făgă-- 

duească lucrurile de mai sus, adică să se îndatoreze să-i dea: 
acele lucruri. Inşeală, ori silueşte pe alţii să se învoească să facă. 
fabricele de mai sus (|, 21),.adică să se îndatoreze faţă de el.. 

(V.m. susNo.1,No.5). -- : - 
„„. 2) Inadins arată altuia altceva de.cât ce gândeşte; şi sim- 

țeşte, ca să-l înşele şi să?i ia bani ş.a., de care are nevoie. 

3) Din răzbunare, ori din: dorinţa de a.moşteni pe altul: . 
Se roagă lui Dumnezeu, să facă vre-un rău . aceluia, Dă la bi- 

serică acatiste, ca: aceluia să-i meargă rău. Il pune la clopote, 

ca săm oară mai de grabă.—Spurcă icoane, cruci, veştminte bi-: 
sericeşti. _. a a . 

4) Dărueşte altuia ceva, nu din. iubirea aproapelui, ci cu- 

gândul ascuns, ca acela să'i facă şi el alt dar, ori.vre o treabă: 

oarecare. _:. a 3 E 
5) Ca să câştige bani, funcţii, onoruri ş. a. îşi calcă înda-. 

toririle: Trădează ţară. Complotează împotriva regelui şi. a. fa- 
miliei lui. Spionează, ori ajută pe spionii duşmanului. Scrie la. 
ziare în favoarea duşmanului, care ocupă ţara. Alcătueşte : ma- 
nifeste, prin care îndeamnă pe. ostaşi şi pe neostaşi să nu se mai 
impotrivească duşmanului şi aruncă astfel de : manifeste în -şan-: 
țurile şi lagările ostaşilor.: Işi .vinde votul la alegeri. Fuge de 
recrutare, iar la vreme de răsboiu face :toate “chipurile, ca .să 
„rămână la partea sedentară. Nu plăteşte datoriile, ca să aibă ce 
risipi la petreceri. Fiindcă lucrurile, pe care le-a vândut, ori în- : 
chiriat, s'au scumpit, nu le mai predă celui,. care le cumpărase, 
le închiriase, ci le opreşte, ca să ia un preţ mai mare. Plăz- 
mueşte bani, ori face altfel de falşuri. la mită. Omoară pe altul. 
Fură şi tâlhăreşte, Nu'şi face slujba. conştiincios :. Dacă -e pro- 
fesor, vine la curs cel puţin cu jumătate ceas mai târziu, face cel mult zece lecţii pe.an. | Aa 

6) Nu se poartă cuviincios şi politicos. Nu umblă îmbrăcat 
curat, nu ascultă cu băgare de seamă pe acel, care îi vorbeşte ! nu salută pe cine trebuie şi nici nu răspunde lă salutări. Sau, 

, 
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“salută pe altul, îi face -vizite de ziua numelui, îi trimete bilete 

de felicitare de Crăciun, la Anul Nou, la Paşte, până ce capătă 

"funcţia, ori catedra urmărită, iar pe urmă nici nu-i mai dă ziua 

bună! i | a o 

7) In biblioteci; în laboratorii, la explorări nu numai că nu 

Aucrează, dar e un târâie brâu şi un încurcă lume, încearcă să 

zădărnicească totul şi să descurajeze -şi pe alţii. | . 

8) Inşeală la cântărit maria şi dă lipsă; iar, ca să asigure » 

pe cumpărător, să blastămă, zicând: Să dea D-zeu, ca cine dă . 

lipsă, lipsă să naibă în casa luil O - 

9) Se împrieteneşte cu altul, ca să-l exploateze. 

| 10): Se căsătoreşte sau din setea de bani, sau ca se folo- 

sească de influența familiei soţiei. : a e 

11) Incheie o: învoială cu altul, ca dacă-l va îura, acesta - 

“-să nu-l dea în judecată. a e 

12) Face testament, prin care sau numeşte pe robul său 

moştenitor, dacă va fi desrobit de altul, Sau numeşte pe cineva 

„moştenitor cu condiţia, ca să'i arunce : cadavrul în mare,.sau 

însărcinează pe moştenitor -să-l îngroape cu haine de prisos.. 

13) Incheie o invoeală, prin care îndatorează pe. altul, să . 

nu închine lui Dumnezeu un loc al lui, să nu îngroape un mort 

în pământul lui, să nu înstreineze fără de voia sa o moşie alui, 

“să nu se plimbe în grădina lui, să nu stea la aer curat în gră- 

“ dina lui, să dea unui loc al său privelişte asupra unui loc al 

lui, deşi cele două locuri sunt Sau foarte departe unul de altul, 

sau despărțite printrun munte, aşa că de la unul nu se poate 

vedea: la celălalt. Dă în judecată pe altul: sau fiindcă nu i-a cum- -.. 

părat o moşie, precum se însărcinase, deşi el singur a cumpărat 

acea moşie, ori alcineva -a cumpărato pentru. el, sau findcă nu 

i-a administrat afacerile, precum se însărcinase, deşi altcineva i 

- le-a administrat bine, ori deşi nimeni nu i le-a administrat, totuş 

ma suferit nici o pagubă, e 
IV. Obştea de asemenea poate, cu voia sa, să'şi îndestuleze 

“trebuinţele, păşind şi alt fel, de cum am aratat. De pildă : Opreşte 

pe alegători să voteze. Schimbă voturile din urnă. Pune pe vii 

să voteze pentru cei morţi. Deşi. învingătoare în. răsboiu, totuşi 

nu îngrijeşte de soarta vitejilor rămaşi în viaţă;— In legătură cu pilda 

cea din urmă adăogăm : Ca să se preîntâmpine cele ce s'au întâm-
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- Plat după războiul de la 1877, trebuie să ne reamintim cu toţii 
versurile din Eroii. de la Plevna de V. Alexandri. ! | 

„V. Atât obştea, cât.şi fiecare membru al său pot, şi fără 
voia lor, să'şi îndestuleze trebuințele. De pildă: Copilul, care se 
naşte din părinţi căsătoriţi şi cetățeni români, ajunge rude cu 
părinţii săi şi cu rudele părinţilor. săi, îi indatoreşte faţă de el, ca, la caz de nevoie, să-i dea, alimente, este îndatorit şi el faţă de ei, ca,la caz de nevoie, să li dea -alimente, ajunge cetăţean româu şi deci pe de o parte indatoreşte statul român să se poarte cu el ca Şi cu oricare alt cetăţean român, iar. pe de altă parte este îndatorit faţă de statul român. Naşterea copilului. e o în- tâmplare, care nu atârnă . nici de voinţa lui şi nici de voinţa obştii, Deci, efectele de mai sus se produc fără de voia mem- - brului obştii şi făr'de voia obştii, i VI. Din pildele de' mai sus rezultă: Că fiecare: membru al 

  

A) Să ne fie îngăduit să reamintim aici unele din acele versuri. Alexandri după ce spune, că a văzut pe ostaşii întorşi din război trecând Boi, sar "bezi, rupți de foame, obosiţi de trude, trişti şi „întinzând la oameni 0 mână îremurândă:, continuă: a ! E 
Ce-i astă sărăcime şi goală şi flămândă? | Eroii dela Plevna ?... Iată-i! An! Cine ar crede? ” Le plânge chiar de milă tot ontul, care-i vede, „Şi eu plâng de ruşine... în țara ospeţiei . să văd cerând pomană vitejii României ! 

Ce crimă ie atrage pe cap aşa osândă?. . Ce crimă?.. Lupta mare pe câmpul de izbândă! - Ce crimă?,.. Eroismul, sublima devotare Pentru apărarea Țării Şi a ei neatârnare!.. În me oc. ss... oare o. . . 
Nu pot, când văd eroul 
Să stăpânesc r 

că mâna şi-o întinde, - 
evoita, cen sufletu-mi S'aprinde, 

„O! Ţara mea, o! 
Tu ce-ai respins, 
Ce soartă neimpă 

- Tuşinea ?n loc de 

Cerutu-ţi-au copiii în zile de urgie! l-ai dat cu abnegare, i-ai dat. chiar cu măndrie: 

Pee. |. . c . . . 

mamă de noi şi mari străbuni! 
vitează, atâtea mari furtuni! 
cată urzeşte pentru tine 
fală .şi rău 'm loc de bine >: 

... . . 
1. .. .. . , . 
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abştii intră în raporturi cu “sucrurile din lumea înconjurătoare, le 

„supune stăpânirii sale, adică dobândeşte puterea asupra lor, şi 

astfel poate, să se folosească. de ele, ca .să'şi îndestuleze trebu- 

inţele ; că întră în raporturi. cu ceilalți oameni din lumea încon- 

jurătoare, fie cu ceilalţi. membrii. ai:obştii, fie.cu obştea. şi îi 
îndatorează faţă de el, iar el se. îndatoreuză (supra 1 şi III), ori 
este îndatorit (supra .V) faţă de «ei, astfel dobândeşte putere 

asupra lor şi prin ei asupra lucrurilor din lumea înconjurătoare, 
de care apoi se foloseşte, ca să'şi îndestuleze trebuinţele ; că 

întră în raporturi şi cu lucrurile şi cu oamenii (fie cu ceilalţi 

membrii ai obştii, fie cu obştea) din lumea. înconjurătoare şi că 

întră în raporturi cu sine însuşi, cu lumea sa lăuntrică, (binele, 

sentimentele religioase, raporturile cu dumnezeirea, etc.). Dea- 

semenea mai rezultă, că şi obştea întră: în raporturi atât cu lu- 

mea înconjurătoare, cu lumea externă, cât şi cu lumea lăuntrică, 

cu lumea sa internă. 
1) Aceste raporturi se numesc raporturi ale vieții. + 

-..2) Raporturile vieţei cu lumea externă. se numesc raporiuri 

sociale. Ele servesc, ca fiecare. membru al obştii să dobân- 

dească putere asupra Imcrurilor,, asupră, celorlalţi membrii ai 

  

Sau dus feciorii oastei pe calea strămoştască, 

Sau prins cu moartea cruntă la luptă voinicească, 

şi-au eşit din luptă viteji, învingători, A 

scăldaţi în al Jor sânge, puţernicii feciori !,.. 

Voi care aţi stat departe de foc şi de dureri, 

cum aţi reîntors copiii la sânul bieţii ţeri? - 

Priviţii!.. Goi şi sarbezi, ca robi trăiţi în lanţuri! 

Trişti, fărămaţi, sărmanii! de ger pe câmpi; prin şenari 

- ologi, ciuntiţi, o! Doamne, reduşi la nimicie  - - 

prin chinuri prăsmmite de : a voastră mişelie! 

se scoală se adună, ăsând a ei. morminte, . 
armata de scheleturi, şirag de oseminte... 

Apoi deodată crâncen, cu braţele uscate, E 

“ea face un gest, un singur, dar cel mai crunt “din toate, 

"căci vă denunţă lumii cu gestul ei suprem! 
Xe 

Amar de cine-a trage al morţilor blestem ! i 

> Stammler, Î, e. S. 37, p. 78, n. 3 şi urm
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"obştii şi asupra obștii, şi ca obştea să dobândească putere asu- pra lucrurilor şi asupra membrilor "săi, pentru ca astfel atât obştea, cât şi fiecare membru al său să poată dobândi bunuri de ale vieţii, cu care să'şi îndestuleze - trebuințele şi să ajungă la perfecțiunea - morală, la bine şi fericire. Ii 8) Raporturile sociale, care servesc la îndestularea trebuin- __țelor individuale, fac, ca membrii unei obşti să' poată trăi de- odată unii cu alţii, să poată coexistă. . Deci, aceste raporturi sunt raporturi de coexislenţă. e „4) Raporturile sociale, care servesc la îndestulărea trebuin- țelor obşteşti, fac, ca membrii unei obşti să poată lucra îm- “Preună, să poată cooperă. Deci, aceste raporturi sunf raporturi de cooperare. ! A A . — 5) Raporturile sociale, în care obştea, ori fiecare membru al său, intră cu voia lor (supra I—1V); se numesc raporturi so- ciale voluntare, | | . 6) Raporturile Sociale, în care obştea, ori fiecare membru al său, intră fără voia lor, în urma unor întâmplări neatârnătoare de voinţa lor (supra V), se numesc raporturi sociale nevoluntare. : B. In vieaţa singuratică omul are Taporturi numai cu lu- crurile din lumea exțernă şi cu sine însuş, cu lumea sa internă. 

COEXISTENȚA ŞI LUPTA PENTRU TRAIU, COOPERAREA . 
Su. 

___ 1. Plantele şi animalele âu şi ele felurite nevoi, pe care 
„trebuie să le îndestuleze, ca să se conserve şi să Propăşească. — 
In lumea plantelor şi a animalelor, cu prilejul indestulării ne- 
Voilor_lor, Coexistenţa dă naştere la lupta Pentru traiu, Această 

acelor. plante şi animale, 'care' sunt mai destoinice să se adap- 
teze împrejurărilor vieţii, şi dispariţia acelora, care sunt mai 
puţin destoinice să se adapteze acestor împrejurări, adică are : 
de efect selecționarea naturală, De aceea, s'a susținut, că în 
lumea Plantelor Şi a” animalelor lupta pentru _traiu este cauza 
UNICĂ şi +tatornică a conservării şi a Propășirii vieţii, |  
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"Se ştie, că ştiinţele între ele sunt coordonate şi depen= 

dente reciproc. De aceea sa admis, că aceea ce este adevărat - 

în ştiinţele biologice, este” adevărat şi în ştiinţele sociale, că deci 

şi în lumea socielăților sau a obștilor omenești lupta pentru traiu . 

este câuza unică şi statornică a conservării şi a proprășirii 

vieții. i i 
- II. Dar, chiar în ce priveşte lumea plantelor şi a anima- 

lelor s'a dovedit, că în lupta. pentru traiu biruesc . numai plan- 

tele şi animalele, care cooperează. De pildă: In mijlocul pădu- 

rilor tropicăle papagalii adunaţi în bandă ştiu să distrugă, ori 

să gonească vulturii? De aceea, s'a recunoscut, că în lumea 

plantelor şi a animalelor cauzele conservării şi.a propăşirii vieții 

* sunt două : Cooperarea, căre e cauza principală, şi lupta pentru 

traiu.3 a 
a 

Pe temeiul de mai.sus al coordonării. şi. dependenţii reci- 

_proce. a ştiinţelor, precum şi pe temeiul -cercetărilor, sociologice 

__ s'a recunoscut deasemensa, că în lumea societăților sau a. 0b- - 

„_ştilor omenești “cauzele. conservării şi „propăşirii vieţii, sunt două : 

Cooperarea, care e cauza principală, şi lupta_peniru. traiu. * " 

“Ul, Intre lumea plantelor şi a animâăleior şi lumea socială, 

între faptele biologice şi faptele sociale sunt nu numai. asemă- 

nări, ci şi deosebiri adânci. Imprejurările vieţii, mediul în lumea . 

socială nu-i mediul natural din lumea plantelor şi a animalelor, 

__ci'un mediu artificial, care e opera omului, mediul, social.. In 

acest mediu, după cum am arătat, trebuie, ca atât obştea, cât 

şi fiecare membru al său să poată să'şi îndestuleze trebuinţele, 

pentru ca toţi să se conserve şi să propăşească, să ajungă la 

bine şi fericire. De aceea, în lumea socială. lupta pentru traiu 

nu este lupta naturală din lumea: plantelor şi a animalelor, ci 

este o luptă artificială, care nu numai că este. condiţionată de 

întregul mediu social, dar poate fi regulată în chip mai direct 

de lege ori-de obiceiu. In societăţile sau obştile de azi ea este 

. chiar regulată prin oarecare rândueli legale şi anume -prin acelea, 

„care opresc .de pildă, violenţa şi înşelăciunea. [n viitor, ea trebuie 

să fie.supusă la toate înfrânările, care, fără să [primejduească 

:) L. Tanon, |. c, p. 94—103.$ - E 

3) Edmond Picard, |. c., 8. 123, p- 206—207. 

3, L. Tanon, Le c., p. 105 şi urm 

+) Idem, |. c. p. 12 şi urm. 
——
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izvoarele energiilor” individuale, pot face ca aceste energii să 
folosească în gradul cel mai mare obşitii, să slujească la cea 
mai mare cooperare socială, trebuie să ajungă să fie numai o 
concurenţă. cinstită, în. condiţiile -cele: mai mari de egalitate şi | ținută în marginile cele mai drepte, o /uptă : Pacinică, îndemnă- toare de luare 'la întrecere pentru îndestuiarea trebuinţelor indi- viduale şi obşteşti.s i a. 
W, Cooperarea socială. este de mai multe feluri: e 

1). Vieaţa socială la începutul său este, după cum am spus, ? simplă. In orice obşte primitivă - trebuințele tuturor sunt aceleaşi, omogene. Fiecare membru-al obşti îşi îndestulează sin- Sur cele mai multe din trebuinţe, se dedă la. aceleaşi îndeletni- ciri şi la aceleaşi "munci, fără să ceară ceva de la altul şi fără să fie dator cu ceva altuia. Deasemenea toți membrii 'obştii au aceleaşi sentimente şi idei, amestecate cele mai adesea ori cu. „credinţe Superstiţioase adânc întipărite în toate spiritele ; toţi gân- - desc şi simţesc la fel, omogen; conştiinţa socială atinge în acele vre- . „muri începătornice gradul cel mai înalt de generalitate şi ortogene- itate. — O singură trebuință nu. poate fi îndesiulată de” fiecare membru al obştii în parte şi anume trebuinţa de apărare împo- triva animalelor sălbatice, a' fiarelor Ş. a., adică impotriva me- diului natural vrăjmaş, şi împotriva oamenilor din alte obşti, : adică impotriva duşmanilor din afară. Pentru îndestularea acestei trebuințe de apărare: toți membrii: obştii. lucrează. împreună, cooperează. Aceasta_e cooperarea direcță,. __ e A 2). Mai pe urmă mărirea obşti prin“ înmulţirea. membrilor ei, contactul ei cu obştile vecine, progresul intelectual oricât de | 
i ă cânde, invențiile nouă, Cu un cuvânt toate cauzele interne Şi “externe, care lucrează cu O intensitate mai mare, ori mai mică în Sânul obştii,- fac, ca 

membrii ei să: se diferenţieze din ce în ce mai. mult aţât din 
punct de vedere politic, cât şi din punct “de vedere economic. 

„___ Diferenţiarea din punct d 
>tueş mătorul chip: Trebuinţa de a organiza. a năvăliri, P. C. şi trebuinţa de a organiza şi a conduce năvălirea 

impotriva altora fac, ca membrii unei obşti 'să'şi aleagă un şeţ 

n O 

ii PRR CR : 
? 

5). L. Tanon, |. e p. 114—120 şi 3: A 
> . . În 

. 123.— i 
). 2dem, |. C.> p. 120 — 144. » F i 2 E *). V. mai sus $. 4. No, IV, p. 23. 

Pas 

fi 4 / N 

AN 

e vedere politic se îmtăptueşte în ur 
părarea împotriva unei |
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căruia îi dau puteri vremelnice. Pe urmă, aceste puteri se con- 
solidează de regulă în puteri hereditare şi astfel se nasc despoţii ! 

„cei mai absoluţi. Diferenţiarea aceasta se desvoltă şi se coni- 
pletează cele mai adesea ori prin crearea unei aristocrații de 
guvernanţi, care ascultă de şef, şi prin separarea funcţiunilor şi 
împărţirea foloaselor, care rezultă, între aceşti guvernanţi subor-. 
donați unii altora, * i - a o 

» Diferenţiarea din punct de vedere economic se înfăptueşte 
astfel: Deosebirea sexurilor face, ca munca să se împartă între 
bărbaţi şi femei chiar înainte de constituirea familiei, Pe: 
urmă, munca se împarte între membri familiei. Infiinţarea 
robiei şi, din pricina organizării "politice, deosebirea” popula- 
ţiei în diferite taste, ori clase (bresle) fac deasemenea, ca 
munca să se împartă şi mai mult. In "sfârşit, oricare ar fi 
organizarea politică, desvoltarea civilizaţiei face, ca munca uni- 
tăţilor sociale, adică a fiecărui membru al obştii, * să. se dife- 
renţieze şi mai mult, fiecare să aibă profesiunea, ori meşteşugul - 
său deosebit. De unde la început fiecare membru 'al obştii îşi 
făcea singur tot ce era indispensabil pentru îndestularea trebu- 
inţelor sale, acum nu mai produce de cât o parte din ce în ce 
mai restrânsă, — fie că lucrează singur, fie că lucrează colectiv şi 
în grupa sa, dacă munca 'este împărţită între clase sau bresle 
deosebite, — şi:se lasă pe altul pentru producerea celorlalte lucruri 

„trebuitoare vieţii ; iar, ca să'şi procure tot ceea ce îi este de folos, 
schimbă prisosul lucrurilor produse de el, cu lucrurile: produse de 

- alţii. Aceste schimburi reciproce stabilesc o_cooperare_indirectă 
„activă, o solidaritate mai mare: între toți membrii obştii” şi fac 
ca legăturile dintre ei să fie mai tari. Mai pe: urmă- în. aceeaş 

"profesiune, p. c. şi în acelaş meşteșug munca a fost împărţită 
din punct de vedere tehnic ;: astfel fiecare lucrător, fiind mai 
bine preparat şi mai îndemănatec în, specialitatea sa, creă mai 
“repede, şi deci mai mult, produse de o calitate superioară. 
„Varietatea şi coordonarea sforţărilor făcute în toate direcţiile 
activităţii sociale dau naştere la atât de- multe produse, în 'cât 
cu ele pot să se îndestuleze nu numai trebuințele indispensabile 

  

3) V. mai'sus $. 3, p. 24, No.2. i E a 

d: 
Ca
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existenţii, ci şi toate acele născute de o vieaţă mai intensă şi | 

mai bogată. In'acelaş timp acumularea bogățiilor, care rezultă 

din această producţie mai mare, provoacă cea mai mare des- 

voltare a operelor inteligenţii, prin aceea că liberează spiritele 

superioare, capabile de a le produce, de grijele vieţii materiale“. ___ 

„Această diferenţiare a funcţiunilor şi a muncii a mers în 

totdeauna crescând cu progresul civilizaţiei” şi astfel a făcut, ca 

lucrarea împreună, cooperarea socială să ajungă la gradul ex- 
trem de eterogeneitate, la care o vedem azi în toate ramurile 
activităţii omeneşti... . o 

3):„Activităţile individuale, care se exercită liber pentru 

scopuri de interes privat, nu numai că se luptă între ele, dar în 
acelaş timp prin exerciţiul lor chiar, dau naştere unei neconte- 

nite producţiuni şi unui necontenit schimb de bogății, ori de 
servicii de orice natură, şi constituesc astiel, în totalul lor şi în 
rezultatele lor, faţă de obştea întreagă, un soiu de cooperare, . 

care, deşi n'a eşit din împreuna-înţelegere, totuş e tot aşa ae 

reală ca şi “cooperare. directă eşită -din urmărirea de scopuri 
comune, de scopuri de interes obştesc. Această cooperare .indi- 
rectă şi spontanee joacă un mare rol în obştile organizate şi în- 

râurirea sa, în loc de a slăbi, se întinde şi creşte cu desvolta- 
rea civilizaţiei, în: aceeaş vreme ca formele cooperării directe re- 
zultând din asociare, ori. din muncă întrunită. Ea, cu caracterul său 
dublu de concurenţă privată între indivizi, şi de concurs, simultan, 
deşi neprecugetat, pentru scopuri de interes public, se manifestă 
mai ales în domeniul activităţii industriale şi comerciale. Lucră= - 
torii concurenţi urmăresc în luptă fiecare direct. toloasele 'lor' 
proprii; dar, în acelaş timp ei concurează indirect la binele obştii, 
dând industriei şi comerţului cea mai. mare” desvoltare.« 

- REOULELE DE PURTARE IN VIEAȚA SOCIALĂ.. 

-$: 12. 

|. In sistemul nostru solar coexistenţa şi cooperarea sunt 
“cârmuite de legea atracțiunii universale. Această lege este 'un 
total de regule, care cârmuesc atât mişcarea sâu 
rată a soarelui, planetelor şi sateliților faţă de ei 
unii de alţii, cât şi mişcarea sau purtarea -lor îm 

purtarea sepa- 
însăşi şi faţă . 
preună. Deci, 
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„regulele aceste sunt regule de bună purtare. — Ele sunt bazate pe 
atracțiune. ' Graţie lor s'a ajuns la solidaritate, 1a - echilibru, la - armonie. | | e o , | 

II. S'a susţinut, că în, vieaţa socială, în fiecare obşte, e . 
nevoie de regule de bună purtare, care să cârmuească numai 
coexistența. Dar, fiindcă, după 'cum am văzut, şi în fiecare 
obşte vieaţa constă nu numai din coexistenţa, ci şi din 'coope- 
rare şi că aceasta din urmă este cauza principală. a conservării 
şi propăşirii vieţii sociale, de aceea e nevoie de regule de bună 
purtare, care să fie menite să cârmuească atât „coexistenţă, cât 
şi cooperarea în vieaţa 'socială. De aceea, aceste regule vor 
spune, vor arătă atât obştii, cât şi fiecărui membru al “ei, ce 
irebuie să facă şi ce trebuie să nu facă, adică în ce chip sau 
formă trebuie, ca fiecare membru al obştii să se poarte faţă de 
el însuş, faţă de ceilalți membrii şi aţă de obşte şi în ce chip 
Sau formă trebuie, ca obştea să se poarte faţă de ea însăş şi - 
faţă de fiecare din membrii săi, prin ce raporinri sociale fiecare : 
membru al obştii şi obştea pot să'şi îndestuleze trebuinţele 
şi astiel să se conserve şi să propăşească. Ele, arătând, ce 
irebuie să facă fiecare şi ce trebuie să nu facă, sunt regule obii- 
Qătoare. Lor li se mai dă şi numele de precepte, _Dovefe, învă- 

“ fături, postulate, norme. — Pentru ca şi în vieaţa socială să se 
ajungă la solidaritate, la echilibru, la armonie, la: cel mai -mare 
bine şi la cea mai mare fericire, care sunt cu putință pe pă- 
“mânt, trebuie, ca şi aceste regule:să fie bazate pe afracțiune, pe 
iubire, pe povaţa „Ccreştinească „iubifi-vă unii pe alţii /* Astiel se . 
va putea, ca în vieâţa socială să domnească binele şi fericirea, - 
ca vieaţa socială să ajungă perfectă şi ideală, ca vrâsta de aur, 
care n'a existat nicăeri şi nici odată pe pământ, să existe cel puţin odată şi odată, ca măcar în viitor Dumnezeu să umble pe 
pământ! . : i Ia . 

III. Regulele de bună purtare menite să cârmuiască vieaţa 
socială sunt de două feluri *: Unele, care învaţă pe oameni, 
cum trebuie să se poarte bine intern, lăuntric, faţă de lumea lor 
internă, iar altele, care învaţă pe “oameni, cum trebuie să se 
poarte bine extern, în afară, faţă de lumea externă. Cele dintâi 

se. numesc. regule ..de morală. Cele. de. al. „doilea..la rândul lor 
N . 

  

1) F. Regelsberger, 1. c., $. 10, p. 60 şi urm. E ,



“sunt de două feluri: Unele se numesc regule de drept, iar altele 
“se numesc regule de bună cuviință, regulele bunelor moravuri. * 

1) Regulele de morală se adresează” voinței omului şi-l 
povăţuesc, că pentru a ajunge la bine şi la fericire, trebuie să 
voească să se poarte bine intern, atât faţă de el însuş, cât şi 
faţă de ceilalţi „oameni, ca şentimentele lui de a se purta bine 
să fie determinate numai de voinţa. lui. El trebuie să voească să 
se poarte bine, să facă. binele şi.să se ferească de rău, numai - 
pentru mulțumirea, sa lăuntrică, pentru plăcerea sa sufletească, 
pentru-că aşa îi dictează conştiinţa sa. — De aceea, nu-i de 
ajuns, să 'se -poarte bine numai extern, de. pildă, să facă o bine- 
facere, In adevăr, binefacerea poate să fie morală, sau imorală. 
Ea este morală, dacă e determinată de iubirea aproapelui; 
dar este imorală, dacă e determinată de o socoteală egoistă, 
d..p. dacă o facem, fiindcă ne aşteptăm, ca acel care o pri-. 

_meşte .să ni facă şi el un bine. Românul zice, fă binele 
şi aruncă-l în gârlă ! Aşa dar, sentimentele, care fac pe cineva 

- să se poarte bine înrâuresc în totdeauna. asupra valorii morale 
a acestei purtări, — Este exclus, ca-un om plămădit normal şi 
desvoltat normal să se găsească în contrazicere cii reguleie de „miorajă ii 7 Dia a „_ Regulele de drept se adresează deasemenea voinţii omului şi-l povăţuesc, că, pentru a-ajunge la bine şila fericire, trebuie să voească să se poarte bine extern, -atât faţă)! de el însuş, cât şi faţă de ceilalţi oameni, dar .nu şi. ca sentimentele lui de ase purtă bine să fie determinate. numai de .voinţa lui. De. pildă: Datornicul,. care-şi plăteşte datoriile, -poate să voească să se poarte astfel sau numai pentru mulțumirea sa lăuntrică, pentru plăcerea sa sufletească, Sau de teama, c 
datoriile, va fi dat judecății, condamnat şi apoi silit să plătească. In amândouă aceste cazuri p ie c regulele de drept, căci acest 
nicii să-şi plătească datorii] 
ține seamă de sentimentele, 
bine. —: Insă, dacă regulele 
nu se poartă conform cu ele 

ca nu cer. altceva, de cât.ca dator- 
e. Aşa dar de data aceasta nu.se 
care, fac pe oameni să se poarte 
de drept sunt călcate, dacă cineva 
» atunci şi numai atunci se ține 

) R. Stammuler, 1. c., $ 37 71, 18” nui ra a 2 e n S- 51, p. TÎ, le numeşte pe VF. Regelsberger, |. c.. $, 10, p. 62. “3 . zule convenționale. 

ă, dacă nuw'şi va plăti 

urtarea datornicului e conformă cu.



i 

A 
pT ” 

— 53 — 

seamă: de sentimentete, care l-au făcut să calce acele. regule.t 
Regulele de bunăcuviință sau regulele bunelor moravuri . se 

adresează deasemenea voinţii. omului şi-l _povăţuesc, că, pentru 
a ajunge la bine [şi la fericire, trebuie, să. voeăscă să se 
poarte bine extern, atât faţă de el însuş cât şi faţă de ceilalţi 
oameni, dar nu şi ca. sentimentele lui de a se. purta, bine să 
fie determinate numai de voinţa lui. De pildă : “Omul, care 
umblă îmbrăcat curat, poate să voească să se poarte astfel sau 

„numai pentru mulțumirea sa lăuntrică, pentru. plăcerea sa su- 
fletească, sau de teama, că, dacă ar umbla îmbrăcat necurat, 
va pierde orice vază, ba chiar că va fi rău văzut de ceilalţi 
oameni, ori că nu va fi primit în mijlocul acestora. In. toate 
aceste cazuri purtarea acelui om e conformă cu .regulele de 
bunăcuviinţă, căci acestea nu cer altceva, decât ca oamenii să 
se poarte cuviincios extern. — Aşa dar şi. de data aceasta nu 
se ţine seamă de sentimentele, care fac pe cineva să se poarte 
bine. — De aceea, un om plămădit normal şi desvoltat normal 

„poate. să se găsească în contrazicere cu regulele de bunăcuviinţă.s Sa 
2) Intre.regulele de morală şi celelalte două feluri. de re 

_gule este. deosebirea următoare : 6 Pentru păzirea. regulelor de N 

poate” îatrebuință consitângerea. - — In adevăr, | 
i Dacă un om ar păzi. cler de morală, şi nu le- ar e călcă. 
fiindcă ar fi fost constrăns” la aceasta, atunci o astfel de pur- 
tare n'ar mai aveă nici o valoare imorală, de oare ce omul mar 
fi făcut binele determinat numai de' e voinţa sa, 

Dar, dacă un om ar. păzi şi mar căică regulele de drept, 
fiindcă ar fi fost constrâns la aceasta, atunci * o astfel . de pur- 
tare m'ar pierde nimic din valoarea, sa, căci omul s'a purtat con- 

form cu acele regule şi, după cum am văzut, atâta se cere, — 
De aceea, o purtare a omului poăte să fie conformă cu 'regu- 

„1ele. de drept, chiar dacă e condâmnabilă. de 'regulele de mo- 
rală, adică o purtare, deşi e' conformă cu regulele de drept, 

totuşi poate să nu fie conformă cu regulele de "morală. De aceea 

se zice, că nu tot ceace e. permis este cinstit, noi Omne quod 

+) Aceasta se atârplă mai ales în dreptul penal. ae a 
*).F. Regelsberget, 1. c., $. 10, p. 62, -. 

„-% Idem, ibidem, $ 10, p. 61 şi urm,
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„licet. honestum.- est /— In aceasta nu trebuie să se vadă o imper- 

fecțiune a “regulelor de drept. Trebuie să ţinem seamă, că nu 

numai ele sunt meriite, ca să călăuzească pe om înspre o treaptă 

mai înaltă a existenţii, ci şi celelalte două feluri de regule. De 
aceea „cine a fost achitat de tribunalul dreptului, n'a scăpat 

încă de orişicare judecător“; mai are să-şi dea seamă înaintea 

celui mai straşnic tribunal, acel al conştiinţei sale! Inaintea 
acestui tribunal lucrurile se vor. petrece, d. p.; astfel: Acel care. 
a călcat regulele de morală, fie că a fost dat în judecată şi - 

achitat, fie că n'a fost dat în judecată, înfăţişându- se singur şi 

ştiind, că nu-l aude şi nu-l vede nimeni, va zice: Bine m'am 

- învârtit Deştept sunt ! l-am:tras pe şfoară | Şiret sunt! l-am în-: 
şelat, i-am escrocat !... Mare canalie -sunt | 

Constrângerea, care poate îi întrebuințată, ca să se ajungă 
la păzirea regulelor de drept este constrângerea exterioară ju- 
decătorească_ajutată. de. puterea_execulivă. - 

De asemenea, dacă un om ar păzi şi mar" călca regulele 'de 
bună cuvinţă, fiindcă ar fi fost constrâris. lataceasta, atunci o astfel 
de purtare m'ar pierde nimic din valoarea sa, căci omul s'a purtat 
cuvincios şi, după cum am văzut, atâta se cere. — Constrângerea, 
care poate fi întrebuințată, ca să se ajungă la păzirea regulelor 
de bună cuviinţă, nu este însă constrângerea judecătorească, ci 
este sau înrâurirea pe care vaza . obştească o are asupra celui - 
necuviincios, sau un fel de dela sine putere a celorlalți oameni, care 
de pildă, rup orice relaţii cu el. 

Din cele de mai sus urmează, că reguleie de drept şi acelea 
de bunăcuviinţă se aseamănă prin aceea, că pentru păzirea lor 
se poate întrebuinţă constrângerea, şi că regulele de bună cu- 
viință se deosebesc de regulele de drept prin aceea, că ele n'au 
ca acestea la îndemână mijloacele puternice ale. constrângerii 
judecătoreşti, ci numai mijloace cu 'mult mai slabe. . 

3) Deşi regulele de drept se deosebesc: de regulele de mo- 
rală, totuşi raportul dintre aceste regule, este un: raport de inde- 
pendenţă, iar nu un raport de opoziţie. Dacă acel raport arfi un 
raport de opoziţie, atunci, ceea ce e contrar regulelor de .drepţ,. 

- ar trebui să fie îndreptăţit de regulele de morală şi ceea, ce - e 
contrar regulelor de morală, ar trebui să fie îndreptăţit de regu- 
lele de drept, ar trebui să formeze conţinutul unei Tegule de 
drept. Insă, fiindcă acel raport este un raport de independenţă,
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de aceea: Ceea ce e contrar regulelor de drept nu poate să fie 
îndreptăţit de regulele de morală decât numai, când acele regule. 
se rătăcesc pe cărări primejdioase, de pildă, o revoluţie contra 

” abuzării grave de 'regulele de drept. Iar ceea' ce e contrar regu-. 
lelor de morală, ar trebui ca nici odată să nu formeze conţi- 
nutul unei regule de drept.? 

4) Dar,. deşi raportul diritre regulele de drept. şi: regulele | 
de morală este un raport de independenţă, totuş aceste. două, fe- 
luri de regule trebuie să se ajute reciproc. In adevăr, când frânele 
regulelor de drept slăbesc, depravarea morală se - lăţeşte ; iar 
„Când. puterea regulelor de morală :nu ajută regulele:de drept, 

" zadarnic ar încercă acestea să se menţină numai: cu. ajutorul. 
constrângerii |8 Vom vedea, că multe regule de drept sunt străbă- 
tute de regulele “de morală, fără ca prin aceasta să ajungă re- 
gule de morală. Marele: jurisconsult roman, Papinian, spune: 

Faptele, care” jignesc pietatea, vaza, pudoarea noastră şi, ca să 
mă exprim în chip general, care sunt contrare bunelor moravuri, 

trebuie de admis, că nu. putem să le săvârşim, (quae facta lde- 
dunt pietatem; existimationem verecudiam nostram et ut genera- 
liter dixerim, contra bonos mores' fiunt, nec facere nos. posse cre- = 

dentum est). 2 i 

| 5) Hotarele dintre. regulele de morală şi regulele de. drept 

sunt în totdeauna fluide, pot să se. schimbe. De aceea, se poate 
întâmplă, ca aceeace eră o regulă de morală să ajungă regulă 

de drept. De pildă: O regulă de:morală cere, ca stăpânii de - 

„fabrici să asigure pe lucrători împotriva accidentelor. . Această 

“regulă a ajuns în unele ţări o regulă. de drept.. Deasemenea se 

poate întâmplă, ca aceea ce era.o regulă de: drept: sa ajungă 
“regulă de morală. D. p.: La Romani proprietarul, .care luă cu. 

dela sine putere lucrul său, ce se găsea în stăpânirea altuia, Ă 
era pedepsit cu pierderea proprietăţii acelui lucru. * 

6) In sfârşit, deşi regulele de drept şi acelea de bunăcu- | 
viinţă se deosebesc unele de -altele din punctul de vedere al 

constrângerii, totuşi şi între ele sunt felurite atingeri, D. p.: Re- 

gulele de bunăcuviinţă cer, ca femeile să fie respectate. Acel 

$) Idem, |. c., |. $. 10, p. 62 
) D., 29.7. de condicionibus institutionum, 15, , , , 

19) 1, 4, 2, bonorum raptorun, Ş L I., 4, 15, de interdictis, $.6. 
po” 

A i 

g 7) F. Regelsberger, |. c.,$.10.p.6.. : e A 

n
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care ijigneşte vaza femeilor -ca!că aceste regule. Dar, el -alcă în 
acelaş timp şi regulele: de. drept. In adevăr, acea jignire este nu- 
numai o necuviinţă, ci şi:o insuită;. pe care regulele de. drept 
o pedepsesc. ** Deasemenea .. este şi “cu salutarea: In armată prin regulamente, ostașul inferior e dator, e obligat, să salute pe cel sunerior. Adesea sa prevăzut pria regulamente, ca în - relaţiile. oficiala să se întrebuizițeze un anumit chip de a vorbi. S'a. făcut legi şi tegulamente privitoare la felul imbrăcămintei . şi a mesei, şi s'2 pus biruri asupra uzului. şi a diformităţilor modei. 12 a : : 

7) Acestă trei feluri de regule (de morală, de drept şi ds." bună. cuviiaţă) sunt produse ale vieţii sociale, ale societăţii sau obștii omeneşti. La începutul desvoltării Dopoarelor ele sunt încă neseparate ; dar, pe. treptele de mai sus ale acestei desvol- tări, încep să se despartă şi 'sfârşesc prin a fi despărțite deplin, mai de timpuriu la unele popoare, d. p.la Romani, şi mai târ- ziu la altele.” N - : 

VIEAȚA INTERNAȚIONALĂ . 

n" S. 13 
|. Am spus, că omenirea e-alcătuiţă din toţi oamenii:, Fiindcă aceştia, după cum am văzut;, viețuesc sau. în obşti (popoare, naţiuni, state Ş. a.), sau singuratic, urmează, că omenirea e alcă= tuită din toate obştile omeneşti şi din toţi oamenii Singuratici. In omenire fiecare obşte trăeşte de odată cu celelalte obşti; deci, toate obştile coexistă. Ea a. II. Fiecare obşte şi fiecare membru a] unei obşti, ca să'şi îndestuleze trebuinţele, pot să păşească şi. altfel de cum am văzut mai sus?, De pildă: . ” 
1) Un profesor român, având trebuinţă pentru Studiile sale - de cărţi franceze, germane, italiene, engleze, care nu se găsesc în România, se învoeşte prin corespondenţă cu librari din Paris, 
::) D., 47, 10, de injuriis, 15, sg. 2, 5. 6, 15 — 23. *) R. Stammler, 1. c. $. 38. p. 79. 9 F, Regelsberger, |. c., $. 10, p. 6l.. 
1) V. mai sus $.3, . Da E 2) V. mai sus Ş. 2; 
*) V. mai sus Ş, 10 -



Berlin, inca, Lezăra, ca ei să'i vândă aceie Căii, iar el să le cumpere. Astiel, îi îndatorează şi se încatoreşte ; ei dovândeşte putere asupra acelor li:rari şi ei dobîndesc ;sutere asupra lui; : el îi poate sili să'i. predea acele cărţi, iar ei îl pot sili să li plătească preţul cărţilor ; e!,, primind cărţile predate, le supune stăpânirii sale, dobândeşte putere asupra lor, poate să dispună "şi să se folosească de elc, iar ei, primind banii, îi supune stă- 

1 

Pânirii lor, dobândesc putere asupra lor, Bot să dispună şi să se folosească de acei. bani. . . 
2) Un neguţător roniân, având trebuinţă de mărfuri de ma- "tasă, le cumpără de a un fabricant din Lyon. 

3) Mai mulţi Români şi mai mulţi Francezi fac o asociaţie sau literară, sau ştiinţifică, fac o tovărăşie comercială. 4) Ua Român scoate un paşaport de la Ministerul nostru de interne, şi-l vizează la reprezenţanţii din România ai lugosla- viti, Italiei, Elveţiei, Franciei, îIngariei, Austriei, Ceho-Slovaciei, Poloniei, Angliei, Statelor- Unite, pentru ca, plecând din ţară, să 

foarcere să poaă fi primit în fară, -. 
5) Un Român, licenţiat în matematice, ca să adâncească aceste ştiinţe şi să se perfecţioneze în ele, cere şi capătă de la Statul francez învoirea, ca să fie primit în Şcoala Normală Su- perioară din Paris, e a 
6) România face un împrumut extern şi astfel îşi procură de la mertbrii altor obşti banii, de care are nevoie. ! 
7) România şi Francia încheie un tratat pentru extradarea făcătorilor de rele. . , i 6) Mai multe state. incheie 0. uniune poştală, 
9; Mai multe state inctieie tratate de alianţă : Austria, Prusia “şi Rusia încheie Sfânic Aiianţă ;: Austria, Germania şi Italia în- cheie Zripla /:anţă ; Anglia şi Frância încheie Marea Înţelegere ; Ceho-Slovacia, Iugoslavia şi România încheie Mica Înţelegere. 10) Căpitanul unui vapor al Statelor-Unite, mergând spre „Japonia şi căpitanul unui vapor al Japoniei, mergând spre Sta- 

poată Sau si: treacă, sau să stea în statele de mai sus, iar'la în- | 

| tele-Unite, descoper, unul despre soare-resare şi celalalt despre: soare-apuine, o insulă deabia ivită în Oceanul Pacific şi în aceeaş 
clipă se pun amândoi în stăpânirea ei. Astiel şi Statele Unite şi 
Japonia dobândesc putere asupra acelei insule şi pot dispune . 
de ea pentiu îndestularea trebuinţelor lor. 

,
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II. Din pildele de mai sus rezultă, că fiecare obşte şi 

fiecare membru al unii obşti, ca să'şi îndestuleze trebuinţele şi 

astfel să se conserve şi să propăşească, să ajungă la bine şi la 

fericire, întră în rapoituri sau cu lucrurile din lumea înconjură=- 

oare, sau cu membrii din celelalte obşti, sau cu celelalte obşti, 

sau şi cu lucrurile din lumea înconjurătoare şi cu membrii din 

celelate obşti şi cu aceste obşti, şi astiel supun stăpânirii lor ” 

":şi dobândesc putere asupra lucrurilor, îndatorează faţă de ei pe 

membrii celorlalte obşti, ori pe aceste obşti şi dobândesc pu- . 

tere asupra acestora şi prin aceştia şi asupra lucrurilor din 

lumea înconjurătoare, şi se îndatoresc faţă de membrii celorlalte 

.obşti, ori faţă de aceste obşti, ş. a. m. d. — Aceste raporturi se 

numesc râporturi internaţionale. E 

IV. In omenire, cu prilejul îndestulării trebuinţelor prin a 

porturile internaţionale, coexistenţa dă naştere deasemenea la 

lupta pentru traiu, mai ales sub forma răsboaielor între diferitele 

obşti sau naţiuni. Sa ! 
'S'a susţinut +, că prin răsboaie naţiunile de valoare inferi- 

„oară sunt nimicite, iar cele de valoare superioară ajung să do- 

mineze şi să se întindă, aşa că rezultă o selecţionare a naţiunilor 

«celor mai de valoare, care face să propăşească omenirea. - 

Impotriva acestei păreri s'a spus de curând următoarele: 

„Nu întotdeauna birueşte poporul cel mai de valoare. Coman- 

.dament genial, învăţătură răsboinică şi înarmare mai bune, p. 
c. şi număr mai mare de ostaşi pot face, ca un popor să biru- 

-ească pe un adversar egal, ba, uneori, chiar pe unul de valoare mai 

mare. — Când o naţiune ajunge prea tare milităreşte, alte popoare 

uşor se unesc contra sa şi atunci alianţa izbuteşte să -învingă . 
“prin superioritatea numerică, chiar când adversarul său nu-i de 
loc de o valoare interioară. — Deasemenea se poate, ca un popor 

„de mare valoare să fie doborit, fiindcă d. p..îi lipseşte mate- 
riile prime; indispensabile pentru conducerea răsboiului, ori şi 

alimentele trebuitoare. — Istoria ne arată, că la popoarele, care se 
'răsboesc dese ori, izbânda a fost când într'o parte, când în cea- 

" Aaltă; fiindcă valoarea adevărată a popoarelor nu se schimbă aşa. 
de repede, de aceea izbânda nu va fi fost în totdeauna de partea 

popoarelor de valoare superioară. — Fără îndoială sunt însuşiri şi: 
  

% Mai ales de generalui von Bernhardi. . 
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„destoinicii preţioase, care favorizează victoria unei. naţiuni, ca 
d. p. iubirea de patrie, vitejia, aplecarea spre jertfire, talent şi în- 
văţătură, ştiinţifică şi tehnică. Insă, alte calităţi preţioase, ca 
aptitudinile artistice n'au de a face da loc, ori puţin cu izbânda - 
răsboinică, Şi, sunt şi însuşiri rele, care in răsboiupot fi arme 
foarte puternice, ca d. p. aplecarea spre înşelăciune, minciună şi 
calomnie. —Răsboiul deci vatămă popoarele. eminent cinstite, ade- 
sea mai cu seamă: pe acelea straşnic de conştiincioase şi pe 
acelea bune. Aceasta deasemenea vorbeşte împotriva părerii, că 
el are de rezultat o selecţionare a popoarelor celor mai de va- 
loare, care face să propăşească omenirea. — Când la plante şi Ja 
animale în lupta: pentru traiu o fiinţă bine conformată e nimicită . 
printr'o întâmplare nenorocită, aceasta mare mare însemnătate 
faţă de numărul cel mare şi. capacitatea de înmulţire -a acelora - 
de acelaş soiu; în medie se poate, ca acei mai bine conformaţi 
să învingă în lupta vieţii şi să fie astfel selecționați. Insă, po- 
poarele civilizate există numai întrun număr relativ mic şi nu 

” se înmulţesc ca vrăbiile: şi iepurii de casă, Aşa dar, aci lipseşte 
“una din condiţiile fundamentale ale teoriei darwiniane a selecţionării 

şi anume aceea_a marelui număr şi a înmulţirii fiinţelor supuse, 
procesului de selecţioiăre; Dacă unul -din puţinele popoare ci- 
vilizate- e nimicit prin răsboiu, el nu poate fi înlocuit prin altul 
făr'de nici. o perdere însemnată pentru omenire. Fiecare popor 
civilizat are propriile sale -daruri fireşti, prin care e destoinic şi 

“e: chemat să-îmbogăţească omenirea întreagă cu valori anumite. 
Să presupunem, că selecționarea popoarelor. şi-a ajuns cel din 
urmă. scop al său, că, printr'un şir de răsboaie de nimicire, toate 

“popoarelele civilizate au fost şterse de pe faţa pămânțului, 
afară. de acel de cea mai mare valoare şi că acesta s'a întins 
foarte tare ; oare printraceasta omenirea, oare chiar poporul vic- 
ftorios nu vor fi grozav: de sărăciţi de . valori intelectuale ?. Aşa 
dar, nimicirea popoarelor civilizate prin răsboiu înseamnă, nu o - 
selecţionare propăşitoare pentru omenire, ci o sărăcire de valori, 
cu atât mai mult :cu cât uneori pot fi. învinse “popoare mai de 
valoare şi de cea mai mare valoare. Din fericire înfrângerea în 

în răsboaiele de azi n'atrage de loc după sine nimicirea. Poporul 
învins în. răsboiu, poate subjugat, ori chiar desbracat cu totul 
de forma sa de. stat; deşi va fi straşiic de vătămat în posesiu- 
nile' sale şi în producţiunile sale de valoare, totuş se poate să
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trăească mai departe şi, prin înmulţirea mai mare a populaţiei, 

să covârşească chiar pe acel învingător şi astfel să-l biruească, 

“fie că acesta e superior, egal, ori inferior în valoare. Infrângers, 

în înţelesul teoriei darwiniane a selecţiunei, înseamnă nimicire; însă 

“înfrângere  militărească a unui popor civilizat nu. înseamnă de 

loc nimicire, iar. victorie militărească nu înseamnă victorie bio- 

logică. De aceasta poate să aibă parte poporul- învins, când se 

înmulțeşte mai tare, Şi din această pricină teoria lui Darwin 

despre lupta pentru traiu şi selecţionare nu poate îi aplicată la 

răsboiul modern. — Dacă aşa: dar răsboiul între popoarele civili- 

zate nu poate îi privit ca o selecţionare sigură a naţiunilor celor 

mai bune, apoi înlăuntrul popoarelor luptătoare înseamnă sigur 

o selecţionare vătămătoare în favoarea indivizilor de valoare infe- 

rioară: Bărbaţii sănătoşi trupeşte şi suileteşte sunt decimaţi, pe 

când bolnavii, schilozii, slabii de minte, p. c. şi doselnicii mişei 

şi puşcăriaşii sunt cruţaţi şi, în ce priveşte reproducerea, sunt 

relativ favorizați. Pierderea pentru valoarea rasei popoarelor luptă- 

toare nu poate să întârzie ; ea atinge şi pe- învingător şi pe în-- 

vins. Se înţelege de la sine, că. tocmai vitejii, acei conştienţi de 

datoria lor, acei gata de jertfire, naturele conducătoare mai valo- 

roase sunt seceraţi mai ales în răsboiu. Afară de acestea răsboaiele 
cele lungi sunt vătămătoare pentru rasă şi prin aceea, că milioane 

de oameni plini de valoare sunt smulşi cu auii din sânul popoare- 

“lor şi al familiilor şi astiel sunt împiedecaţisă procreeze urma- 
şi, ceea ce, după cum se ştie, iesă la iveală: lămurit în scăde-. 
rea mare a numărului naşterilor. Acei neapţi pentru răsboiu 

de valoare inferioară nu sunt împiedecaţi de la perpetuarea 
speciei, deci vor participa relativ mai mult la procrearea urma- 

şilor. Este_vădit,_că_aceasta înrtureşte vătămător asupra rasei. — 
“Aceste efecte suni cu atât mai rele, cu cât şi altminirejea sunt 

-unii factori, care inrîuresc vătămător asupra popoarelor civilizate. 
Acestea şi în -timp de pace pătimesc din pricină, că elementele 

de valoare ale populaţiei procrează, în medie, prea puţini urmaşi. 

Din toate acestea rezultă, că răsboiul modern între popoare civili- 

zate are- de efect o selecţionare, care cu greu e propăşitoare, dar - 

sigur e vătămătoare. Aşa dar justificarea darwinistică a răsboiului: 

'a dat greş cutotul. — Este datoria noastră, să combatem astfel de - 

erezii p. c. şi toate părerile falşe, care otrăvesc atmosfera politică a 
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__ca.şi în vieaţa socială, adică în vieaţa unei obşti! (popor, na- 

- (din 15 April 1911). - 
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lumei. S'o - purificăm cu ajutorul luminei adevărului curat [as 
Din cele de mai sus rezultă, că şi în vieaţa internaţională Lă 

şi nu trebuie să fie răsboiul.: NE a 
V. In vieaţa internaţională pentru îndestularea trebuinţelor omeneşti, fie ale oamenilor făcând parte din diferite obşti, fia ale diferitelor obşti, s'a alergat. şi la “cooperare sau directă, sau indirectă. —De pildă: - - î RR 
1) Cooperările dintre obştile, care au alcătuit Sfânta, „Ali=- - 

-anță, Tripla Alianţă, Marea Inţelegere, Alica Înţelegere. 5 
2) Convenţia de la Geneva “privitoare la îmbunătăţirea soartei răniților şi bolnavilor în arfnatele aflate în campanie : (din 6 iulie 1906). - | - , a 
3) Convenţiile internaţionale de la Haga. [Acestea sunt | 

privitoare la următoarele materii : “Comunicare” de acte judiciare . şi extrajudiciare (din 14 - Mai 1899), căsătorie, divorţ, tutelă (din 3 Iunie 1904), bastimente-spitale (din 31 Mai 1908), unele. 
chestiuni de procedură civilă (din 14 April 1909), regularea pa- cinică a conilictelor internaţionale, deschiderea ostilităţilor, 1e- 
gile-şi_uzurile_răsboiului pe uscat, drepturile! şi datoriile Pute: „rilor şi ale persoanelor fieutte în” caz de r - gimul vaselor de comerţ inamice la începutul ostilităților, trans? 

! formarea vaselor de comerţ în vase: de răsboiu, punerea mi: 
nelor submarine, bombardarea prin forțe navale în timp 'de răs- ș boiu, adaptarea la răsboiul maritim a principiilor convenției din 
Geneva, exerciţiul dreptului de capturare în răsboiul pe mare, drepturile şi datoriile , Puterilor neuire în caz: de 'răsboiu pe mare (toate din 11 Martie 1912), soarta râniţilor în răsboiu (din  : „17 Mai 1913), prizonerii de răsboiu (din 19 August. 1916).] . 

4) Convenţia privitoare la uniunea poştală - | 
5) Convenţia sanitară internațională conta "invaziei şi în- 

tinderei holerei şi a ciumei (din 27 Mai 1907). a 
6) Convenţia internaţională radiografică (din 17 Iunie 1908). 
7) Convenţia: internaţională pentru circulaţia automobilelor 

ţiune, stat), /upta pentru traiu a diferitelor obşti nu poate fi 

  

3) Erich Becher, Darwinismus und Krieg în Forschungen und Fori- -schritte, No. 24, din 1 Decembre 1926. 
„9 V. mai sus No. 11, 9, p. 57. 

ăsboiu pe uscat, re--7 
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_8) Convenții de extrădare a răufăcătorilor. - 

9) Tratate sau Convenții de comerţ.: | 

10) Tratate sau Convenții consulare dintre România şi El- 

- veţia (din 11 lanuarie 1881), România şi Italia (din 26 Fe- 

bruar 1881), România şi Belgia (din 1 April 1881). o 
Din .pildele de mai sus rezultă însă, că aceste cooperări au o 

fost, ori sunt, sau cooperări numai ale unor obşti, iar nu ale tu- 

turor obştilor, sau. cooperări privitoare numai la unele trebuinţe. 

N VI. Raporturile internaţionale, care servesc la îndestularea 
trebuinţelor fiecărei, obşti şi ale fiecărui membru al-ti şi care 
fac, ca fiecare obşte şi membrii săi să poată trăi deodată cu 
celelalte obşti şi membrii lor, adică să poată coexista, sunt ra- 

porturi internaționale de. coexistență ; iar raporturile interna- 
ționale, care. servesc la îndestularea trebuinţelor mai multor _ 

obşti şi câre fac, ca acestea să poată lucră împreună, adică să 
poată cooperă, se numesc raporturi internaţionale de cooperare. 

VII. Civilizaţia obştilor, comitas „gentium, a făcut, ca diferi- 
tele obşti să se recunoască reciproc. Această recunoaştere, la 
rândul său, a făcut, ca să se stabilească regule, care să câr-. 

muească raporturile internaţionale şi deci vieaţa internaţională.— 
Aceste regule se numesc regule de drept internaţional, 

a Regulele de drept internaţional, care cârmuesc raporturile 
- de interes privat, raporturile, în care cel puţin una din părţi face 
"parte din altă obşte decât celelalte părţi, se numesc regule . de 
drept internaţional privat ; iar acelea care cârmuesc. raporturile 
internaţionale de interes public, raporturile dintre mai - multe 
obşti, se numesc regule de drept internațional public. — | 

, Regulele. de drept internaţional, fiind regule de drept, pot 
“fi înzestrate cu constrângere. Dar, acelea de drept internaţional 
public” nu sunt înzestrate cu constrângere judecătorească ; iar în 
ce priveşte, cele mai multe regule de drept internaţional privat. 
este controversă, dacă sunt, ori nu înzestrate cu constrângere 
judecătorească. — Din pricina. lipsei de constrângere . judecăto- ? A . . 

i ” 'rească s'a întâmplat uneori, mai ales în vremea răsboiului celui 
mare din anii 1914——1918, ca unele raporturi internaţionale să nu fie cârmuite de regulele de drept internaţional. — 

VIII. Pe temeiul celor spuse mai sus,7 credem, că şi în 

7). V.-mai sus $. 11,.No, l şi TNI



  

"va putea să se conserve şi să propăşească, 
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omenire, în viaţa internațională, cauzele conservării și a. propă- 
şirii vieţii sunt două: Cooperarea care e cauza principală și lupta 
pentru traiu. 

Dar, lupta pentru traiu dintre diferitele obşti trebuie, | ca şi 
* lupta pentru traiu dintre membrii aceleaş obşti, să fie supusă la 

toate înfrânările, care, fără să primejduiască energiile fiecării 
obştii, pot face ca aceste energii să folosească în gradul cel 
mai mare omenirii, să slujească la cea mai mare cooperare inter- 
naţională, trebuie să ajungă să fie numai o concurenţă cinstită, 
loială, în condiţiile cele mai mari de egalitate şi ţinută în mar- 
ginele cele mai drepte, să fie numai o luptă pacinică îndem-— 
nătoare de luare la întrecere pentru îndestularea trebuinţelor - 
fiecării obşti şi ale tuturor obştilor. Astfel numai omenirea 

IX. Pentru ca şi'n omenire să se ajungă Ia armonie, trebuie 
mai întâi, ca toate obştile” omeneşti, toate naţiunile, să alcătu- 
ească un organism social general, o obște a obştilor; apoi, ca 
şi” în vieaţa fiecării obşti, 8 trebuie, .ca din imponderabilii morali . 
(psihici), care sunt comuni tuturor conştiințelor naţionale, să se 
ajungă să se alcătuească o conștiință mondială, din care să iz- 
vorască o concepție ideală mondială a vieţii; în sfârşit, trebuie, * 
ca această conştiinţă mondială să stabilească regulele, care să 
cârmuească coexistenţa şi cooperarea în viaţa internaţională.— E 
Aceasta” se încearcă să se infăptuiască azi de aşa numita „So-: 
cietatea Naţiunilor“, care deomcamdată este o societate numai - 
„a unor naţiuni, cu năzuinţa să ajungă o societate a tuturor 
naţiunilor, şi care, când va ajunge acolo, va i cu. adevărat 
societatea naţiunilor, obştea obştilor ! Se 

1) Am vorbit mai sus de Marea Inţelegere 2. Aceasta era o 

societate a unor naţiuni.—Pe vremea conferinţei păcii din Paris, 

în vara anului 1919, s'a petrecut următoarele!*: Una din cele 
mai principale comisiuni ale acestei conferinţe, comisiunea eco- . , 

nomică prezidață de. D-l Clementel, pe. atunci ministru al indu- | y 

= 

striei în Francia, a avut de desbătuit.. chestiuni foarte complexe, 
4 

2) V. mai sus.$ 5, p. 26—28, 
2) V._ mai sus n. 6. 
10) Cele ce urmează sunt întemeiate pe informaţiile, care ne-au fost: 

date de: D- profesor universitar E. A. Pangrati, delegat principal al Ro- 

mâniei în Comisia economică.a Conferinţei din Paris.. ! 
/ - , 

A



care interesau pe.toţi aliaţii făcând parte din Marea Inţelegere. 

La sfârşirea lucrărilor acestei comisiuni, în Iunie 1919, din ini- 

ţiativa D-lui Cl&mentel, s'a organizat ia Cercul Presei pe Champs- 

Elysâes un banchet al membrilor acelei comisiuni. Fiindcă pute- 

rile mici avuseseră multe chestiuni insuficient rezolvite, condu- 

-cătorii conferinţei se temeau, că, în discursurile care vor îi ţinute 

la banchet, se vor auzi plângeri, :ori recriminaţii. De aceea ei 

au hotărit, ca la banchet să nu 'vorbească -decât reprezentanţii 

puterilor mari (Anglia, Francia, “Italia, Japonia şi Statele. Unite), 

cu interese nelimitate, iar. în numele puterilor mici, cu in- 
„terese limitate, să vorbească reprezentantul Belgiei, D-l Jaspar, 

profesor de drept penal şi ministru, sperând, că nu se va auzi nici 

_o plângere,- de oare ce Belgia, după socoteala lor, fusese cea mai 

_avantajată dintre puterile mici.—Această deosebire a aliaților în 

două categorii, unii cu interese nelimitate şi alţii cu interese limi- 

tate, era strigătoare la cer! De aceea, D-l Jaspar, întrun mare 

avânt oratoric, a zis: Vorbesc în numele puterilor mici cu inte- 

_- rese limitate. Da, Domnilor! Puteri mici cu interese limitate. De 

pildă, ţărei mele, Belgiei, care, deşi mavea nimic de: reven- 

dica:, totuş a trebuit să hotărască într'o singură noapte intrarea. 
ei în răsboiu şi să primească întâia izbitură a formida- 
biiei. puteri germane, pentru ca să apere, nu. interesele ei, ci 
marea cauză a dreptăţii şi a libertăţii mondiale, Belgiei, i s'a 
recunoscut interese limitate |...... e . 

Cuvântarea a -fost impresionantă şi efectul zguduitor! Pe 
urmă, nu s'a mai auzit de alte banchete ale celorlalte comisiuni. 

» 2) „Societatea Naţiunilor“ deasemenea deosebeşte pe mem- 
brii săi în membrii permanenţi, membrii vremelnici pe trei ani 
şi membrii vremelnici pe un an, ş. a. m.d. .-- 

- 2) Cele două fapte de mai sus ne face să ne aducem aminte 
că la încenutul: desvoltării unei obşti deseori se întâlneşte” o 
aristocrație de cărmuitori, un patriciat, o elită, alcătuită din cei 
mai tari, care nu urmăresc altceva de cât indestularea trebuin- 
țelor sau intereselor. lor, împărţirea numai între ei a foloaselor 
cooperării! —Să sperăm, că, ţinând seamă de învățătura trecutului, ? „Societatea Naţiunilor“ va păşi co nform cu ideea de 
din zilele noastre! a = dreptate 
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ştegti) 2. 

“CAPITOLUL 1, + îl 

DREPTUL. 

. ELEMENTELE DREPTULUI 
ga | 

1. Am aratat în capitolul de mai înainte, că: 
1) Oamenii, de regulă, în chip firesc, trăesc în societăţi. 

sau obşti (naţiuni, state ş. a.),. adică trăesc o vieaţă socială, 
„coexistă şi cooperează 1. 

2) Firea fizică şi psihică a oamenilor şi vieaţa socială, COexis- 
tenţa şi cooperarea, dau naştere la năzuinţele de conservare şi 
"propăşire, -atât individuale, cât şi sociale (obşteşti), care, la rândul 
lor, dau naştere la felurite trebuinţe omeneşti fie fizice, fie psihice, 
fie mixte (şi: fizice şi psihice) şi fie” individuale, fie sociale (ob-- 

3) Trebuinţele onieneşti trebuie să fie indestulate, pentru 
ca obştea şi membrii - săi să poată să se .conserve şi să pro- 
“păşească 3. 

4) Raporturile "vieţii servesc pentru îndestularea trebuințelor_ - 
omeneşti. Ele sunt sau raporturi cu lumea internă, sau raporturi 
cu lumea externă.. - - 

Raporturile c cu' lumea internă sunt raporturile fiecărui om Cu 
sine însuş:. 

- Raporturile cu lumea externă sunt raporturile fiecărui membru 
„al obştii sau cu lucrurile din natură, sau cu ceilalţi membrii ai 
obştii sale, sau cu această obşte, sau şi cu unii şi cu alţii, pre- 

- cum şi raporturile acestei obşti, sau cu lucrurile din natură, sau 
— 

2) V. mai sus $. 2, P., 20 şi. urm. 

3) V. mai sus S$.4p. 24 şi urm. şi $. 1, pe își urm. 
%)V. mai sus 5 8, p. 34 şi urm.



cu membrii ei, sau şi cu unii şi cu alţii. Eie se numesc rapor--" 

turi sociale şi, la rândul lor, sunt sau raporturi de coexistenţă, 

sau raporturi de. cooperare. Raporturile de coexistenţă servesc 

la îndestularea trebuinţelor individuale şi fac, ca toţi membrii 

obştii să poată coexistă, iar raporturile de cooperare servesc la 

îndestularea trebuinţelor sociale (obşteşti) şi fac, ca membrii unei 
obşti să poată cooperă, ca obştea să înflorească +. 

5) Regulele de morală, de drept şi de bunăcuviinţă sunt 
„produse ale vieţii sociale şi au menirea să călăuzească pe 
oameni în spre o treaptă mai înaltă a existenţei, au de scop 
prefecţionarea psihică (morală) a omenirii. 

Regulele de -morală sunt menite să cârmuească raporturile 
„cu lumea internă, să înveţe. pe oameni, cum trebuie să se poarte 
„întern, fiecare faţă de el însuş, iar regulele de drept şi. acelea 

de bunăcuviință sunt menite să cârmuească raporturile cu lumea 
externă sau raporturile de coexistenţă şi raporturile de coope- 
rare, să înveţe obştea şi pe membrii săi, cum să se poarte extern, 
fiecare faţă de ceilalţi, pentru ca atât. prin purtarea internă, cât 

"Şi prin acea externă să poată să'şi îndestuleze trebuințele, să 
se conserve şi să propăşească, să ajungă la perfecţionarea psihică 
(morală), să se bucure de cel mai mare bine Şi de cea mai 

„mare fericire, care sunt cu' putinţă pe pământs, i 
6) Regulele de drept se deosebesc de regulele. de morală şi 

de regulele de bunăcuviinţă prin aceea, că pentru păzirea lor 
se poate întrebuinţă . constrângerea judecătorească ajutată . de 
puterea executivă, adică ele pot îi înzestrate cu această con-: 
strângere &. Ma _ o | 

| II. Totalul regulelor de. morală. alcătueşte. morala, acel ! al 
regulelor de drept alcătueşte dreptul şi. acel al regulelor de bună- 

cuviinţă alcătueşte bunacuviința sau bunele moravuri, - 
“Regulele de drept ajung să cărmuească vieaţa socială sau pe calea obiceiurilor, sau pe calea legilor. 
III. Să cercetăm acum din ce elemente se compune dreptul, 1) Am văzut”, că vieaţa socială este cu putinţă; numai dacă 

  

în obşte domneşte ordinea, adică dacă se înfinţează şi se păs- 

*) V. mai sus Ş. 10, p. 36 şi urm. . : a 5) V. mai sus Ş. 12, p. 50-şi urm, o Ia 
5) V. mai sus $. 12,p.53 No. 2 | | 

') V. mai sus $. 2, p. 22 şi 23.
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trează ordinea şi, în cazul în care aceasta e turburată, 'dacă ea 
e restabilită. In adevăr: ” 

. 

Obştea şi membrii săi, ca să'şi îndestuleze feluritele lor 
trebuinţe, intră în fiecare zi, în-fiecare ceas în raporturi unii cu . 
alţii. Intrarea, în aceste raporturi dă naştere Ia lupta pentru traiu. 
Membrii obştii se ciocnesc atât între ei, cât şi cu'obştea. Cioc- 
nirile sâu conflictele. acestea fac, ca în obşte să domnească des- 
ordinea şi, din pricina .aceasta, ca vieaţa socială să nu mai fie 
cu putinţă, ca membrii obştii să nu mai poată coexistă și Cco- 

„operă. Pentru ca membrii unei obşti să poată coexistă şi să! 
poată cooperă, trebuie, ca acele ciocniri să fie preîntâmpinate, 
ori, dacă n'au putut fi preîntâmpinate, să fie aplanate. Dacă 
fiecare: membru al obştii renunță la o parte din libertatea sa 

" naturală,” atunci ceilalţi membrii pot coexistă ” cu el; iar dacă 
„fiecare. membru al obştii pune o parte din puterile sale la dis- 
poziţia obştii, atunci toţi membrii .pot cooperă. Prin urmare tre- 

- buie să se determine” sfera de libertate a fiecărui membru al 
obştii şi să se întrunească puterile, pe care fiecare membru al 
obştii le pune la -dispoziţia acesteia. Păşindu-se în acest chip 
se ajunge, ca în vieaţa socială, să domnească ordinea. — Drep- 

„tul are menirea, ca prin regulele sale să determine sfera de liber- 
tatea fiecărui: membru al obştii şi să întrunească puterile, pe 
care fiecare membru. al obştii le pune la dispoziţia acesteia şi 
să facă astfel, ca în vieaţa socială să domnească ordinea. 

2) Dreptul prin regulele sale “determină sfera de libertate . 
a fiecărui membru al obştii faţă-de ceilalţi membri şi faţă de 
obşte în următorul chip: Arată acelui membru, ce trebuie să 
facă şi ce trebuie să nu facă, în ce chip “trebuie să se poarte; | 
de care raporturi sociale, fie de coexistenţă, fie de cooperare, 

- şi cu ce condițiuni se poate servi, pentru ca trebuinţele individuale 

Z
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i acele sociale să fie îndestulate.- |: 33 iezi cip CI ş I: N | 3) Dreptul arătând: membrilor; obşiii, ce trebuie să facă şi 
ce trebuie să nu facă; adică în ce chip trebuie să se poarte, ca 

„ să'şi îndestuleze. trebuinţele, urmează, că pentru ei este o nece- 
sitate să se poarte în acel chip. Dar, arătându-le, în ce chip? 
trebuie să se poarte, dreptul le recunoaşte în acelaş timp, că, 

purtându-se astiel, pot să-şi îndestuleze trebuinţele, au libertatea: 

să se poarte - astfel. —  Deci,. în ideea dreptului găsim două 

- elemente : Necesitatea. şi libertatea s, a 

* C. G. Bruns, Geschichte und Quellen des răinischen Rechis, l.c., p.17
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4) Ca să se arate fiecare din cele două elemente ale drep- 

tului se întrebuinţează aceeaş vorbă:. jus la Romani, droit la 
Francezi, Recht la Germani, right la Englezi, diritto la Italieni, 

drept la Români, 
” “Fiindcă se întrebuinţează o singură vorbă, pentru a arată 

două lucruri deosebite, foarte deseori se poate întâmplă confu- 
siuni, neînţelegeri, -greşeli. — Spre a preintâmpină aceste nea- 

junsuri, un învăţat belgiân, ca să arate elementul necesităţii scrie 

Droit (cu D mare), iar ca să arate elementul libertăţii scrie droit 
(cu d mic). Dar, recunoaşte singur, că.acest mijloc nu poate fi 
întrebuințat în vorbire? — Alt mijloc pentru preîntâmpinarea 

- acelor neajunsuri este, să se zică drept obiectiv pentru elementul 
necesităţii şi drept subiectiv pentru elementul libertăţii, adică să 

se califice aceeaş “vorbă, drept, în chip "deosebit. Dar, aceste 
expresiuni sunt prea juingzi. 

Ar fi mai bine,:ca în locde o vorbă calificată deosebit să 
întrebuințţăm două vorbe, una pentru necesitate şi alta pentru 
libertate. In limba românească vorbele „a avea libertate să te 
porți întrun fel anumit, „a- putea să te porți în cutare chip“, 
înseamnă a fi indrituit să te porţi astfel. De la verbul a fi în- - 
drituit există. în limba românească substantivul îndrituire, care 
corespunde. deplin. elementului libertăţii. De „aceea, în cursul 
nostru vom întrebuinţă” vorba îndrituire, pentru a arată elementul . 
libertăţii sau dreptul subiectiv, şi vom rezervă. vorba „drept, | 
pentru a- arătă elementul necesităţii sau dreptul obiectiv ! i 

  

?) E. Picard, |. c,, $. 32 p. 55 şi ;56 Un vocable manque pour dis- 
tinguer nettement ce „Droit: totai, d'un „droit“ isole. 11 semble qwen-An-. 
gletterre on ait une tendance â dire the Law quand il, „Sagit du premier, et 
a right quand il s'agit du second. Si ce. mot-ci “semble bon,-ce mot-lă est 
€quivoqus, ayant dejă le sens beaucoup plus restreint de Loi.... A quels 
malentendus constants donne occasion Phomonymie entre „un droit“ et „le Droit“! Dans Pecriture on ala ressource d'opposer le D majuscule au 
d miniscule, et c'est ce que je faisau cours dece livre, reservant le second ă tout droit concret isole, attribuant le Dă tout ensemble organique et, abstrait de droits, â tout corps de droits, fât-il le Droit'au sens total, ou au sens fractionne comme le Droit. civil, le Droit penal. Mais quand on parle, comment faire pour €viter la possibilit& du calembour amenant, en penstrant dans Vesprit de Vauditeur, une confusion.- entre choses si 
essentiellement dificrentes ? «, 

15) Germanii pentru a arată e „scurt dre tul su i 
sarba „Berechigeng p i p bjectiv întrebuințează 
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în EVOLUTIA DREPTULUI 
| - SI, 

|. Am aratat?, că dreptul este: o necesitate, care işi are te- 
“meiul său propriu şi lăuntric în firea psihicăsa omului, şi este 
«un produs firesc şi un element. firesc al vieţii sociale. — Se 
ştie, că vieaţa universală, deci şi vieaţa: omenirii şi vieața so- 
cială, atât cea fizică, materială, cât şi cea psihică, morală sau 
intelectuală, nu stă locului, ci, înriurită de cauze sau factori per- 
manenţi, se mişcă fără încetare, evoluează, Dreptul, fiind un pro- 
dus al vieţii sociale, trebuie să evolueze odată cu această vieaţă. . 
De aceea 'să ne îndeletnicim cu evoluţia dreptului. 

II. Concepţia genială a evoluţiei dreptului a fost. scoasă 
în evidenţă şi formulată de marele romanist Savigny 3, iar mai 
pe: urmă a fost lămurită şi precizată de alţi învăţaţi. 

Ii. Evoluţia omenirii are două feţe: Conservarea sau păs- 
_“trarea şi progresarea șau_ propăşirea, — Păstrarea constă din con- 
tinuitatea şi solidaritatea stărilor sociale succesive 4, iar propă- 
păşirea constă din desvoltarea ulterioară şi înăintătoare a acelor 
stări, 5 De aceea, prezentul este legat de trecut prin continuitate -: 

'şi solidaritate, dar cuprinde în el şi germeni. noi de viaţă, 
schimbări, propăşiri „ulterioare, care _se_vor desvoltă. în viitor. 
“Sau _mai_pe scurt: Prezentul este născut de trecut și naşte viitorul, 

IV.- Chipul sau modul evoluării omenirii este. controversat? : 
1) Unii învăţaţi, sunt de părere, că evoluţia omenirii. este 

"0 propăşire nelntreruptă, fără de nici o dare înapoi; şi că poate 
fi arătată. grafic. printr'o linie dreaptă, care merge necontenit în 

„ „Sus, adică printr'o linie de progressus. (Fig. 1). 
2) Alţi învăţaţi sunt de părere, că evoluţia omenirii este un 

“amestec de propăşiri şi de dări înapoi şi că poate fi arătată 
pr - 

„__ *.1) Evoluţia: dreptului se mai numeşte : Geneza, metamorfoza, avatarele, 
„ontogenia, palyngenesia dreptului ;descompunerea-învechirea-transformismul ; 
devenirea dreptului, parturițiune; creare juridică neîniretuptă, perpetiiul mobil 

“al dreptului; Jurificare; cursus, processus. : . :. 
:) V. mai sus $. 7, No. XII, p. 33 şi 34. i a 
*) Friederich Carl von Savigny, Von Beruf unserer Zeit fir Gesetzpe- 

“dung und Wissenschaft, 1814. — Cf. L. Tanon, |. c., p. 22 şi 85.: 
4) V. mai sus $. 7, No. XIV, 2, p. 34. i ” 
.5) L. Tanon, |. c., p. 85-86.. - 

6) E. Picard, |. c., p. 227 şi urm.
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grafic printr'o linie frântă, care se urcă şi dă îndărăpt şi iar se urcă: 
şi dă îndărăptş. a. m. d., adică printr'o linie de progressus et: 
regressus. (Fig. 2). . 
8) Atreia părere susține, că evoluţia omenirii este un amestec 

de propăşiri şi de scăderi, şi că poate fi arătată în scris printr'o- 
linie curbă, care, ca şi undele de apă, “merge urcându-se şi sco-- 
borându-se, adică printr'o linie curbă undulătoa'e?. (Fig. 3). 

  

4) O altă părere susţine, că evoluţia omenirii este un amestec: 
de 'propăşiri, de scoborâri şi de stări pe loc şi că poate fi ară- 

„tată printro linie frântă, care se urcă, se scoboară şi "merge “ŞE "orizontal, iar se urcă se scoboară şi merge şi orizontal ş. a.m.d. (Fig. 4). | e | 
| 5) Alţii sunt de părere, că omenirea - evoluează întâi pro-. păşind, şi apoi scoborând şi că acest chip de evoluţie poate fi - „„ “arătat printro- parabolă, care „vine 'din taina trecutului Şi se- - duce în taina viitorului“. (Fig. 5), | 

6) A şeasea părere susţine, că evoluția omenirii este un.- amestec de prăpăşiri şi întoarceri înapoi la punctul de plecare: şi că poate fi arătată printr'o linie curbă închisă, numită cicloid, „periplu, care pleacă din punctul cel mai de jos al unei circoa- ferenţe, merge pe aceasta” urcându-se, apoi scoborându-se până - la punctul de plecare şi iar purcede la drum. în acelaş fel şi „fără de încetare, (Fig. 6). Aceasta-i o „imagine descurăjătoare“ 7) Alţii susţin, că evoluţia omenirii poate fi arătată printeo. helice, adică o linie, care se urcă învârtindu-se necontenit. cu 
ă :) Cf. V. Conta. Teoria ondulaţiei universale, 5) ]. — B. Vico, Principes d'une science nouvelle relativ , su eă lar - conimune des nations. De aceeaş părere e şi Machiavel fa nature
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aceeaşi amplitudine şi sfredelind asttel drept în sus, ca să se 
- Învedereze, că omenirea deşi se întoarce asupra sa însăş, totuş 
„mu se întoarce la punctul de plecare, ci de fiecare dată se în- 
“toarce cu .0 treaptă mai sus ?, (Fig. 7). 

- 8) Alţii sunt de părere, că evoluţia omenirii poate fi ară- 
tată printro spirală, care se -urcă învârtindu-se necontenit. cu o : 
amplitudine din ce în ce mai mare şi sfredelind astfel drept în 
:Sus, ca să se 'învedereze, că omenirea, nu numai că nu se în- 
toarce la punctul de plecare, ci de fie care dată se întoarce 
:şi- cu “un grad mai sus şi Cu o amplitudine mai mare, Această spirală se numeşte: Spirala lui Goethe, (Fig. 8). 

9) In sfârşit, acei care “socotesc, că toate merg rău pe pă- 
:mânt, pesimiştii, spun, -că, după cum S'au. întămplat propăşiri “neîncetate, se poate să se întâmple şi coborâri. neîncetate, că, după ce se va atinge propăşirea cea mai mare, se poate să se iintâmple şi o coborâre pentru totdeauna, o decadenţă definitivă 4---— 

Din faptele de până azi rezultă, că omenirea evoluând pro- 
'păşeşte. | o a a RE V. Evoluţia -omenirii îmbrăţişează diferitele părți ale firii , psihice a omului, diferitele elemente esenţiale ale vieţii lui sociale, - 
-In fiecare obşte se desvoltă şi se înfăptuiesc ideile sau concepţiile : 
universal omeneşti privitoare la limbă, religie, morală, drept 

“artă, ştiinţă; De aci urmează, că dreptul e în strânsă legătură 
-cu întreaga stare psihică” (intelectuală şi morală) a oamenilor. 
-dintr'o obşte, cu civilizaţia acestei obşti” De - aceea, gradul ge- 
neral al desvoltării psihice a acestora, e pururea hotăritor pentru 
“punctul de vedere al părerilor lor despre drept. Această des-. 
voltare schimbându-se” şi dreptul se schimbă, evoluează, * .-.-. 

ă VI. Cauzele sau factorii permanenţi, cei mai vizibili, care - | înrluresc. evoluțiă” Său SChiinbăreă- dreptului sant: „Rasa, naţio- i | - 
malitaiea, iediul, pătrunderea sirenă, iviitația, marii jurişti, ale. | vismul juridic, progenismul, tehnica juridică, densitatea popula” i: 
fţiei şi acţiunea “sâlidară a mariloi: forţe sociale. Pa 

1) Rasa. Răsele sunt grupări etnice, care se deosebesc „..: 

. 9) Aceasta e -părerea lui De Greef. V. mai sus n. 2. | Pi 
Ă ») C, G. Bruns, Geschichte und Quellen des rămischen Rechts, 1. c. 
p. 75, (V. $. 7, n. 12 şi n, 15, p. 34). | a 
4) E. Picard, le, p. 2333—273. L. Tanon, |: c. p. 66 şi urm, N 

1) V. mai sus $. 7, n. 14, p. 4. | ” n. i p L 
_») E. Picard, 1. c., ŞS 141, 142 şi 143, p. 238 —244; a N
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un€le de altele atât fiziceşte cât şi psihiceşte. Fizicește se deo- 

sebesc prin coloarea pielei. şi prin elemente anatomice şi fizio- 

logice. Psihicește ele, deşi au un fond: sufletesc. comun, totuş in 

ce priveşte ideile sau concepţiile universal omeneşti. privitoare 

la limbă, religie, morală, artă, ştiinţă şi mai ales drept şi dreptate 

se deosebesc esenţial şi ireductibil, pf 

Din starea psihică (intelectuală şi morală) a fiecărei rase, 

ca şi din starea psihică a unei obşti **, se nasc sentimente, credinţe, 

dorinţe, pofte, trebuinţe, interese, aspirații şi gânduri sau id: 

(moduri de a vedea), adică se nasc imponderabili morali, care 

toţi la un loc alcătuiesc conștiinfa de rasă, sufletul rasei, spiritul 
rasei, caracterul rasei, din care-isvorăşte: o concepție ideală a 

vieţii deosebită de a: celorlalte rase. Din pricina deosebirilor 
dintre rase desvoltarea ideilor universal omeneşti privitoare la: 
religie, morală, artă ştiinţă şi mai ales la drept capătă în fie- 

care rasă o fizionomie deosebită, tiparul sau pecetea rasei, aşa 

că îiecare rasă are credinţa sa, etica sa, estetica sa, ştiinţa sa, 
dreptul său deosebite de acelea ale celorlalte rase. Deaceea civi- - 
Jizaţiile raselor nu se aseamănă,” 

Se recunoaşte, că sunt cinci rase mari :** Aryenii, Semiţii, Mon- 
golii, Industanii' şi Negrii.. Aryenii, astăzi Europe-Aiiericanii. 
Semiţii împrăştiaţi în Africa: de miazănoapte, Asia mică, Spania 
Portugalia. şi sub forma etnică evreească în foarte multe țări. 
Mongolii în China, Japonia Şi Indochina, Industariii În Bengal 
Siam şi. Birmania. Negrii în mijlocul Africei şi, câteva ramuri de 
ale lor, în afară de Airica. : - 

| Având cinci rase mari, avem şi cinci drepturi mari. Dar, după 
cum . unitatea fiinţei omeneşti nu se pierde în diversitatea rase- 
lor, * ci se păstrează, deasemenea şi unitatea idei de drept: 

„se păstrează în varietatea drepturilor raselor: In toate ăceste drep-. 
turi tot ideia “dreptului este punctul de plecare . şi forța, care 

“le impinge şi le face să se mişce.* Dia 
Insă, astăzi nu mai există nici o rasă curată, neamestecată. :5, 

, 

: Y. mai sus $ 5, No. III, p. 27 şi urm, 
*) Se poate; ca unele rase să fi dispărut.: Altele “cale i 

„a, e pPOalei ca se s; ărut. Sunt pe cale să dis-. € i ile-R şi, Alleghanienii, Australienii, Hyperboreenii. (E. Picard 

19) V. mai sus $. 4, No. 11, 1; p. 35, 
1) V. mai sus S 7. No. XIII, E 13. p. 34. - 

) C. G. Bruns, Geschichte des răm. Re: hts, Lc..-p.76. OV. 
, )-In ce priveşte încrucișare i ca p. 241 242! Ş ş a sau corcirea raselor cf. 

mai sus n, 6, 
E. Picard, -l. 

 



2). Nafionalitatea.. * Se. vorbeşte şi de rasa latină, rasa ger- 

mană, rasa slavă, rasă evreească ş. a. şi se dă acestora numele 

de rase, istorice, spre a le deosebi _de._cele cinci rase - mari . de 

mai sus, căroră li se dă numele de rase fireşti, — Dar, acest 

„7 
id 

chip de rostire este greşit. In adevăr, aşa numitele rase istorice . 

nu sunt decât popoare de aceeaş obârşie, care, din pricina unor 

împrejurări întâmplătoare, ca deosebirea mediului, tradiţiile, edu- 

caţia, desordinele, accidentele şi  guvernările, au ajuns să se 

„ „deosebească între ele în ce priveşte atât destoiniciile fizice şi 

psihice, cât şi caracterul şi limba şi astfel au ajuns să alcătu- 

ească națiuni. deosebite. Da aceea, în loc. de rasa latină, rasa... 

germană, rasa slavă, „trebuie să zicem varietatea. latină, varietatea 

germană Şi varietate slavă a rasei “aryane; deasemenea, . în loc 

de rasa evreească trebuie să zicem. varietatea evreească a rasei 

semite”. 
Deosebirile dintre o rasă şi “Varietăţile sale sunt următoarele : : 

Or rasă care “aceleaşi concepții “strămioşeşti,_. pe “când “varietatea 

unei "rase, « o naţiune,” pe lângă "concepţiile strămoşeşti "mai are 

şi concepţii dobândite, — Concepţiile strămoşești sunt moşteniri 

lăsate de 'strămoşi, fie îndepărtați, fie apropiaţi, moşteniri in- 

conştiente dobândite prin naştere. Ele determină principalele 

îmboldiri ale purtărei, ne învaţă, cum să ne purtăm. — „Con= 

„cepțiile + dobândite sunt. „acelea, pe_care. „oamenii. unei varietăţi_€ de 

rase, “adică acei iai unei. “naţiuni, . le . dobândesc prin. înriurirea. 

“mediului, a tradiţiilor, a "imitaţiei, a învățământului, a educaţiei. 

Ele ne învaţă, cum să raţionăm; cum să explicăm, cum să dis- 

cutăm ; foarte rare ori ne învaţă şi cum să ne purtăm.. — Dar, 

“ prin acumulări hereditare repetate, concepţiile dobândite pătrund 

în inconştient, se schimbă în sentimente şi credinţe, astiel ajung 

„să aibă o înrâurire hotăritoare asupra faptelor, asupra purtării. * 

Concepţiile dobândite, care sunt contrare: concepţiilor stră= 

moşeşti, când prin acumulări hereditare au pătruns în inconştient 

şi s'au schimbat în sentimente şi credinţe şi au ajuns astiel să 

aibă o înrîurire hotăritoare asupra purtării, izbutesc câte odată 

să combată concepțiile strămoşeşti, * 
Am văzut, cum din acei imponderabili morali psihic) care. 

  

„») E. Picard, I. a. $. 144p. 244 şi urm, E. Tanon, 1 c., p. 67 şi urm 

:1) Jdem, |. c., Ş. 144, p. 244 şi urm.
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„țiunii şi condiţiile existenţei în comun, 

74 — 

“sunt comuni tutulor conştiințelor individuale dintr:o generaţie a: 5 unei obşti, a. unei naţiuni, se alcătueşte conştiinţa obştească sau naţională. | a | | 
Dar, imponderabilii morali (psihici), ca să fie comuni mem- brilor unei naţiuni, nu-i nevoie, să fie „percepuți de „toţi aceşti membri. Conştiinţa naţională. ar fi prea săracă şi goală, dacă mar cuprinde de cât sentimentele şi credinţele percepute de toţi, ori chiar de cei mai mulţi. In elite se plămădesc şi se desvoltă ideile, care alcătuesc viaţa “intelectuală şi .morală a unei naţiuni, Aceste idei se respândesc. apoi, după firea lor, mai mult ori mai puţin adânc, în. mulțimea naţiunii, dar nu toate o pătrund. Totuşi conştiinţa naţională, care inspiră şi indrumează vieaţa. ma: „socială, €& ălcătuită- din” măntinchiul întreg al acelor iîmpondera- - bili; €ă” cuprinde “iii niinai sentinicutele şi credinţele percepute: de toţi, ci şi pe ăcelea, Care trăi tă elite, nu pot de cât să fie aprobate tacit de mulţime. Mulțimea nu gândeşte, nici nu percepe nimic în privinţa. obiectelor celor mai înalte ale specu- laţiunii ştiinţitice şi ale cercetărilor ştiinţifice. Totuşi conştiinţa naţională se îmbogăţeşte şi cu produsele culturii înalte, care o "luminează, o ridică, câte o dată o transformă, şi care îi procură câştigurile. cele mai preţioase şi cele mai trainice, =: La începuturile unei naţiuni simplicitatea şi uniformitatea împrejurărilor vieţii şi ale culturii imprimă tutaror membrilor i i de a' simţi şi-i fac să îm- 

„Dar, odată cu înmulţirea şi Complexitatea crescândă a rela-. țiilor sociale şi în măsura în care se diferențiază membrii na- - 
omogeneitatea şi concepţia. 

*) L. Tanon, 1. c., p. 7i Şi urm, Cf. mai jos n. 28, p. 78. . 

i încep să se micşoreze,. Atunci conştiinţa. . .
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legiuitorului - ajunge | trebuitoare şi covârşitoare. Calculele lui 
«de utilitate, combinaţiile raţionale ale condiţiilor pozitive ale 
vieţii sunt instrumentul indispensabil al desvoltărei. dreptului, 
“Domeniul utilității proprii, a finalităţii conştiente şi reflectate, 
a”. coniormităţii cu scopul se măreşte, — Conştiinţa , naţio- 

" nală, în această stare, se traduce în sentimente, -care se re- 
“Zolvă, mai puţin în . concepţii pozitive de ordine juridică, 
ajunsă prea complexă şi prea vastă, şi mai mult În ten- 
-dinţe, îndrumări, idei morale, generale şi abstracte, mai ales în . 
ideea de dreptate. Ea nu se mai “maniiestă, ca în perioada obi- 

„“ceiurilor juridice, sub forma de reprezentări concrete ale voinţei 
naţionale, susceptibile de a fi realizate direct în practică, ci, - 

„ajunge să fie o regulă ideală, un îndrumător, un frâu pentru le- 
-giuitor. Acesta, când plămădeşte elementele, din care vrea să 
“scoată legile sale, trebue să ţină seamă de acea regulă ideală. - 
De aceea calculele detutilitate ale legiuitorului şi rânduelele legale, 

“care rezultă din acele calcule, pot pretinde să fie, dacă nu as- 
cultate,- cel puţin legitime şi trainice, numai întrucât sunt în a- 
cord cu cerinţele acestei conştiinţe naţionale, mai cu seamă cu 
ideea de dreptate." Ti i 

- Din pricina deosebirilor conştiinţelor naţionale, „desvoltarea 
ideilor universal omeneşti privitoare la religie, morală, artă, ştiinţă 
şi mai ales la drept capătă în fiecare naţiune o fizionomie deo- - 
=sebită, tiparul. sau pecetea naţională“. aşa că fiecare naţiune 
are credinţa sa, etica sa, estetica sa, ştiinţa sa, dreptul său 
“deosebite de acelea ale celorlalte naţiuni. Deci, „dreptul fiecării, 
«naţiuni trebuie să aibă un caracter naţional.& 

- Aşa dar avem atâtea -drepturi câte naţiuni, Dar de aci... 
„deasemenea nu urmează, că unitatea ideei dreptului încetează ; . 
“după cum unitatea fiinţei omeneşti nu se pierde în diversitatea 
naţiunilor, tot aşa şi unitatea ideei de drept se păstrează în va- 
„tietatea drepturilor naţiunilor : în foate_ aceste drepturi tot ideea 
„dreptului este punctul de plecare şi forţa, care le impinge şi le 
dace să se mişce. . Se 

3) Mediul său imperativul geograjic':. Mediul, în care trăeşte 

:) L. Tanon,.|. c;; p. 71 şi urm. 
%) V. mai sus n, 16 şi 18 
4) E, Picard, |. C., $. 145. p, 247 şi urm,



o naţiune, înrâureşte asupra înfăţişării. sale trupeşti şi sufleteşti, 
adică asupra felului general şi obişnuit de a fi al său; deci, în- 
riureşte şi asupra dreptului său. In adevăr: „Climatul (rece, cald, 
temperat), care atârnă mai ales de latitudine, şesul ori muntele, 
interiorul continentelor ori zonele maritime, țărmurile joase ori 
prăpăstioase, ținuturile acoperite cu păduri ori neacoperite, teri- 
toriile cultivate ori sterpe, întreaga configuraţie aşa de variată 

- a solului, toate influenţele cerului şi ale meteorilor înrîuresc a- 
supra dreptului, fie peniru a introduce regule speciale, fie pentru „a schimba nuanțele. | 

7 Dar, această înrâurire vine în urma aceleia a naţionalităţii ; naționalitatea dominează, covârşind, toate mediile geografice. De aceea: Pe de o parte, multe din regulele de drept d. p. din Rusia n'ar avea nici.o rațiune de a fi în Biazilia. Pe de altă - parte, deşi Turcii trăesc acolo, unde trăiau odinioară Helenii, | totuşi mau putut să'i ajungă pe aceştia ! „Arabul şi Europeanul duşi în centrul Airicei au produs acolo civilizaţii, mai ales drepturi, cu o înfăţişare cu totul deosebită. Englezul Ja. Spitzberg aplică Tegule de drept, care nu se aseamănă decât foarte. de departe "cu acelea ale Eschimoşilor;“« 24 Ă - , " 
4)Pătrunderea streină.:5 Rasele şi naţiunile se înghesuesc unele în altele sau pacinic sau “răsboinic. Pătrundere pacifică : Civili- 

întâmplă înrâuriri în limbă, în moravuri şi în drept, Este absurd să împiedecăm astfel de înrâuriri sub cuvâni, că ar fi periculoase. etc. Individualitatea unei naţiuni “atunci e tare, când. primeşte înrâurirea streină, şi-o însuşeşte şi o desvoltă mai departe, ca şi cum ar fi Ceva propriu al său. . Dar această înrâurire are însemnătate numai, când avem de a face cu drepturi ale varietăţilor aceleiaş rase; altfel e Cu... totul neînsemnată. Dovadă despre: aceasta este ceea, ce s'a în- tâmplat cu dreptul roman pe deoparte în Europa şi pe de altă parte în Africa de miază-noapte şi'n Asia mică:- In Europa barbarii, care au năvălit în impărăţia romană, erau de aceeaş rasă  . ca şi Romanii şi aveau deci acelaş drept ca. şi Romanii. Acest 

  

*) E. Picard, 1. c., Ş. 145. p. 247 şi urm, e a *) idem, |. c.., $. 146, p. 248 şi urm.
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drept al aceleiaş rase era în stare de copilărie la barbari şi 'în 

stare de desvoltare la Romani. Dreptul roman, reprezetând drep- 

tul barbar ajuns prin anticipâre la un grad mai înalt al desvol- 

tării lui, atingându-se cu dreptul barbar, în care el- se regăsea 

în starea sa de copilărie de odinioară, a avut în chip firesc o 

înrîurire foarte mare; iar astăzi păstrează o .autoritate, care 

deasemenea e firească. — Dimpotrivă în Africa de miază- 

noapte şin Asia mică, în “care rasa semitică - era covârşitoare, 

dreptul roman na avut nici 6 înriurire, fiindcă sufletul juri- 

dic al Semitului era străin cu “totul de acel al Romanului. 

„Crâncenele războaie punice:au scos la iveală: acest adevăr; 

dar, politica Cesarilor nu lau înţeles. «9 
“Mai mult decât atâta: Când două rase diferite, ori două 

varietăţi: a două rase diferite se ating, atunci. din pricina 

antagonismului, cele două drepturi trăesc unul lângă altul. 

în stare de dușmănie şi fără să se pătrundă: unul pe altul.. 

De aceea: S'a zis, că „toate peripeţiile cestiunii aryano-semi- 

tice nu par să aibă alte cauze temeinice, ci numai apararea in- 

stinctivă a naţiunilor aryene împotriva înghesuirii invidualităţilor 

- cu o psichologie deosebită, care se servesc de dreptul aryan 

potrivit felului lor de a fi,.fără să bănuească măcar, că-l abat 

cu totul de la esenţa lui „adevărată. De pildă: Contractul de 

ajutoare frățească reciprocă a împrumutului şi contractul de 

târguire (cumpărare ori vânzare) cu termin, când sunt întrebu- . 

inţate cu lealitate, conform spiritului lor, sunt instrumente de 

utilitate, de pace şi de echitate. Dar, Semitul-Evreu, când le în- 

trebuinţează, le transformă în contracte de desbrăcare prin ca- 

"„mătă, de expropriare. şi speculare la bursă. Aceasta-i un fel de 

parasitism juridic, ori de corupere, de denaturare a - -dreptului | 

aryan.“* 
Pentru deslegarea cestiunii aryano-evreească s'a propus, ca 

- Aryenii să-şi asimileze pe Evrei.— Dar, văzând cele ce 'se patrec, 

cu deosebire după.răsboiul mondial, mai în toate statele -Arye- 

“ nilor, că maitotul se comercializează, că bănci creştine cer dobândă | 

de 500/,, că foarte mulţi speculează la bursă ş. a. m. d., artrebui 

mai de grabă să zicem, că Aryenii, în loc să'şi asimileze -pe 

Evrei, au şi început să se, asimileze cu ei! 

  

„E, Picard, Î. cu, 8 146, p 248 şi urm. 

*<) Idem, l c., $. 146, p.'230 şi $ 113, p. 189.
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5) Imitaţia, * Aşezămintele juridice, care există ori au existat aiurea, când par mai perfecte şi când corespund conştiinţei so- ciale, conştiinţei unei naţiuni, sunt foarte ispititoare şi adesea ori sunt imitate de acea naţiune, sunt transplantate în dreptul acelei naţiuni. Insuşirea prin imitație a aşezămintelor juridice streine, „când e bine nimerită, pare, că nu-i-altceva de cât o recunoaş- tere instinctivă a aşezămintelor, care sunt conforme cu conştiinţa naţiunii imitătoare şi care au fost înfăptuite şi învederate de o naţiune, sau de aceeaş rasă, sau de acecaş varietate de rasă, mai înaintată în evoluţia sa. Dovadă despre aceasta este faptul, „Că azi, oridecâte ori e vorba să se schimbe legiuirile Arţenilor, „se ţine foarte mult seamă de dreptul comparat. 6) Marii jurişti. * Forţele cele mari sociale . (limba, religia, morala, . dreptul, arta, ştiinţa ş. Cc. a.” ) serăspândesc în toate mentalităţile, trec prin toţi oamenii, făcându-i să vibreze intelec- tualmente, şi se învederează ca O sumă anumită” de sentimente, credinţe, dorinţe, trebuințe, interese, aspirații. Dar, această difu- ziune şi această recepţiune n'au aceeaş intensitate la toţi. Din când în când sentimentele, credinţele, trebuinţele, aspiraţiile se acumulează şi se întrupează în individualităţi insemnate, artişti mari, profeţi, despoţi mari, jurişti mari, : | Juriştii cei mari, ca toți oamenii mari, sunt sau înainte-mer- gători proietici, Sau, analişti Pătrunzători sau generalizatori pu- ternici, care prepară, despică, ori concentrează şi astfel sau UŞu- rează cărările, sau măresc Puterea şi lumina, Ei, prin geniul lor pricep anticipat nevoile juridice ale unei societăţi întregi, pi 7) Atavismul juridic, so Atavismul este înriurirea, pe care de- Prinderile străioşilor 0” au asupra urmaşilor acestora ; Strămoşii noştri, deşi TnOfţi, totiş trăese încă în urmele, pe care le-au lasat în noi. — Românii zic: Părinţii au mâncat aguridă şi fiilor -li se 

despre aceasta este înriurirea, pe care aplicarea dreptului roman a avut-o şi o are asupra popoar 
D
a
 

, 
- . 

:0 E Picard, |, c., Ş. 147, p. 251 şi urm. *) Idem |. c, $. 148, p. 252 Şi urm. Cf, mai Sus n. 22, p. 74 
*) V. mai sus $. 7, No. XIV, 1, p. 34, Sa E, Picard, 1. C., $. 150, p. 258 şi urm. 

înrădăcinată a 
elor aryene nu 
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numai din: Europa, dar Chiar şi din America, deşi acestea din 
urmă au trecut oceanul şi şi-au schimbat mediul! * 

 Atavismul juridic este un element conservator prin escelenţă. 
EI e folositor, când împiedecă schimbările -prea iuți şi când se 
împotriveşte acelora, care ar voi să uite trecutul. Dar, e. vătă- 
mător, când: degenerează în conservatism exagerat. * 

“Atavismul juridic se mai „numeşte şi hereditate juridică. 
“8) Progenismul.“ In noi trăesc nu numai 'Strămoşii noştri, 

ci şi acei, care. sunt-pe cale de formaţiune, care se vor perfec- 
ționa deabia în urmaşii noştri, neisprăviţii. De aceea, noi simţim 
unele imboldiri şi porniri, care sunt o anticipare a evenimente- 
lor viitoare, presimţim unele enigme, pe care le 'va deslegă vii- 

torul. — Fiecare om are în el rămăşiţi din ceea ce a fost şiger- 
meni din ceea celva îi.— De aceea, în începuturile făcute de înainte- 
mergători nu trebuie să se vadă numai utopii şi visări. Cel mai . 

chinuit dintre oamenii mari e acel, care lucrează pentru o vreme 
foarte îndepărtată ; cel mai necunoscut dintre gânditori este acela, - 
care-şi întemeiază convingerile şi faptele sale pe „regule alcătuite 
pentru un viitor prea îndepăriat! . 

Progenismul juridic se mai numeşte şi prehereditate juridică. 

logică a operaţiilor dreptului” „potiivit cu structura şi mecanisriul 
“ăcestor Operații. — N aaa 

„"Technica juridică. este - atrăgătoare prin farmecul simetriei 
şi prin funcţionarea sa corectă. In acelaş timp ea este un sprijin 

puternic şi. o chezăşie împotriva rezultatelor. mai îndepărtate şi 

neprevăzute, care ar. face ca maşina juridică să se hodorogea- 
scă, ori să sesmintească.* 

Dar, nu trebue să dăm acestei technice o însemnătate din 

cale afară de mare. Se poate, ta idealul teoretic prea simetric 

să fie imperiect. De aceea,. când e vorba dea se face legi nouă 

* Name ame m 

“trebuie să se ţină seamă de trebuinţele practice serioase, acestea 
trebuie să treacă înaintea technicei ; deci, vom face loc echităţii 

şi sentimentului. Fără îndoială, că trebue să păşim cu băgare 
de seamă. Dar, nu trebue să ne ferim, să facem, ca regula să 

) E, Picard, -1. c. 8. 150, p. 238 şi urm. 
*51) dem, |. c., $. 151, p. 262 şi urm. 

5) Idem, |. c., 8. 152, p. 266, şi urm. 

.



se plece înaintea unei trebuinţe practice, a căreia seriositate să 
fie judecată bineînţeles după epoca şi spiritul epocei, în care se 
fac legile cele nouă. *. . . . 
„++ Dreptul roman s'a dedat technicei juridice cu o pătrun- 
dere, o artă şi o iscusinţă foarte mare şi a avut lovituri geniale. 
Dar, când a trebuit, a ştiut şi să oprească technica în loc şi să 
să introducă schimbările cerute de prefacerile stării sociale. = 

10) Densitatea populaţiei. ** Aceasta înrâureşte foarte mult 
starea socială şi deci poate înrâuri şi dreptul. —- Astiel se ex- 
plică, de ce la unele -popoare, la care hrana este rară, omorirea 
rudelor bătrâne, ajunse nefolositoare, nu”numai că nu se pedep- 
seşte, dar este organizată ca o datorie pioasă. Deasemenea, acolo - 
unde numărul femeilor e-mai mare de cât al bărbaţilor, poligamia 
este un aşezământ obicinuit, regulat ; iar acolo, unde numărul băr- 
baţilor e mai mare de cât acel ai femeilor, poliandria ajunge un 
aşezământ obişnuit, | ae 

11) Acfiunea solidară a marilor forțe sociale. ** In fiecare 
epocă a unei naţiuni forţele cele mari sociale evoluează toate îm- 
preună, sunț. solidare. Când una din ele se perfecţionează şi 
celelalte Sunt înrâurite de această schimbare şi se vor perfec- „ționă; şi din potrivă, când: una din ele încetinează să se per- fecționeze, ori se opreşte, tori dă înapoi, şi: celelalte sufer în- râuriri la fel. De pildă: Invenţiunea “aparatelor. de sburat este un progres al .ştiinței. Acest progres'a făcut ca: Limba să-şi “îmbogăţească vocabularul cu vorbele aeroplan, monoplan, biplan, avion, avionetă, hydroavion, aeroplan-helicopter ş. a. Armala să aibă încă o armă. Comunicaţia să se facă mai repede. Comerţul | deasemenea. Dreptul să dobândească 

Din cele de mai sus urmează : 
naţiuni să se perfecţioneze şi să ajun 
lalte forțe mari sociale. să se periecţ 
dacă moralitatea şi caracterele” se 
perfect ajunge sterp, 
nează în vid, * 

Deasemenea, după 

o legiuire aeriană. ş.a. m.d, 
Că, pentru ca dreptul unei 
gă bun; trebue ca toate cele- 
ioneze paralel şi normal. Că, 
prăbuşesc, dreptul cel mai nu mai produce nici un „efect,: funcţio- 

„Cum diferitele “părţi ale "vieţii sociale 

  

*) E, Picard, 1. c., $. 152, p. 266, şi urm. | %) Idem, |. c., Ş. 153, p. 268 şi urm, 5) Jder, L C.. 154, p. 210 şi urm. Cf. mai sus $. 7, No. XIV, 1,p. 34,
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:sunt solidare, şi diferitele părţi ale dreptului sunt solidare, aşa 
-că fiecare drept se desvoltă în totalitatea sa. De aceea, dreptu! 
dintr'o epocă anumită este pătruns de un spirit identic, de spi-: 
ritul sau conştiinţa naţională; toate aşezămintele „acestui drept 
-au întipărită mai mult ori mai puţin adânc pecetea acestui spirit, 2 

12) Afară de aceste cauze sau factori mai sunt şi alţii, 
care înrâuresc evoluţia dreptului: De pildă: Vederi subiective ale" 
„acelora, care întâmplător au în mână puterea legiuitoare, duc la 
votarea de legi 1 

"VID In evoluţia dreptului se întâmplă fenomene, care sunt 
-mersuri înainte sau propăşiri, stări pe loc şi întoarceri'înapoi.* 

1) Stările pe loc precum şi unele întoarceri inapoi sunt 
“trebuitoare, legitime. De pildă: Când contrar. împrejurărilor ex- 
“terne ale vieţii, contrar indrumărilor conştiinţei naţionale, mersul. 
dreptului” a fost grăbit nefiresc. prin activitatea arbitrară a le- 

„. giuitorului,se 

Dar sunt şi întoarceri înapoi nelegitime, De pildă: Când 
“trebuinţele şi interesele. potrivnice. se întovărăşesc, şi, ca să îm- 
:piedice. evoluţia, fac ca dreptul. să _meargă de a îndărătele, „să 
dea înapoi. s6 ) 

Deci, unele din acele . fenomene sunt un 1 produs. normal al ” 

-evoluţiei, sunt grade adevărate ale evoluţiei, iar altele nu sunt pro- - 

duse normale, nu-s grade adevărate ale evoluţiei. — Fiecare 
grad adevărat al. evoluţiei este pe de oparte o propăşire şi un 

„câştig faţă de gradul de mai înaintea sa, iar pe de altă parte este 
“condiţiunea necesară a gradului, care urmează. De aceea, gra- 
-dele adevărate ale evoluţiei sunt, pentru epoca în care s'au întâm- 

plat, nişte adevăruri. Aceste adevăruri sunt, ce-i drept, adevăruri - 
relative, dar, toate ştiinţele nu ne dau decât adevăruri tot relative! * 

-2)' Fiindcă nu toate fenomenele sociale sunt produsele nor- 
male ale evoluţiei, de aceea se pune întrebarea: După ce semne 

"vom cunoaşte fenomenele sociale, care. sunt produsul normal al | 

- evoluţiei, și le vom deosebi de fenomenele contrare, care poi. 

împiedica mersul evoluției?” . 
Deslegarea acestei chestiuni poate să dea naștere la mari 

greutăţi în practică şi la deosebiri adânci de vederi între oa- 

  

35) H, Dernburg. Pandekten, $ 23. 
5% E, Tanon. |. €., p. 90 şi urm;
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menii, care iau parte la luptele politice ale fiecării epoci şi care m'au intotdeauna nici libertate de spirit şi nici independenţa fi- losofică necesare, ca să judice. cu nepărtinire evenimentele, care se desfăşoară sub ochii lor, * | 
Regula cea mai sigură pentru deslegarea acestei chestiuni trebuie căutată în afară de împrejurările întâmplătoare (contin- „ gente) ale prezentului. Ea se găseşte în concordanța evoluţiei cu mişcarea generală a civilizaţiei, * 

| 3) Fiindcă după cum am văzut, evoluţia ne arată, că pre- zentul e născut de. trecut şi naşte viitorul, de accea la alcătu- irea regulelor de drept, la alcătuirea dreptului pentru O: epocă anumită, trebuie să ne sprijinim pe trecut şi să avem în vedere şi viitorul, adică trebuie să păşim în următorul chip: Să cer- cetăm mai întâi cauzele permanente, care au lucrat în trecut; 

  

azi să fi ajuns să găsească pe acelea. . ritate, la echilibru, la armonie | E 

se 

” 
| 

**) E. Tanon, |, Cc. p. 99 si u ” o *) Idem, 1, c., p. 92 ăia
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„Vor ajunge lă armonie în mai scurtă vreme, In orice caz, trebuie 
să ne silim să ie apropiem de armonie, trebuie să propăşim . 
fără de 'ncetare! 

| OBARŞIA DREPTULUI ! 

. E Ş. 16. | 
1. Obârşia' dreptului este foarte controversată, De aceea, . 

sunt mai: multe teorii sau şcoli. Cele mai însemnate sunt urmă- 
toarele, Da E , A 
1) Școala feocratică_sau a dreptului divin: Dreptul purcede 

din voinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu formează, păstrează, defor- 
mează, reformează dreptul după voinţa sa. şi-l face cunoscut” 
oamenilor prin destăinuire. Astfel Evreii cred, că Moise a primit 
Chiar din mânele lui lehova cele zece porunci săpate în piatră 
de îngerii lui, câre cui acest prilej se “făcuseră meşteri "pietrari. 
Romanii credeâui; că Numa Pompiliu a fost ajutat la facerea . - 

„legilor, nu de un: dumnezeu de mâna întâia, ci numai de o 
- nimfă de pădure, vestita Egerie. a 

Școala. aceasta . pune obârşia. dreptului . în cer, pe tronul 
„dumnezeesc 15 — Această părere a fost primită de cele măi înulta 
popoare. în copilăria lor din pricina dragostei-de miraculos şi 
a nevoiei de a simplifică. toate cauzele. E 

2) Şcoala_autocratică sau a dreptului celui mai tare? : Drep- 
tul purcede din yoinţa suveranului. Suveranul poate fi sau un 
individ, sau. o colectivitate alcătuind o elită, un patriciat, Acest 
Suveran plăzmueşte dreptul după voinţa sa, cum îi place, în bine, 

ori în.rău, şişi impune voinţa în chip tirariic*, 
Şcoala aceasta scoboară dreptul. din cer pe pământ, de pe 

tronul dumnezeesc pe tronul omenesc ! * Dreptul este expresiunea 

  

1) Obârşia dreptului se mai numeşte : Aetiologia dreptului, cauza 
„primă sau originară sau efectivă, punctul de plecare, izvorul drepiului. 

*) E. Picard, 1. c., $$, 158-168, p. 282-299, | | 
2) Această şcoală se mai numeşte şi şcoala teologică sau teistă sau deosofică sau iehovică. 
5) Cf. E. Picard, |. c., $ 163, p: 290, “ - Me 
*) Charles Maynz, Cours de Droit Romain, 1876, î, Introduction, p. 1.. 
î) Această şcoală .se mai numeşte şi şcoala cesarică sau despotică Sau mongolică sau. aristocratică. . - 

%) E. Picard, 1. c., $. 162, p. 287 şi urm.
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forţei materiale dominătoare. Forţa «ste dreptul! In acest caz 
N 

dreptul, cele mai adese ori, serveşte la îndestularea trebuinţelor, 
intereselor aceluia ori a acelora, care deţin puterea e. 

Şcoala aceasta concepe dreptul în chip brutal. Pentru a-i 
preţui valoarea este de ajuns să trimetem la „următoarea des- 
criere*: „Un voinic, deştept şi zdravăn, ocheşte o stâncă de 
deasupra unei strâmtori dintre două văi roditoare, se aşează 
acolo şi se întăreşte. De acolo „năvăleşte asupra trecătorilor, 

„ Omoară pe unii, pradă şi despoaie. pe cei mai mulţi: Are pu- „terea, deci are şi dreptul. Călătorii, neplăcându-le să fie păgubiţi, | Sau stau acasă, sau fac: un înconjor. Rămas singur, tâlharul se. gândeşte, că va muri de foame, dacă nu se va pune la cale cu: călătorii. De aceea propune, ca drumeţii să'i recunoască dreptul "său asupra drumului public şi vor trece primejdioasa strâmtoare- plătind vamă. Invoeala se închee şi boierul se îmbogăţeşte. — Dar iată că un alt viteaz, găsind meşteşugul bun, se înfige pe stânca de peste drum. Omoară deasemenea şi pradă: Stabi-. leşte drepturile sale. In acest chip taie din veniturile “colegului, care încruntă sprâncenile şi mormăie în castelul său, dar se: gândeşte, că veneticul e straşnic de zdravăn! Corb la corb nu scoate ochii ! De aceea rabdă ceea ce nu poate să împiedice şi începe punerile la cale :- Fiindcă se plătea celui dintăi, apoi să: se plătească ceva Şi celui de al doilea ; doar trebuie, ca iotă lumea să trăească ! — Pe urmă vine un al treilea hoțoman, care se: aşează la altă cotitură a drumului, şi din vârtul "foişorului său. dă de ştire, că şi el va luâ partea sa. Această pretenţie supără. pe cei doi de mai inainte, care înțeleg foarte . bine, că vor fi. lipsiţi de venitul lor, dacă se va cere trei parale, dela călătorul | care, neavând de dat decât două, va rămânea mai degrabă acăsă, de cât să'şi primejduească persoana. şi bagajele. Economiştii "- NOŞtri, un fel de Zdrelea şi Mărunţelu, sar asupra nepofiitului, | îl smâncesc şi”] stâlcesc, îl silese să-şi mute culcuşul ; apoi, cer două leţcăi pe deasupra, plată dreaptă a ostenelii, ce şi-au dat, să gonească pe jefuitor, răsplată legiuită pentru truda ce'şi: 
boieri, ajunşi mai: bogaţi Şi mai Puternici decâţ totdeauna, îşi vor da de aci îna-.- 

2 E. Picard, I. e. $ 162, p. 287 şi urm, ) lisce Reclus, Le Primitifs, citat de E, Picard, ]. c., p. 258 şi urm 
>
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inte numele de „Stăpânii trecătorilor, Supraveghetorii căilor naţio-- 
nale, Apărătorii industriei, Ocrotitorii agriculturei“, toate numiri,. 
pe care poporul nătărău le repetă cu desfătare, fiindcă”'i place 
să i se ia cu de a sila sub masca ocrotirii, să plătească bir- 
mare hoților, care au maniere alese! In acest chip tâlhăria se . 

regularizează, se întinde, se desvoltă, se schimbă în mecanism. 
de ordine publică. Instituţia hoţiei, care nu-i ceea ce crede toată. 
lumea, face să se nască proprietatea şi poliţia. Autoritatea po- 

litică,. despre care, ieri încă, se spunea, că este o emanaţie a 

dreptului divin şi o binefacere a providenţei, s'a întocmit încetul: 
cu încetul prin îngrijirile hoţilor patentaţi de la drumul mare, 

prin silinţele sistematice ale răufăcătorilor, oameni de experienţă. 
Jandarmii au' fost formaţi şi educați de vitejii, care, înarmaţi cu. 

un ciomag noduros, pândeau peţia poalele pădurii şi strigau la 

neguţători: „Punga, ori viaţa !*. Impozitul a fost abonamentul,. 
prima, pe care furaţii o plăteau hoţilor. Veseli şi recunoscători, 
acei prădaţi se puseră la spatele cavalerilor de la drumul mare, 

ii. proclamară sprijinitorii ordinei, religiei, familiei, proprietăţii,. . 

moralei; fi hirotonisiră- guvern legiuit., A fost o învoeală în-. 
- duioşitoare j“ 

3) Școala contractului social ** ; : Dreptul purcede. din libera. 
consimţire a oamenilor adunaţi în societate sau obşte. Aceştia,— 

întocmai ca neguţătorii, care se întovărăşesc pentru vre-o afa-, 
cere, — fac un contract pentru stabilirea dreptului. şi „hotărăsc: 

liber, după felul lor de a fi clauzele şi condiţiile învoălei 1or,. 
care pot varia la infinit şi care sunt inspirate numai de intere- 

sele lor, ori de fanteziile lor. — Deci, nu există drept. de cât- 

dacă există societate sau obşte şi contract; şi, dreptul'nu există. 
de cât sub formele şi cu fondul, care-i sunt atribuite de acest:: 

contract. Consimţământul tuturor (voinţa generală, voinţa ob- 
ştească) e acela, care singur, dă „dreptului caracterul său. res- 
pectabil şi oarecum sacru. 

Această şcoală face ca dreptul să treacă de Ja majestăţile , 
divine ori “omeneşti la: umanitate. “Ea se aproprie de realitate.. 

Dar, şi această concepţie dă dreptului un caracter arbitrar. 
In adevăr, voinţa obştească poate fi tot aşa de capricioasă,. 

ca şi voinţa divină şi ca şi voinţa omenească individuală ; mul-. 

i E, Picard, |. c, $. 163; p. 250 şi urm.
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țimea poate fi tot aşa de tiranică şi de arbitrară, ca şi impă- 
râtul cel mai despotic“. - | | 

4) Şcoala raționalistă * : Dreptul există în conştiinţa ome- 
-nească, Aceasta are în ea germinele dreptului ; dreptul este. o 
idee inăscută. Ca să-l descoperim e deajuns să întrebuinţăm 
observarea internă, 'să privim în noi înşine, în conştiinţa noastră. 
Conştiinţa poate descoperi dreptul cu ajutorul raţiunii pure. 
Pentru aceasta este deajuns să facem, ca raţiunea să. lucreze 
asupra sa însăş cu ajutorul mecanismului logicei formale şi ca 
„acest mecanism să funcţioneze în chip corect. Prin urmare, | 
dreptul trebue să fie conform cu raţiunea pură, cu cea mai ri- 

" „guroasă logică silogistică n. | a i 
Impotriva acestei şcoli se spune: Nu-i deajuns, ca dreptul 

:să fie conform cu aceea ce. crede şcoala aceasta, că e rațiunea ; 
ci, trebuie săjse adapteze vieţii, pentru ca să ne putem îndestulă 
trebuinţele noastre legitime şi instinctive. — Rațiunea este nepu- | 
“tincioasă, ca să afle toate elementele, care lucrează împreună în 
vieața socială. De aceea, concluziile, pe. care le scoate dau tot- 
-deauna greş, ca şi o operaţie aritmetică, în care s'a lăsat la o 
parte unul ori mai mulţi factori. Mi 

5) Scoala istorică '3: Dreptul este. un produs firesc şi. ne- 
cesar al conştiinţei naţionale ; el se formează ca.şi limba şi se 
-desvoltă ca şi ea încetul cu încetul, inconştient şi pacinic, evo- luând necontenit. Deci, el se găseşte în istoria naţiunei, în tre- cutul ei. — Ca să aflăm obârşia dreptului trebuie să întrebuin- . țăm observarea externă; nu trebuie să privim în noi înşine, ci în afară de noi, în realitatea vieţii, în, istoria oamenilor trăind în societăţi, în obşti; trebuie să studiem evenimentele, Acestea, fiind produsul lucrării universale a: lucrurilor, nu uită nici odată. nici unul din elementele, care lucrează impreună în vieaţa socială, * 2 nici chiar pe acelea, cate nu se văd şi care totuş sunt de faţă -Şi-şi fac treaba lor pe tăcute şi pe necunoscute, Printr'o lucrare 
—— — —— - 

ă . ” 1) E. Picard, |. c., $. 164, p.292 
, ') Această şcoală se mai numeşte şi Şcoala spiritualis “Sau mistică sau transcendentală sau apriorică sau dialeciică 1) E. Picard |. c,, $, 165, p. 295 şiurm. - - 

*4) Idem, |. c., $. 166, p. 296. 
13 a Ă i i - 

” 
) Această şcoală se mai numeşte şi şcoala realistă sau, : ; 

_ iba 
_ $ 

'S | 
. . *sau naturică, sau sensualistă sau materialistă sau empiriia ses naturalistă 

tă sau idealistă. 
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de abstragere întemeiată pe evenimente, şi numai pe ele, se poate: naşte în noi o oarecare conştiinţă de legile generale, cărora ele- 
se supun, de direcţiile în spre care se îndreaptă: Evenimentele, * 
şi numai ele, prin direcţiile lor, — de care ne dăm seamă, mai 
„ales când le privim în serii istorice prelungite, — pot să. ne: 
facă să prevedem întru-- câtva ceea ce va urmă. Descoperirea 
dreptului este o muncă practică făr' de răgaz, nu numai a stati. 

“lui, ci a poporului întreg, care prin instinctele sale colaborează. 
la lucrarea cerebrală a gănditorilor şi legiuitorilor. Orice doctri-. | 
nă, care sau e incapabilă de a explică dreptul prin istorie, sau 
plăzmueşte un drept potrivnic învățăturilor istoriei, este o chimeră “şi rămâne lovită de sterilitate, 16 a | 

Teoria acestei şcoli este adevarată, dar nu-i completă. Ea 
se întemeiază pe deoparte numai pe continuitatea şi solidaritatea. | prezentului cu trecutul, fără să țină seamă în deajuns de. ger- menii noi de vieaţă, de progresele ulterioare, pe care evoluţia le dezvoltă în viitor, iar pe de altă parte se întemeiază numâi pe evoluţia dreptului roman şi a dreptului german. Dar, trebuie- să se ţină socoteală şi mai Cu seamă să se aprecieze după ade-.- varata lor valoare germenii noi de vieaţă, progresele ulterioare, pe care evoluţia le desvoltă în viitor, şi trebuie 'să ne întemeiem: pe drepturile tuturor popoarelor. Afară de aceasta, trebuie să. completăm cercetările noastre cu datele economiei politice, ale . -- sfatisticei şi ale tuturor celorlalte ştiinţe sociale, care au în tot-. „deauna-până la un grad oarecare '0 legătură mai mult sau mai: putin strănsă cu ştiinţa juridică. In acest chip vom cunoaşte-. toată mişcarea vieţii juridice p. c. şi faptele şi legile, prin care ea se desvoltă şi trebuie să continue mersul său propăşitor. 17 6) Şcoala pozitivistă : Dreptul îşi are obârşia în realitatea vieţii. Dar, viaţa nu-i. numai viaţa externă şi vizibilă  materiali- ceşte, ci este şi viața internă sau sufletească sub formă de “ins. tangibilităţi psihice, de imponderabili morali, — Şcoala raţionalistă nu ţine seamă în deajuns de realitatea externă, iar şcoala istorică nu ține seamă în deajuns de realitatea cerebrală, — Ca să des- coperim dreptul trebuie să intrebuinţăm. şi observarea internă şi: 

J 

  

) E. Picard, 1. c, $. 166. p. 295 şi 297, 
") DL. Tanon, |. e. p. 19—25.
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:pe cea externă, trebue să privim şi'n noi Înşine şi-în aiară de 

:n0i, în natură. !8 i - 
Il. Aşa dar, dreptul este un produs al vieţii atât externe cât şi 

cinterne. Conştiinţa socială, îl formulează în obiceiuri şi legi. Obi- 
-ceiurile şi legile sunt impuse în practica raporturilor sociale, 

"SCOPUL DREPTULUI 1 

Ş. 17. 
„l. Scopul dreptului este, ca să domnească dreptatea pe. 

“Pământ, pentru ca şi prin dreptate să se ajungă la bine şi fe- 
ricire. : | . Me . 

II. Dreptatea, (ideea de dreptate, Simţul dreptăţii) este al- 
cătuită din părţi mai: mari. ori mai mici din ideile de solidaritate, 
-de utilitate, de armonie şi de frumos, de egalitate, de proporţi- 
„onalitate, de echivalență, de reciprocitate, de - identitatea şi a- 
cordul. gândirii cu sine însăş,. precum şi din- multe alte idei, 
“care nu pot îi nici definite şi nici numărate exact. Ea este le- 
gată de concepţiile etice, politice, filosofice; religioase ale unei 

„obşti şi corespunde la sentimente foarte variate şi complexe 2, 
„Sa susținut, că dreptatea este determinată numai de ideea de 

utilitate. Părerea aceasta nu-i adevărată. O dovadă câ niu numai 
“ideea de utilitate, ci şt alte idei determină dreptatea sau simţul 
“dreptăţii, este faptul, că în Statele Unite robia a fost desfiin- 
“ţată din convingerea, că este contrară, nu utilității, ci demni: 
tăţii omeneşti. 4 . a „ 

Ideile, din care e alcătuită „ideea de dreptate, privesc şi țin 

15) E. Picard, 1. e. $. 167, p. 297 şi urm.“ i 
| „4 Scopul dreptului se mai numeşte şi fe/eologia dreptului, cauza fi- -nală, finalitatea dreptului, argumentul suprem, pentru: ce al dreptului, me- nirea socială a dreptului. — Obârşia şi scopul dreptului sunț numite la un loc fundamentul dreptului sau baza dreptului - sau ideea dreptului sau rați- -unea de a fi a dreptului. Noi credem, că e mai metodic, ca obârşia drep- tului să fie separată de scopul dreptului şi de aceea am făcut două para- „grafe deosebite. „- - . - 

*) E. Picard, 1. c., SS. 169—197, p. 300—351. 
5) L. Tanon, |. c.; p. 76 şi urm: ” 
“) F. Regelsberger, |. c., p. 63 şi urm. 
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seamă de trebuinţele mari, puternice, grabnice şi intangibile,. 
atât individuale, cât şi sociale. Ele sunt caracterizate prin gradul: * 

lor de certitudine şi de generalitate şi prin intensitatea răsco- 
lirii sufleteşti pricinuite de călcarea lor, Ast-fel5 : | 

1) Ideile privitoare la asigurarea stabilităţii obştii sunt ca- 
racterizate prin certitudine sau statornicie. Dacă. ar fi numai. 

vremelnice, dacă ar trebui să fie revăzute şi “ primenite în fie--: 
care clipă, ele mar mai asigură stabilitatea obtii şi mar mai 

îusuileţi. vieaţa socială. o 

2) Ideile privitoare. la repararea_ jignirilor şi vătămărilor- 
pricinuite de conflictele . dintre oameni cereau odinioară pe- 

_depsirea numai a jignirilor celor mai strigătoare la cer şi 

a vătămărilor celor mai violente şi. numai dacă acestea atin- 

gsau pe membrii unei famiiii, ori a unui trib, ori ai unei ce- 
“tăţi, iar nu şi dacă atingeau pe străini, pe necetăţeni ; streinii, - 

necetăţenii, peatunci nu. erau ocrotiţi de loc. Astăzi aceste idei 
cer pedepsirea jignirilor celor mai mici şi a vătămărilor celor 

mai uşoare, care ating pe ori şi care om, fie că e membru at 
unei familii, ori al unui trib, ori al unei cetăţi, ori al unui stat, 

fie că e strein; mai mult de cât atâta, ele, în expresiunea lor: 

“cea mai înaltă, au un caracter destul de întins. de generalitate, 
ca să poată îmbrăţişă omenirea intreagă. : 

3) Certitudinea şi generalitatea acestor idei fac, ca ele să. 

apară oamenilor, că sunt adevăruri : necondiţionale şi absolute, 
adică adevăruri independente de 'contigenţile de fapt, adevăruri, 

care m'atârnă de faptele, ce se pot întămplă.— Mărimea, puterea. 
şi însemnătatea trebuinţelor sau intereselor, la care sunt. privi- 
toare aceste idei, fac, ca ele să fie nu numai percepute intelec-- 
tualmente, nu numai pricepute şi înţelese, ci şi simţite şi fixate: 

în conştiinţă: sub forma de sentiment şi de credinţă, adică să 

fie în acelaş. timp şi adevăruri intelectuale: şi adevărate stări de- 
conştiinţă, şi că, din această pricină, chiar numai gândul căl- 
cării lor să pricinuească o răscolire sufletească foarte mare! De 

aceea aceste idei au de efect o îndatorire mai straşnică de a le: 

păzi, o obligaţie, care este ori pate să fie de necesitate, iar nu 

numai de simplă utilitate, ori de coniormitate cu scopul, ori de 

simplă. Dbunăcuviinţă. 

9L. Tanon, Il. c., p. 80 şi urm.
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III. Dreptul, care nu-i conform cu dreptatea este un drept 
“nedrept, iar acel, care e conform. cu dreptatea - este un drept 
drept. | . 5 , 

IV. Pentru ca dreptatea să domnească pe pământ, trebuie, 
ca dreptul să înfăptuească: următoarele patru regule * : Dela fie- 
care după puterile lui, fiecăruia după trebuinţele lui, prin silința 
fiecărui, prin silinţa tuturor, Aceste patru regule -la un loc se 
numesc fefragrama juridică. Să le luăm pe rând. 

1) Dela fiecare după puterile lui”. Intre activitatea fiecărui | 
-om şi puterile lui fizice şi psihice trebuie să fie o ecvaţie, Fiecare 
:să lucreze atât cât poate, dar nu mai mult de-cât puterile lui. 
De aci. urmează, că e nedrept să cerem de la un om mai mult 
“decât puterile lui ; dar, e-drept să-l putem sili să lucreze atât, 
-cât îi îngăduie acele puteri. — Azi se recunoaşte, că e nedrept, 
cu unii să nu facă nimic, iar alţii să lucreze prea mult. De aceea: “se strigă împotriva trândăviei şi a parasitismului; de aceea copii, bolnavii, betegii, bătrânii sunt lăsaţi să se odihnească, iar când sunt puşi la muncă se aud protestări ;. de aceea se cere fixarea unui maximum de okre de lucru, , 2) Fiecăruia după trebuinţele lui 3. Intre trebuinţele fiecăruia, înţelese. omeneşte, şi înţelepţeşte, şi bunurile vieţii, care să i se dea în măsura mijloacelor. disponibile pentru o viaţă cumpătată şi bună, trebue să, fie deasemenea o ecvaţie. — E nedrept, ca unii să moară de foame, pe. când alţi mor de indigestie | — De “aceea, se fac spitale: pentru bolnavi şi aziluri pentru betegi şi bătrâni, şezători literare şi ştiinţifice, case de cetire pentru în- “setaţii de învăţătură. a 

3) Prin silința fiecăruia *, Fiecare trebue să se 'silească să fie folositor nu numai sie însuş, 
“egoismul individual să'şi bată jo 
oricărui corp viu colaborează p 
trebue să se lase mai pe jos; c 
în organismul social se resfrân 

4) Prin silința tuturer?, 
ilească să fie folositoare nu n 

ci şi obştii sale. E nedrept ca 
c de solidaritatea obştii. Celula 
entru corpul întreg, omul nu 
ăci, orice îmbunătăţire înfăptuită 

ge asupra tuturor părţilor lui. Deasemenea obştea trebue să se si- umai sie îrisăş, ci Şi fiecărui membru 
:) E. Picard, 1. c., $. 186, p. 326, 7) Idem, |, c., $. 187, p. 327 şi urm. 5) Idem, 1. c., Ş. 188, p. 328 şi urm. ”) Idem, |. c $, 191, p. 334 şi urm. 
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al său. E nedrept ca totalitatea să zdrobească în folosul său pe- 
vre un ins oarecare! Orice corp viu prin organele sale generale,. 
sistemul circulator şi sistemul - nervos, [e în serviciul fiecărei 
celule. Deci, e nevoie, ca trebuințele individuale rezonabile, înţe-. 
lese omeneşte şi înţelepţeşte, să fie armonizate.—— Statul e dator 
să chezăşuească fiecăruia, că se va folosi în linişte de ceea ce: 
are. Dar, el nu trebuie să se mărginească numai la atâta ! Aceasta 
ar îi numai 0 dreptate negativă! Statul mai are şi o. îndato- 
rire pozitivă : Să facă pe fiecare să capete ceea ce e. îndreptăţit: 
să aibă după trebuinţele sale înţelese rezonabil, omeneşte şi în--" 
țelepţeşte, pentru o viaţă cumpătată şi bună. De aceea, omul- 
țime de serviciuri sociale nu mai sunt exploatate în folosul 
câtorva, ci în folosul tuturor. De pildă: Căile ferate, poşta, te- 
legraful, telefonul, învăţământul public, spitalele publice, unele- 
monopoluri (sarea, tutunul, chibriturile ş. a.). ” 

Cele două regule din urmă sunt formulate la un loc astfel: . 

Unul pentru toţii şi toţi pentru unul! | | 

V. Tetragrama juridică nu-i înfăptuită încă deplin. Deaceea: 
pe pământ” domneşte numai dreptatea judecătorească. Ce-i drept, 

potrivit cu. evoluţia s'a făcut regule de drept, care tămăduesc re- 

lele, fie fireşti, fie omeneşti, care ating pe fiecare în parte; apoi 
s'au făcut şi: unele regule privitoare la cooperare. Dar, atâta nu-i 

deajuns! Dreptul trebuie să aibă de ideal, ca să înfăptuească . 

întreaga tetragramă juridică, aşa ca dreptatea judecătorească să. 

ajungă să fie adevărata dreptate absolută. — La Romani această. . 

dreptate se sumea e egania juris şi era, ca şi arta latină,. severă;. | 
7 cumpătată şi geometrică * | ar 

CARACTERUL FORMAL AL DREPTULUI 1 

„$.18. 

|. Am văzut, că în vicaţa socială trebuinţele omeneşti, fie... 
fizice, fie psichice şi fie individuale, fie obşteşti, sunt produse 

şi determinate -atât de împrejurările externe ale acestei vieţi, cât: 
şi de concepţiile ideale despre vieață izvorâte. din : conştiinţa so— * 

| ») E. Picard, |. c., 8 19, p. 349 şi urm. 

» E. Tanon, |. c., p. 145-147
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-cială sau naţională 2 şi că acele trebuinţe pot îi indestulate prin 
“raporturile vieţii 2. 

Deasemenea am văzut, că dreptul prin regulele sale arată 
-atât membrilor unei obşti, cât şi obştii, ce. trebuie să facă şi 

„ce trebue să nu facă în lumea externă, adică în ce chip sau formă 
trebuie să se poarte în această lume externă atât membrii unei 

"obşti unii faţă de alţii şi faţă de obşte cât - şi obştea faţă de 
membrii săi, ca să'şi îndestuleze trebuinţele lor, adică arată ra- 
sporturile cu lumea externă, raporturile sociale de coexistenţă şi 
„de cooperare, şi condiţiile cu care ele pot. servi la îndestularea 
acelor trebuinţe +. - 

Il. E netăgăduit, că regulele de drept odată alcătuite au o 
oarecare înriurire asupra desvoltării ulterioare a vieţii sociale şi „a dreptului 5. In adevăr: ” 

1) Acele regule, dacă nu toate, dar cel puţin cele mai în- semnate, sau cuprind în ele o serie de consecinţe, sau au ne- voie să fie completate, întregite. Consecințele şi întregirile . pot să fie deduse cu ajutorul. logicei şi a tehnicei, fie legislative, fie juridice. Aceste consecinţe (sau efecte virtuale) şi aceste în- tregiri ale regulelor nu sunt de despreţuit. Dar, ele nu-s o creeare „adevărată, ci o afacere de tehnică şi:.de logică 5. 2) Acele regule se întrupează în organismul social şi ajung '0 parte integrantă a acestuia, Fiindcă elementele unui organism , deaceea acele Tegule au asupra prefacerilor ulte- 
» Ori mai mică potrivit firii lor; izvo- „YO-uila socială, ele ajung 1a rândul lor un factor mai mult departe 2 vii ana a şvoluţii uiterioare, al desvoltării 

. ŞI această acţiune, deşi mai reală decât cea de mai sus totuşi nu-i decâţ bat ai 
i p o acţiun "iar nu.0 forță creatoare i e derivată, 

2) V. mai sus şi 10, No, VI, p. 44, | *) V. mai sus Ş 12, No. Isi o SI si 5) Vimai sus n. 1 p.9i, Și No. III, p- 51 şi urm, 
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ele omeneşti işi găsesc îndestularea lot cea mai sigură şi cea mai 

deplină. Determinând acele raporturi, le recunoaşte. Recuno- 

scându-le, garantează, şi ocroteşte înfăptuirea lor liniştită şi re- 
gulată. Fiindcă dreptul nu creează trebuinţele: omeneşti: şi nici 

nu înrîureşte covârşitor asupra schimbărilor lor, urmează că 

el nu are putere creatoare proprie. Fiindcă dreptul determină 

numai raporturile sociale de mai sus, adică fiindcă arată numai 
înce chip sau formă trebuie să se poarte membrii unei obşti şi 

obştea, ca să'şi îndestuleze wrebuinele lor, urmează, că e are 

un caracter formal. 
“IV. Fiindcă dreptul nu are putere creatoare proprie, urmează, 

că e o greşeală din cele mai primejdioase să se creadă, că întreaga 
orândueală juridică poate să fia schimbată numai prin puterea 

legii. Dovadă strălucită despre aceasta este nestabilitatea, - ne- 
trăinicia legilor votate în mare număr în-perioadele revoluţionare 

sub înrîurirea partidelor politice. Numai acele legi au avut trăinicie. 
“care n'au eşit din concepţii spontanee şi arbitrare ale legiuito- 

rului, ci au corespuns trebuinţelor şi sentimentelor celor nouă, 

împrejurărilor nouă ale vieţii | 

SANCȚIUNEA DREPTULUI. i 

5.19, 

Regulele de drept, după'cum am văzut :, sunt regule obli- 

gătoare. Pentru ca această obligaţiune să aibă eficacitate deplină, 
trebuie, ca regulele de drept să fie înzestrate cu două sancțiuni; 

m -Constrângerea. întregeşie. dreptul. De acea“ ar trebui, ca ea 

să întovărăşească “dreptul în chip firesc. — In adevăr, nuexistă - 

nici o regulă de drept, care. să nu poată fi călcată. De aceea, 

dacă o regulă de drept a fost călcată, trebuie : să putem în- 

frână, pe acel care. a călcăt'o, pentru ca ea să'şi păstreze toată 

puterea sa. 

Aprobarea, „morală. deasămenea întregeşte d dreptul. De aceea 

ar trebui, ca şi ea să întovaiagească “dteptul în chip firesc. — In 

5 V. mai sus $ 12, p. 51. , 

*) L. Tanon, |. c., p: 145 şi urm...
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“adevăr, constrângerea singură nu-i deajuns, pentru ca dreptul 
să funcţioneze în chip normal şi regulat. Fără încuviințarea 
morală dreptul perde din puterea sa şi nu-şi poate împlini me- 
„nirea,_De aceea trebuie, ca massa obştii să se supună de bună 
voie regulelor de drept, iar: contravenienţii la regulele de drept 
să nu fie de cât o foarte mică parte a membrilor obştii. . 

ISTORIA DREPTULUI 1 

$. 20. 
Î. A 'istorisi nu înseamnă altceva decât a descrie ceea, ce s'a întâmplat şi se întâmplă, a povesti faptele. Dreptul fiind un „ Produs .al vieţii sociale şi al evoluţiei acesteia este concretizat şi se concretizează în fapte. Deci el trebuie să aibă o istorie, | 

"1. Ideea desvoltării istorice a dreptului rezultă de la sine 
din înfăptuirea naţională. a lui. Am văzut, când ne am îndeletnicit Cu evoluţia omenirii, că popoarele şi stările lor nu sunt ceva absolut, ci sunt aparițiuni schimbătoare particulare în marele. curent al istoriei. Tot aşa e şi cu “drepturile popoarelor. De a- ceea, acolo,- unde mai cu seamă se întâmplă o desvoltare iisto- rică a vieţii naţionale, acolo. desvoltarea aceasta trebuie să îmbrăţişeze şi vieaţa juridică, ca o parte esenţială a sa. După cum fiecare popor are dreptul său, tot aşa şi fiecare epocă. trebuie să aibă dreptul său propriu şi. deosebitor.- Schimbările, care se întâmplă în starea socială şi intelectuală a unui “popor, trebuie întotdeauna să aibă de efect o prefacere şi o propăşire a dreptului lui. Insă, dreptul, fiind o Orândueală statornică de. viață, se'nţelege de la sine, că nu poate: luă parte Ia orice osci- lare a vieţii şi a modului de a vedea al poporului; din contra, chiar în cazuri de: prefaceri reale a stării -Poporului, dreptul, adeseaori, nu cedează decât faptelor absolut împlinite ; ba, mai mult decât atâta, nu. rare ori, el se împotriveşte cu îndărătnicie. „chiar acestor fapte, aşa că se poate întâmplă vremelnic, ca legea şi dreptul, ca şi o boală, să treacă prin moştenire, -raţiunea 'să devină absurditate, binefacerea nenorocire; totuş, în definitiv ceea ce e făr'de vieaţă trebuie 'să piară, Dar, se poate întâmplă: din contra, ca dreptul să apuce inaintea. vieţii; aceasta se în- 

  

') C. G. Bruns, Geschichte des romischen Rechts, |. c. p. 76. 
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tâmplă atunci, când o legiuire, “recunoscând. direcţii şi nevoi - „nouă ale vremei, care sunt numai în germine, alcătueşte dreptul. potrivit acestora. Aşa dar, fiecare drept realizat, înfăptuit, e creaţi- unea trecutului său şi nu poate fi cunoscut şi apreciat de cât numai prin trecut, dar Cuprinde în .sine deasemenea în totdea- 
una, mai mult, ori „mai puţin, şi germenii viitorului. De aceea, istoria drepturilor unui popor este istoria civilizaţiei lui şi deci JOr_ este istoria _civiliza 
este o parte a istoriei lui generale, istoriile drepturilor. diferite- 
lor popoare sunt istoriile civilizaţiei lor şi, după cum istoriile 
generale ale diferitelor popoare se contopesc într'o istorie gene- rală universală, tot aşa şi istoriile drepturilor diferitelor “popoare 
se contopesc într'o istorie generală universală a dreptului.: 

"III. Varietăţile şi prefacerile din vieaţa juridică a popoare- 
lor nu trebuie să fie privite, ca un joc al întâmplărei şi al bu-. - 
nului plac, ci din contra, că au de' temeiu o oarecare necesitate 
intrinsecă, datorită factorilor, care le produc, — In adevăr e o 
idee copilărească “şi naivă aceea, că dreptul ar fi fost întocmit 
de regi şi că ei V'ar-fi schimbat după placul lor, aşa ori altfel; 
fiecare ins, Chiar şi stăpânitorul, este un: copil al poporului său 
şi al vremei sale şi el nu poate păşi peste marginile puse de 
aceste împrejurări. Gradul mai înalt, ori mai jos al desvoltării 
unui popor, precum şi înalţarea şi scoborirea forţei sale intelec- 
tuale atârnă de raporturi şi împrejurări, pe care omul nu le poate 
stăpâni. — Dar, ca şi în celelalte raporturi omeneşti,- tot aşa . şi în materia dreptului nu se poate arata cu degetul, care-i hotarul 
dintre necesitate şi libertate, cât de departe fiecare ins guver- 
nează, ori este guvernat, cine e ilău şi cine ciocan! $ N 
„IV. Hegel susţine, că desvoltarea istorică a drepturilor. dife- 

ritelor popoare şi. treptele deosebite, la care a ajuns, trebuie să fie 
privite, ca o desvoltare istorică universală şi conexă a dreptului, 
ori mai bine zis a spiritului omenesc cu privință la drept. — De. 
aceea, desvoltarea juridică a fiecărui “popor-ar forma prima 
treaptă trebuitoare pentru treapta imediat superioară. .. :. - 

„Această părere e neîntemeiată, căci. e desminţită de faptele 
istorice concrete apreciate cu nepărtinire. Dreptul desvoltat laun | 
popor oarecare n'a servit altui popor aşa, ca acesta să plece 
de acolo; unde s'a oprit celalalt, care P'a precedat în desvoltarea . 
sa. Din contra, la fiecare popor dreptul s'a desvoltat începând 
cu începutul şi ajungând la o treaptă mai.sus, ori mai jos . de 3. A . . o *
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cât Ia alte popoare. Deci desvoltarea istorică a drepturilor dife- 
ritelor popoare şi . treptele deosebite la care a ajuns nu este o: 
desvoltare coneză, ci independentă şi e alcătuită din apariţiuni 
mai mult ori mai puţin strălucitoare ale fiinţei omeneşti, din 
produse mature ori premature ale spiritului omenesc — Dar această 
varietate n'ajunge un talmeş-balmeş. Din contra, ceea, ce s'a des- 
voltat în ea, e tot ideeâ dreptului; tot cele două elemente fun- 
damentale ale dreptului, 2 libertatea şi necesitatea, servesc de: 
bază pentru feluritele alcătuiri de drepturi. Dar, deşi aceste două 
elemente sunt inseparabil . legate între ele, deşi unul nu poate 
fi derivat din celalalt, totuş se întâmplă, ca modul de a concepe 
dreptul de fiecare popor să fie covârşit unilateral de unul, ori 
de celalalt din aceste două elemente şi astfel se produc princi- 
palele deosebiri ale drepturilor popoarelor. — Aşa dar drepturile: 
naţionale, ori cât de puţin sar trage unele din altele, totuş din 
punct de vedere logic : stau în raporturi anumite între ele. De 
aceea, istoria universală a dreptului nu-i O simplă înregistrare 
şi înşirare de varietăţi făr'de sfărşit ale unei idei, ci în realitate: 
este desvoltarea ideei de drept în omenire. Legătura dintre dife- 
ritele drepturi este în general următoarea : 

Am spus, că se poate, ca unul din cele două elemente ale- 
dreptului să covârşească. pe celalalt în ce priveşte modul naţio- 
nai de-a concepe dreptul şi astfel să formeze unilateral. punctul de plecare pentru alcătuirea dreptului.. Dacă această covârşire se: întâmplă cu prilejul înfăptuirii istorice a. dreptului, atunci rezul-. tatul va îi o deosebire fundamentală pentru. dreptul întreg. Din această pricină se deosebesc drepturile din Asia şi Europa. In adevăr, Asia e ţara necesităţii, Europa e țara libertăţii, Celelalte. părţi ale lumii nu pot fi luate în considerare in mod indepen- dent, îindcă ori au primit dreptul lor de la cele două precedente, ori au rămas încă pe. pragul primei creaţiuni a dreptului. : 

1) In Asia dreptul apare numai ca o putere obiectivă şi: - ca 0 necesitate în contra individului. Este o 'orândueală 'Supe- rioară a vieţii, o poruncă sau ordin, căruia fiecare trebuie să se supună pur şi simplu. E adevărat, că dreptul acesta garan- 
tează individului o oare care libertate şi oarecare îndrituiri ; dar, el îşi are fundamentul şi punctul de plecare, nu în. libertate şi. - 

"*) V."mai sus $. 14, No. III, 3, p. 67. 
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în îndrituirea subiectului, ci numai in” orândueala obiectivă de 
sus în jos. Baza dreptului nu-i libertatea, ci supunerea. — Dar, 
fiindcă porunca poate să aibă un isvot deosebit, i deaceea mai 
rezultă următoarele deosebiri=: ..  . | 

[n ţările răsăritene ale Asiei dreptul e creat de voința şi. 
porunca stăpânului. Acesta are sau' o putere, care se aseamănă 
cu aceea a şefului din familia patriarhală, p. c. e în China, sau - 
o putere absolut despotică, aşa că poporul întreg apaie ca robii 
săi, p. c. e în Indochina,-mai cu seamă în Siam,. 

In Asia de mijloc, în special în India, dreptul se întemeiază - 
pe o orândueală moralo-religioasă, pe care preoţii Brahmani au 
dat'o ţării. 

„In 'Asia anterioară porunca întemeetorului religiei regulează 
dreptul dimpreună cu religia ; aşa e de pildă la -Perşi, la Evrei, 
la Mahomedani. Aci deabea creştinismul a deosebit religia - de 
“drept şi asfel a făcut cu putință un acord al amândurora cu 
libertatea. a: ? a a 

2) In Europa din contra drepturile. se bazează cu totul pe 
principiul libertăţii, individuale. Dreptul şi legea. nu sunt date 
de sus în jos, ci purced dela popor şi nu sunt decât întruparea 
libertăţii acestuia *: - | a . E 

__La Heleni dreptul şi îndrituirea sunt în continuitate ime.- 
diată : Libertatea“constă mai ales în participarea obştească la 
vieaţa publică. De aceea dreptul. privat e cu, totul subordonat 

“dreptului public şi nici nu se 'desvoltă, Sa 
“La Romani şi la Germani dreptul public şi dreptul privat 

se desvoltă de opotrivă. De aceea, mai ales amândouă aceste 
drepturi alăturea formează punctele de culminaţie ale desvoltării 

„ juridice. Reunirea ăcestor două drepturi formează oarecum per- 
fecţiunea desvoltărei juridice ; de aceea, ele au „devenit bazele 
întregului drept actual al lumei civilizate, - 

*) V. mai sus n. 1, p. 9%. 

S. G. Longinescu — Elemente de Drept Roman. , Ț



CAPITOLUL UL. 

NOŢIUNI GENERALE ŞI PRELIMINARE. 
| DEFINIȚI A | 

Ş. 21. Regulele de drept. | 
|. Regula de drept este un act de voinţă al obştii, care exprimă idea de drept întro formă cognoscibilă şi generală. - II. Regulele de drept se mai numesc! şi regule juridice, “norme juridice, principii juridice. - . 

Ş. 22. Dreptul pozitiv, dreptul ideal, îndrituirea, îndatorirea, subiectul de îndrituire sau persoana, 
L. Dreptul positiv este totalul regulelor abstracte, care pot fi înzestrate. cu constrângere judecătorească şi pe care o obşte le stabilește pentru purtarea membrilor săi unii faţă de alţii şi faţă de ea, precum Şi pentru propria sa purtare... | De dreptul pozitiv se deosebeşte dreptul ideal, Aceasta este 

me a 

şi pentru propria sa purtare, a. Dreptul pozitiv trebuie să. râvnească să. poate mai mult de dreptul ideal, 2. | II. Din definiţia dreptului pozitiv urmează, care se aplică într'o obşte determinată, - întrun stat anumit, [a un, popor anumit. De aceea el este popor, ori al acelui stat, d.p. dreptul românesc, dreptul roman, dreptul franțuzesc ş.a.m.d, : 
| OTIL, Dreptul pozitiv pri — 

f. A. Merkel, Elemerit 
1 C 

e der allgemeinen Rechi 
Pădie der Rechiswiscensshaft, de Franz" Von Holizenăoelelre, 

. V, mat sus $. 17, No, V, pa. ” iai 

n regulele sale determină sferele de 

în Encyclo- 
p.5 

. 

se apropie cât se - 

că el este dreptul, 

numit: cu numele acelui -
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voinţă şi libertate ale membrilor obştii unii faţă de alţii şi faţă 
de obşte şi ale obştii față de membrii ei şi întruneşte puterile, 
pe care fiecare membru le pune la dispoziţia obşti 2. | 

” 1) Determinând sfera de voinţă şi de libertate a fiecăruia, 
dreptul pozitiv pe de o parte infrânează bunul, plac în anumite 

„direcţii, iar pe de altă parte garantează voinţa şi libertatea în 
alte direcţii, pentru ca trebuinţele omeneşti să poată ajunge să 
fie îndestulate în chip liber şi pentru ca voința omenească să 
poată ajunge să se înfăptuească în chip liber. — Intru cât dreptul 

„pozitiv garantează libertatea în unele direcţii, într'atât el este un 
principiu al libertăţii +. N a ă | 
2) intrănână bunul plac, dreptul pozitiv preîntâmpină ciocni- 

„rile dintre membrii unii obşti, p.-c. şi dintre ei şi obşte, iar dacă 
acele ciocniri mau putut fi pteîntâmpinate, regulează "aplanarea 
sau netezirea lor. Astfel dreptul pozitiv este un principiu al păciis. 

3) Preîntâmpinând şi aplanând ciocnitele de mai Sus, dreptul 
pozitiv înființează, păsirează şi restabileşte înlăuntrul obştii o 
anumită orândueală sau ordine. Deci, el este un principiu al or- 

"Am spus:, că fără ordine vieaţa socială n'ar mai fi cu 
putinţă. In adevăr, dacă dreptul mar înfiinţă, -păstră şi restabili 
ordinea într'o obşte, atunci trebuinţele omeneşti, fie fizice, fie psihis-. 
ce, mar mai putea fi îndestulate. De pildă: Nu s'ar mai putea, 
ca savanții să lucreze în biuroul ori ;în laboratorul: lor şi să 
facă descoperii şi invenţii, ca judecătorii. să judice, ca avo- 
caţii să pledeze, ca poeţii să facă poezii, ca pictorii să facă 

“tablouri, ca sculptorii să facă statui, ca agricultorii să lucreze 
pământul, ca neguţătorii să facă vre un comerţ, ca armata . să 
apere ţara de duşmani, ca profesorii să facă lecţii, ca studenţii 

„Să înveţe şi să - nuşi peardă în zadar anii cei mai frumoşi ai 
vieţii, ş. a.m. d. — De aceea, cu drept cuvânt s'a spus, că dreptul 
este temelia statelor, justitia est fundamentam regnorum | 

„4) Determinând sferă de voinţă şi de libeitâte ă' fiecăruia, 
dreptul. pozitiv arată, povăţueşte, învaţă, călăuzeşte sau cârmu- 
eşie purtarea tiităror-în-vieaţă socială. De aceea, el este mentor, 

N . 

- , axa : Ei aa . 

-*) V. mai sus $. 14, No. III, p. 67. i 
4) V. mai sus n. 1 - . 

5) V. mai sus $. 2; No. VII, p. 22 şi 23. ă 
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dascal şi pedagog, călăuză, cârmaciu * —Tot: de aceea dreptul po- 

zitiv este definit: Nârma_agendi, adică_regula de. purtare. 

5) Când poveţele sale nu sunt ascultate, când reguieie sale 

obligătoare sunt calcate, atunci şi numai atunci, dreptul pozitiv 

întrebuinţează. constrângerea. judecătorească, pentruca să facă pe 

fiecare să păzească şi să respecte acele regule, .De aceea dreptul 

pozitiv este suveran, domn si stăpân. putere orânduitoare şi po-. 

runcitoare. 
6. Determinând sfera de voinţa şi libertate, a fiecăruia, dreptul 

pozitiv arată condiţiile cu: care fiecare înlăuntrul sferei sale, şi ' 
dacă nu va ieşi din ea, poate să se'mişce,. poate. să 'şi desvolte 

activitatea sâ, ca să dobândească putere sigură asupra lucru- 

rilor şi oamenilor din lumea. înconjurătoare, adică să dobăn- 
dească bunuri de ale vieţii, spre a'şi îndestulă trebuinţele. — Pă- 

şind astiel, dreptul pozitiv spune două lucruri : 

_ Întăi, recunoaşte, ocroteşte şi chezăşueşte o steră determinată 

de “ voinţă şi libertatea. “pentru fiecare. O astfel de sferă cheză- 
şuită de dreptul pozitiv se numeşte ; îndrituire sau facultas agendi, 

adică libertatea de a voi ceva, putinţa. ocrotită „juridiceşte de a 
Şi face, ori “de a nu, face. — Acel care are îndrituiri se numeşte . 
"subiect "de îndrituiri Sau persoană. 

- AL „doilea, opreşte pe fiecare să nu iese din sfera sa şi să 
nu intre în sferele celorlalţi, îi spune, că trebuie. să respecteze 
acele sfere, că este îndatorit:să nu le atingă. că'are îndetorirea 
să nu' le vateme. — Deci, îndrifuirea unuia dă naştere la îndato- 

_zirea tuturor celorlalţi, adică, ori cării îndrituiri îi corespunde 0 
îndatorire. 

Aşa dar, dreptul, îndriluirea şi îndatorirea sunt în strânsă 
legătură : Dreptul nu poate să existe fărde îndrituire. și. de înda- 
torire, iar îndrituirea şi îndatorirea nu pot să existe făr'de drept &.. 

5. 23. Raporturile juridice. şi instituțiile juridice. i 

IL. Raporturi juridice Sunt. raporturile „sociale recunoscuțe: 
de dreptul pozitiv. 

1 Ar văzul, că: râporturile sociale servesc la îndestularea = 
r.- ă 

  

“F. Regelsberi er. 1. c., I, p..59. 
7) /dem, “vide > P--59 
*) [dem, ibidem, p. 60. - 
R dem, ibidem, Ş. 13, p. 1 şi urm, . 
:) V. mai sus $. 10, p. sc! şi urm, $. 13, p. 56 58. 
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trebuințelor. omeneşti. Dar, nu toate raporturile sociale sunt re- 

“ciinoscute de dreptul pozitiv, ci numai acelea, care sunt vred- 

. nice să fie ocrotite şi care au nevoie de ocrotire. 

Raporturile sociale vrednice de - ocrotirea dreptului sunt. 

numai acele raporturi, care servesc la îndestularea_ trebuinţelor 

rezonabile şi morale,_adică_a. „trebuinţelor conforme cu jude- 

cata sănătoasă şi conforme cu morală î. 

Dreptul nu. se înjoseşte” niciodată, nici să. fie sluga plecată 

a toanelor, nici să dea 6 “mână. “de ajutor. imoralităţii, De acea, 

el nu vrea să_ocrotească acele învoeli. dintre oameni, care sunt 

nerezonabile (capricioase, ridicule inepte, lipsite__ de scop), ori 

care jignesc = morala *. Astfel de învoeli, ge taportuzi: sociale, sunt 

nevalabile.. Rai a ti 

Raporturile sociale, care au nevoie de ocrotirea dreptului 

sunt numai acele raporturi, care pot i îi turburate de oameni şi 

morală; fie. de bunacuviinţă. De. pildă: Prietenia este un raport 

“social de o sublimă valoare morală, totuşi nu-i un raport juridic! 

2) Dreptul pozitiv spunând, „că ocroteşte ntimai acele ra- 

porturi sociale,- care sunt vrednice de ocrotire şi care au nevoie 

de ocrotire, arată, determină condiţiile, cu care elle recunoaşte. 

Ă Determinarea raporturilor de coexistenţă” asigură îndestularea . 

trebuihţelor individuale. . 

i Determinarea raporturilor de cooperare 6 asigură îndestularea | 

trebuințelor obștești. 

- 3) De regulă: raporturile juridice produc! efecte juridice, fără 

să mai fie nevoie de intervenirea altor fapte. 

Il. Instituie juridică, este totalul de regule de drept. privi- 

toate la : raportiările” juridice, câre sunt identice din Punctul de 

vedere al “obiectului. şi al „scopului. lor generic. . 

D Despre un raport juridic se “poate vorbi în două în- 

ţelesuri : 

Intâi, când, de pildă, Primus vinde lui Secundus un cal cu 

10000 lei, zicem, că se naşte între Primus şi Secundus un ra- 

port juridic. — Acest raport juridic, . dacă ajunge obiectul unei 

  

„ mai sus $. 7, No. Vă. p. 32 și i 83. ÎN 

„ mai sus $. 10. No. Il şi IV, p.4l şi urm. 
„ mai sus & 10, No. VI, 3 p. 46. 
„ mai sus $ 10, No. VI 4 p. 46.- 
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discuţii, neînțelegeri, controverse între. Primus şi Secundus, se 
numeşte pricină judecătorească, cauză judecătorească, proces.. 

Al doilea, când, de pildă, regula de drept spune, că ra- 
portul juridic vânzarea, dă naştere obligaţiei vânzătorului de a: 
predă lucrul vândut,. prin vorba raport juridic se arată. o stare: 
de lucruri figurată, care e scoasă din observarea unui număr de- 
fenomene practice; raportul juridic în acest caz e o figură ju- 
ridică, | n a] 

In cazul întâi avem de a face cu un raport juridic devenit: 
"concret, iar în cazul al doilea cu un: raport juridic abstract, 

“tipic. — Cu'cel dintâi are de a, face judecătorul, iar cu cel de: 
al doilea are de a face legiuitorul şi teoreticianul. 

2) Raporturile juridice abstracte alcătuesc instituțiile, așeză-- 
mintele dreptului pozitiv. Ele stau în Strânsă legătură între ele; 
Ştiinţa dreptului în partea sa sistematică ne arată această co-. nexitate. A . 

IL. Regulele de.drept sunt făcute pentru raporturile juri- dice. Raporturile juridice se întrunesc în instituţii juridice. Insti- tuţiile juridice sunt părţi ale dreptului pozitiv. Aceste părți întru- nite alcătuesc dreptul pozitiv întreg, alcătuesc o unitate. — Fiecare parte a dreptului pozitiv condiţionează şi este con-- Si diționată în acelaş timp. De aceea, pentru priceperea fiecărei. regule de drept este nevoie de o ochire asupra întregului şi. de o examinare de aproape a conexităţii părţilor dreptului. In. aceasta constă superioritatea juristului format ştiinţificeşte faţă: de rutinatul juridic! . - ] a 

$ 24. Faptele juridice. 
___ Pentru-a şti, ce. este un fapt juridic, trebuie mai întăi: să ştim, ce este un fapt. - 

Fapt se numeşte o întâmplare petrecută în timp şi'n spaţiu, de care ne dăm seamă, prin simţurile noastre Ă Faptele se deosebesc în fapte ale naturii sau ale firei şi: în fapte ale omului, | | i i " Faptele firii 'se numesc evenimente. De pildă : Ploaia, nin-. | " soarea, naşterea, moartea, trecerea vremii. aptele omului se numesc acțiuni,sau acte. De pildă: Că-- direa unei case, cumpărarea unti moşii, întrebuinţarea unii lucru, contrazicerea, necontrazicerea, împotrivirea, neimpotvirirea. i 

na
me
 
m
p
 

e 
e
p
 
r
r
.



— 103 — 

Prin actele sale omul îşi arată voinţa sa. Deci, actele 

“sunt arătări sau manifestări de voinţă. ale omului,. sunt: fapte 

-voite ale omului. — Fiindcă omul poate să-şi arate voinţa sau' 
pozitiv, făcând ceva, sau negativ, nefăcâud ceva, de aceea ac- 

- tele se deosebesc. sau în acte. pozitive, sau în: acte negative. 

“Acte pozitive sunt acele, care cer, ca omul să facă ceva; 

ele constau intr'o facere, o activitate a omului. D. p.: Clădirea 

“unei case, cumpărarea unei moşii, intrebuințarea unui. lucru, Con- 

" trazicerea, împotrivirea, 

Acte negative sunt acele care cer, c ca oniul să n nu facă' ceva; 

ele constau într'o non facere, o neactivitate a omului. De pildă: 

Neintrebuinţarea unui lucru, necontrazicerea, neîmpotrivirea. — 
"Fiindcă acţiunile sau actele negative cer, ca omul să nu facă 
ceva, să omită de a face ceva, deaccea ele se numesc şi omisiuni. 

WU, „Fapte juridice se numesc faptele, care: produc - efecte 

juridice, ' 

„ Faptele juridice. se deosebesc în evenimente juridice şi În 
:acte juridice, 

Evenimente —puridice sunt fapte ale firii, care produc efecte 

juridice. De pildă: Naşterea, moartea, trecerea vremii. 

, Acte juridice sunt îapte ale omului, care, produc efecte 
“juridice. Ele sunt sau: pozitive, sau negative. : Ia : : 

„Acte juridice pozitive sunt acelea, în care: voinţa omului 

'se nianifestă prin “facere. D. p.: Clădirea unei case, cumpărarea 

“unei moşii, întrebuinţarea unui lucru, contrazicerea, împotrivirea. 

Acte juridice negative sunt acelea, în care. voinţa omului 

se manifestă prin..n non Jacere, prin omisiuni. D. p.: Neîntrebuin-—— 

“area unui lucru, n&contrazicerea, neimpotrivirea.—— 

III. Actele juridice se deosebesc-în acte licite şi acte ilicite 

1) Acte. licife ; (îngăduite) sunt acele acte, fie pozitive, 

ie negative, care sunt conforme cu rânduelile. dreptului pozitiv. 

2) “Acte. ilicite (neîngăduite) sunt acele acte, fie pozi- 
“tive, fie negative, care vatămă _0 îndrituire, ori calcă o rându- 
eală a dreptului pozitiv, omne quod non jure fil. 

IV. Actele licite sunt” de trei feluri: 

1) Acte, care produc efecte__juridice conform voinţei ace- | 

luia, ori a acelora, care le au făcut. Astiel sunt actele, care au 

de scop să înfiinţeze, să desființeze, să schimbe, să păstreze, 

“să întărească, să chezăşuiască, şi să valorifice în justiţie o 'în- 

ddrituire,
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- Persoanele, care fac asttel de acte, se numesc părți sau 
autori ai actelor. -. | 

„Faţă de părţi toate celelalte persoane “se numesc - persoane 
de al treilea sau cei de al treilea. -. i 

+2) Acte, care produc. efecte juridice din pricina persoanei, 
care le face. D. p.: O hotărire judecătorească. Dacă hotărlrea 
ar fi rostită de un particular, ea mar “produce aceleaşi efecte; 
ca acea rostită de un judecător. - 

3) Acte, care produc. efecte juridice, nu din pricină că. 
acel care le-a făcut s'a gândit la aceste efecte, ci din pricina 
dreptului pozitiv. Aceasta se întâmplă, când dreptul pozitiv trebuie 
să hotărască soarta juridică sau a unui lucru nou creat prin 
acele. acte, sau a unui raport social nou înfiinţat prin acele acte. 
De pildă: Dacă o persoană a făcut o..-pâne din făină altuia, 
dreptul pozitiv trebuie să hotărască a cui să fie pânea, lucrul cel 
nou. Dacă se încheie o căsătorie, dreptul pozitiv trebuie să de- 
termine raporturile dintre soţi.. Dacă se naşte un copil, dreptul 
pozitiv: trebuie să determine raporturile de înrudire ale acelui copil. 

V. Actele ilicite sunt de două feluri: 
1) Acte, care vatămă o îndrituire. _ | 
2) Acte, Care calcă o rândueală prohibitivă a dreptului. 

Acest fel de acte ilicite se numesc delicta, D. p.: Furtul, în- 
şelăciunea. — Dintre deiicta unele pot să fie în acelaşttimp şi o 
vătămare a unei îndrituiri, d. p. furtul, care vatămă îndrituirea. de proprietate; altele pot să nu fie şi o vătămare a unei îndri- 
tuiri, d. p. înşelăciunea. 

Actele ilicite sunt fapte voite; dar, ele produc efecte ju ridice nu conform cu «voinţa făptaşului, ci în contra voinţei acestuia. De pildă: Furtul are de efect pedepsirea făptaşului şi obligarea lui la despăgubiri. Se' poate, ca hoţul să fi prevăzut 
aceste efecte; în orice caz însă nu le-a voit. : 

VI. Deşi atât actele licite, cât Eşi actele ilicite sunt acte juridice, totuş în cursul nostru vom întrebuinţă expresiunea de acte juridice Propriu. zise sau pe scurt acte juridice, pentru a arăta acele acte juridice licite, care au de scop să înfiinţeze, să desființeze, să schimbe, să păstreze, să întărească, să che- | zăşuească şi să valorifice în justiţie îndrituirile. Ă 
VII. Actele juridice propriu zise. pot fi de mai multe feluri: 1) Acte juridice scrise şi acle juridice nescrise... . : 
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Acte juridice scrise sunt acelea, care au fost scrise, adică | 

pentru care s'a făcut un înscris sau când au luat naştere, sau 

mai pe urmă, Elejpot fi dovedite prin înfăţişarea înscrisului. 

Acte juridice nescrise sunt acelea, care m'au fost scrise, pen- . 

tru care nu s'a făcut. nici o dată nici un înscris. Ele nu pot fi 

dovedite prin înfăţişarea unui înscris, ci prin alte mijloace. - 

2) Acte juridice unilaterale şi acte juridice bilaterale,: | 

Acte juridice unilaterale ŞI sunt acelea, care pentru ca să ia 

naştere este. de ajuns voinţa unei singure persoane., D.p. Un 

festament. 

Acie. juridice bilaterale sunt acelea, | care pentru ca să ia. 

naştere este nevoie de voinţele a două persoane. D.p. O convenţie. 

__ [Convenţile la rândul lor sunt de două feluri: Obligatoare 

sau contracte şi constitutive. Convenţiile obligatoare sau contrăc-- 

tele sunt convențiile, care dau naştere unei obligaţii. Convenţiile 

constitulive sunt: convențiile, care dâu naştere. la o îndrituire ab- 

solută în opoziţie cu obligaţia. 

„ Convenţiile obligatoare sau contractele sunt de asemenea 

de două feluri: Sinalagmatice şi nesinalagmatice; Convenţiile 

obligatoare sau contractele sinalagmatice sunt convențiile, care 

dau nâştere la obligaţii în sarcina amânduror persoanelor, care . 

le-au făcut. D, p. Vânzarea. — Convenţiile obligatoare sau contrac- 

jele nesinalagmatice sunt convențiile, care dau naştere la obligaţii 

în sarcina numai a uneia din persoanele, care le au făcut. D.p. 

Făgăduiala - unei sume de bani. — In loc de convenţii sinalag- 

matice şi convenţii nesinalagmatice se obişnueşte să se spună: 

Convenții “bilaterale. şi convenţii unilaterale Acest chip de rostire - 

este echivoc şi: nelogic: Am văzut, că: orice convenție este un act. 

juridic bilateral. Deci, toate convențiile sunt acte. juridice bila- 

terale; nu se poate, ca unele să fie unilaterale, iar altele bila- 

terale ! Apoi, dacă în expresiile convenţie unilaterală şi “con= : 

venție bilaterală înlocuim vorba. convenţie prin egalul său act 

bilateral, ajungem la: Convenţia unilaterală . este un act juridic 

bilateral unilateral, iar convenţia bilaterală este un act. juridic 

„bilateral bilateral! ] 

3) Acte juridice între vii şi acte juridice din pricina. morţii. 

Actele juridice din pricina morții sunt acele acte, prin care re- 

gulăm raporturile. noastre juridice pentru cazul încetării: noastre 

din vieaţă şi care nu produc efecte decât după moartea uneia
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ori. alteia din persoanele, care le-au făcut, D. p. Testamentuţ. | [ Trebuie 'să luăm aminte, că actele juridice din pricina mor-. ii nu sunt indentice cu actele juri 
din urmă -imbrăţişează, după cum vom vedea, mai puţine acte: juridice, de cât acelea, din pricina - morţii.] i Acte juridice între vii sunt actele făcute între. persoane vii Fă prin ele nu regulăm raporturile noastre juridice “pentru cazul încetării noastre din vieaţă; iar efectele lor nu atârnă: de moar- tea persoanelor, care au luat parte la ele, ci se pot produce: atât în vremea vieţii părților, cât şi după moartea acestora, 4) Acte juridice oneroase şi acte juridice gratuite. | Actele juridice oneroase ne fac să dobândim o. îndrituire ori: cel puţin un f616s; un câştig, în schimbul unui echivalent dat de. noi. D. p. Vânzarea ne îndritueşte să cerem predarea lucrului. cumpărat în schimbul plăţii preţului. 

Actele, juridice gratuite. ne fac să dobândim o îndrituire, ori. cel puţin un folos, fără ca. noi să dăm în schimb un echivaleni.. | D.;p. Donaţiunea ne dă proprietatea lucrului dăruit, fără ca să. dăm ceva în schimb. o Actele gratuite se mai numesc: şi acte de liberalitate sau. de dărnicie, acte ex causa lucrativa, acte lucrative, 5) Acte juridice formale şi acte Juridice neformale (amorfe, diforme).. | | i - 

Acte juridice nejormale sunt acelea, care, spre a luă naştere, pot îi făcute în ori-şi ce chip. — Dacă Părţile cred de cuviinţă, 
pot cere să se îndeplinească anumite formalităţi de pildă, ca. să i ă nu, pot Să'şi arate. voinţa şi. 
fără nici o formalitate, chiar şi prin fapte concludente, ori prin. 
semne, -Prin fapte concludente, adică prin fapte de acelea, din 
care în chip raţional şi cinstit se trage COricluzia sigură, că 
persoana a. voit un anumit act juridic, iar Lepădarea unui lucru de Proprietarul lui 

dice. de ultimă. voință. : Acestea: - 

De 
a
 

a
 

pp
 
a
 
a



» - 

— 107 — 

Aucrului amanetat înseamnă renunţarea la amanet, Primirea din 
partea creditorului de dobânzi pe anul viitor la un capital dat 
“Cu împrumut înseamnă, că acel creditor a voit să prelungească 

timpul împrumutului cu un an. — Prin semne. De- pildă: Dăm 

-din, cap, ca să arătăm, că „voim să ne obligăm să facem ceva. 

Formalităţile-au şi foloase şi neajunsuri. 
Foloasele sunt: Părţile işi dau seamă mai bine de serio- 

sitatea actului. Desbaterile lor sunt concentrate, aşa că se deo- 

- sebeşte bine facerea actului juridic de simplele tratative. Adesea 

Ori dovedirea actului este asigurată. . 
Neajunsurile sunt: Ingreuiază facerea actelor. Răpesc vreme, 

:Sunt costisitoare. Ne expun, 'ca voinţa arătată în chip. hotărât 

să maibă-nici o tărie din pricina unei greşeli de formă. |. 
* Dacă formalităţile mau fost observate, efectele pot îi fe- 

„durite : - 

| În cazul în care dreptul pozitiv cere anumite tormalităţi, 

pentru ca actul să fie valabil, calcarea acelor formalităţi atrage 
nevalabilitatea actului. 

__ Când-părţile cer anumite formalităţi calcarea acestor for- 

malităţi . va avea efectele izvorând. din învoeala „părţilor. . 

In celelalte Cazuri se poate, ca: Indeplinirea formalităţilor 

"să ne aducă oarecare foloase juridice, . D. p.: Dovedirea ac- 

telor. se face mai uşor s. a. lar calcarea formalităţilor șă ne 
" pricinuească oarecare neajunsuri. D. p.: Dovedirea actelor se 
face mai greu ş.a. . 

VIII, Stare .de fapt juridică, Pentru ca-un efect juridic să se 
producă, rareori este deajuns un singur fapt juridic, de regulă: 

se cere mai multe fapte juridice. "Totalitatea faptelor juridice 

cerute de -dreptul pozitiv, pentru ca un efect juridic. să se pro- 

- ducă, se numeşte stare de fapt juridică. 
IX. Titlu, Stările de fapt juridice privite ca fundament. sau te-.. 

meiu al efectelor. juridice se. numesc îiflu, — (Când acele stări 

de fapt se sprijină pe învoeala sau convenţiunea părților, : titlul 
se numeşte titlu convenţional sau contractual. Când acele stări 
de fapt sunt neatârnate de „voinţa părților, titlul se numește 
Titlu legal). |
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- DREPTUL POZITIV . 

” $. 25. Izvoarele dreptului pozitiv, 

- Izvoarele dreptului pozitiv sunt două : Obiceiuu, care e cer „mai vechiu, şi legea, care e mai nou. i I. Obiceiul. In vieaţa socială oamenii încep să aplice in- conştient unele regule de diept; pe urmă, aplicând deseori acele. regule, se deprind cu ele şi ajung să'şi dea seamă, că, aşa după cum s'a făcut deatâtea ori în vieaţa zilnică, aşa este drept şi aşa trebuie să fie. Astfel din deprinderi inconştiente de a a- plică unele regule de drept, :se desvoltă conştiinţa despre ceea ce este drept şi ce trebuie să fie, se naşte obiceiul, Gbi- cinuinţa, „Consuetudinea. — Tot aşa se întâmplă, ca oamenii să se “deprindă să nu mai aplice unele regule. de drept. Atunci se naşte -desobicinuinţa, desvăţul, desuetudinea MSau conductudinea contrară. E - 
“Din cele Spuse mai sus urmează, ca obiceiul este un fapt. .: 

a două elemente, unul de fapt, material, extern, iar celălalt su- fletesc, intern: . ...:  - 
1) Elementul material constă din mai. multe acte de acelaş fel, fie pozitive, fie negative, repetate vreme îndelungată şi fără întrerupere. (Plures actus uniformes continui)... | | 2) Elementul sufletesc constă din convingerea, încredin- țarea, dobândită, că' deprinderea. este „conformă cu dreptul şi este necesară. (Obpinio juris et necessitatis). O deprindere făr'de o astfel de convingere nu-i obiceiu, i “IL Legea, Lege este orice manifestare de voinţă a puterii legiuitoare a Statului. . - a e o 1) Legile Sunt de două feluri: Materiale și formale. - Lege materială este legea, care stabileşte regule de drept. Lege formală este orice lege, chiar şi aceea, care nu sta- 

bileşte nici o regulă de drept. acordă unui om mare al- ţării o recompensă naţională. .- 2) Legile din punctul de vedere al sancţionării lor Sunt de “patru feluri ; Perfecte, mai Pujin de -cât Perfecte, mai mult de cât perfecte şi imperfecte. 
: - 

DE Sa 

De pildă: Legea prin care se 

 



— 109 — 

Lege perfectă este legea' sancţionată sau cu neexistența sau 

cu anulabilițatea actelor contrare rânduelelor. sale, adică” legea, 
care spune, că actele contrare rânduelelor sale sunt sau neexis- 

tente (fărde fiinţă), sau anulabile_(pot.fi desfiinţate). De pildă: 

Donaţia făcută făr'de formalităţile prevăzute de lege este ne 

existentă. (Art. 800, 813 şi 1168 C. Civ). Actele vielene, făcute 

de datornic în paguba 'creditorilor lui pot fi anulate . (Art. 975 

C. Civ.). Invoeală încheiată prin înşelăciune (dol) poate fi anu- 

lată. (Art. 961 C. Civ.) SE o 

Lege mai puţin de Cât. perfectă este: legea sancţionată cu - 

pedepsirea acelora, care calcă rânduelele sale, adică legea, care 

spune;-că-acei care vor călcă rânduelele sale vor fi -pedepsiţi» 

dar nu spune, că actele contrare acelor rândueli sunt sau ne- 

existente, sau anulabile. De pildă: Funcţionarul, care la redac- 

tarea unui act de' naştere, se .va abate dela rânduelele legii, va. 

fi pedepsit cu amendă, dar acel act nu-i lovit nici de neexis- 

tenţă, nici de anulabilitate (Art. 36 C. Civ.).. N 

Lege mai mult de cât perjectă este legea -sancţionată şi cu 
- neexistența ori anulabilitatea actelor. contrare rânduelelor 'sale şi 

cu pedepsirea acelora, care au. calcat aceste rândueli. - 
ase J 

. “Lege imperfectă este legea, care mare nici o sancțiune, adică 

nu spune nici că actele “contrare rânduelelor sale sunt lovite de 

neexistenţă, ori de anulabilitate şi nici că acei, care. vor călcă. 

acele rândueli; vor fi pedepsiţi. .. | 

Ii. Obiceiul 'are un folos mare, este foarte mlădios; de 

aceea întotdsaiina e conforni cit conştiinţa socială şi 'se adap- 

ează lesne la trebuințele cele nouă, pe când legea nu-i. aşa. 

Dar, el are şi un neajuns mare ; mlădierea sa face, ca dreptul iz- 

vorit din obiceiu să nu fie statornic şi precis şi ca judecătorul. 

să fie arbitrar. Ca să se înlăture aceste neajunsuri intervine. 

legea, ca să constate, să “formuleze şi să precizeze obiceiul, 

adică să. constate dreptul existent, iar nu să plăzmuească un 

_ drept nou. — Din pricina foloaselor preciziunii şi .a certitudinii 

“sale legea dobândeşte în curând «un rol din ce în ce mai. mare 

la plăzmuirea dreptului. — In sfârşit, legea înlocueşte cu. totul. 

obiceiul, adică ajunge singurul izvor de drept. Ba, unele legiuiri 

opresc 'chiar pe judecător, ca să aplice vre un obiceiu juridic. — - 

Dar, obiceiul rămâne izvor de drept în contra voinţei. exprese 

a legiuitorului: Desuetudinea face, ca o lege să nu se mai a-
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plice. Desuetudinea este, după cum am văzut, un Gbiceiu con- trar !. — Uneori legea cade în desuctudine' chiar înainte de a începe să se aplice. Asttel,. în România, legea închisorii pentru - datorii. nu s'a aplicat nici odată, fiindcă nu s'a construit închi- soarea anumită prevăzută prin acea: lege... 

$. 26, Felurile dreptului pozitiv 
„Dreptul pozitiv este de mai multe feluri : IL “Dreptul Nescris și dreptul scris. 1) Dreptul nescris este dreptul, care izvorăşte din obiceiuri. 2) Dreptul scris este dreptul, care. izvorăşte din legi, - ” Aşa dar deosebirea dintre dreptul scris şi dreptul nescris se întemeiază pe izvoarele dreptului, iar nu pe faptul material al scrisului. De aceea, obiceiurile, Chiar dacă vor fi adunate şi scrise, sau de particulari, sau de stat, nu încetează să fie tot drept nescris. 

- 

oamenilor dintr'un Stat, atât între ei, cât şi cu statul lor, rapor- 
turile acelor oameni cu oamenii din alte state Şi cu alte state 
ŞI raporturile Statelor între ele. EI se mai numeşte şi dreptul 

Publicum pr ivatorum pactis mutare non potest. — E] coprinde : 
Dreptul constituţional, Dreptul administrativ, Procedura civilă şi comercială, Dreptul şi Procedura penală, Dreptul ' internaţional 
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şi diferitelor lui trebuinţe. Dar, aceasta este adevărat numai în 
teorie, nu şi în practică, în vieaţa reală. In „adevăr, în practică, 

dreptul privat nu s'a putut ţine de teorie, ci a trebuit să se lase 
înrâurit de nevoile şi chiar de întâmplările vieţii şi mai ales de 
echitate, de morală şi de binele public. 

Echitătea este egalitatea juridică adevarată şi lăuntrică în 
opozilie. cu egalitatea juridică “formală ! şi exterioară, De “aceea, 
dacă în “vieaţa” socială sunt deosebiri lăuntrice însemnate între 

oameni, se poate face şi deosebiri juridice Exterioare, adică se 
“poate! face 'abateri de la regulele de drept generale, iar dacă nu 

sunt astfel de deosebiri lăuntrice, atunci nu trebuie să se facă 
nici o abatere de la acele regule generale; cu alte vorbe echi- 

tatea îndreptăţeşte recunoaşterea de privilegii drepte, nu şi de 
privilegii nedrepte!. 

Morala. Am văzut, că regulele de morală se deosebesc de 
regulele de drept?. Dar, fiindcă dreptul este o parte din întreaga 

ordine morală a vieţii sociale, de aceea ar trebui, ca aceea ce 

nu este moral să nu  alcătuească niciodată. conţinutul unei 

regule de drept. — Inrîurirea moralei a făcut, d. p.; ca învoelile 
nemorală să maibă tărie în drept. i | 

Binele public. Dreptul în sine nu atârnă de buna stare ob- 

ştească. De: aceea, dreptul pozitiv trebuie neaparat să fie aplicat, 
ori şi ce s'ar întâmplă: Fiat justitia pereat _mundus.! —: Dar, 

când e vorba să se facă legi nouă, se poate şi se cuvine, ca. 

„Jegiuitorul să aibă în vedere şi buna stare obştească şi din dite- 
rite consideraţii de iolos obştesc să facă abateri, de le consec- 
venţele „regulelor de drept. - | 

nl Dreptul general şi dreptul special. - 

și Dreptul general este dreptul privitor la toţi membrii unei 
obşti şi la toate raporturile lor juridice. 

2) Dreptul special este dreptul privitor numai la -unii mem= 

brii ai 'obştii şi la unele raporturi ale lor. El este o abatere de 

la regula, că dreptul trebuie să se aplice faţă de toţi. Dar, această 

abatere este îndreptăţită, fiindcă nu se poate, ca toţi membrii 

unei obşti şi toate raporturile lor juridice să fie supuşi aceluiaş. 

drept. In. adevăr, pricini sociale, religioase, politice, p. c. şi des- - 

voltări istorice deosebite fac, ca între membrii unei obşti să fie 

DV. mai jos No. 3 
) V. mai sus $. 12, III, 2, p. 53 şi urm,
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deosebiri lăuntrice însemnate, şi în astfel de cazuri, este îngă- duit, după cum am văzut 3, să ne abatem de la regulele drep- tului general. — Dreptul special la rândul său este de două fe- luri: Beneficiul. legii şi privilegiul. 
% Beneficiul lepii este o abatere de Ja dreptul general făcută în folosul unei categorii . sau de persoane, sau de raporturi ju- ridice. | | . | Privilegiul este o abatere de la dreptul general făcută sau în folosul, sau în Pagubă tie a uneia, ori a mai multor persoane „anume determinate, fie a unuia, ori a mai multor raporturi juri- dice anume determinate, . 

De privilegiu trebuie să deosebim dispensa, - Dispensa sau “Scutirea este o: Tândueală; care opreşte, ca dreptul 'să se aplice întrun caz anumit, Deci, pe când privile- giul 'cuprinde ceva pozitiv, dispensa. cuprinde ceva negativ, „IV. Dreptul Sirici şi dreptul echitabil, . 1) Dreptul strict este dreptul, care trebuie să se aplice numai de cât şi în totdeauna. De aceea se zice: Lex ita scripta £si. Dura lex sed lex, —- Judecătorul irebuie să judite după re- gulele fixate, iar iu după simţul său de dreptate, cesebrina Aeguitas, . 
a: 2) Dreptul echitabi este dre ptul, care poate i schimbat şi potrivit Cu. raporturile de fapt ale vieţii sociale. In adevăr, uneori 

„Vedere, Dar, se poate, ca şi 
- această regulă nouă să lie prea aspră în anuimite împrejurări ; atunci se face altă regulă. nouă şa.m.d. o i | V. Regule de drept negative şi regule de drept afirmative. 1) hRegulele negative dispun, Tânduesc,- ca O întâmplare oa- 

tecare de fapt Sau să nu producă: nici un efect, sau să nu pro- 
ducă un. efect anumit, Dispunând astiel, ele tăpăduesc acelei în- 

ari 

3) V. mai Sus n. 4. i 7 

Dem
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p
 
a
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VI. Regule de drept imperative şi regule de drept permisive. 
1) Regulele imperative sau poruncitoare dispun sau că. tre- 

buie să facem ceva, sau că trebuie să nu facem ceva. — Acestea 
din urmă, fiindcă ne opresc să facem ceva, prohibesc să se facă 
ceva, se numesc şi regule prohibitive. 

2) Regulele permisive sau îngăduitoare. dispun, că sau putem 

face ceva, sau putem să nu facem ceva. D. p. Orice persoană . 
se poate apără, pentru ca să respingă un atac: material. .(Legi- 

tima aparare)ț Art. 58 Codul penal). Orice persoană capabilă 
poate să facă testament. 

3) Sa zis, că toate regulele permisive sunt în acelaş - timp 
şi prohibitive. Astiel d. p. regula, care îngădue legitima apărare, | 

opreşte în acelaş timp pe judecător să condamne pe acel, care 
sa aparat, — Dar, nu-i aşa! Oprirea este numai partea negativă - 

-a regulei; partea ei pozitivă este îngăduirea legitimei apărări. | 

Afară de acestea, sunt regule permisive,, care nu cuprind nici” 

“un fel de imperativ, nici să facă, nici să nu facă, D. p. regiilele 
privitoare. la persoanele, care pot face testament. 

VII. Regule de drept coercitive și regule de. drept necoercitive. 

1) Regulele coercitive sunt acele regule, dela care cei in- .. 
'teresaţi n “se pot abate, ci trebuie” numai de cât “să “le. țină în 
seamă în raporturile. lor. 7 
 Astiel, deşi, după cum am văzut, dreptul public este deo- 

“sebit de dreptul privat, totuş se poate, ca dreptul public, din 

pricina bunei stări obşteşti şi mai ales: din pricina păstrării or-.. 

dinei sociale, să se amestice în raporturile regulate de „dreptul - 

privat şi să. prevadă anumite rândueli şi mărginiri pentru acele 

raporturi. Aceste rândueli şi mărginiri, făcând parte din dreptul 
public, sunt cârmuite de regula /us publicum privatorum paciis . 
mutare non potest; deci particularii nu se pot abate de la ele, ci 

sunt siliţi să.le ţină în seamă. 

Deasemenea se poate, ca şi dreptul privat să prevadă unile 

rândueli dela care particularii să nu se poată abate. De. pildă: 
Dreptul privat rândueşte, 'că la vânzare preţul trebuie să constee.. 

în bani, că soţii trebuie să locuească împreună, că orice credi- 

tor ipotecar poate vinde lucrul, ce i-a fost ipotecat, dacă dato- 

ria n'a fost plătită ş. a. Acum, dacă cineva ar vrea, ca pentru 

un lucru să dea drept preţ altceva de cât bani, n'am mai avea 

de-a face cu o vânzare ; ; dacă unul: din soți mar voi să locu-
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ească împreună cu celălalt soţ, n'am mai avea de a face cuo * căsătorie; dacă datornicul şi creditorul ipotecar star învoi, ca - în caz de neplată a datoriei să nu se vândă lucrul ipotecat, n'am mai avea de a face cu o ipotecă ş. a.m.d. — Particularii nu 
sunt obligaţi să facă vânzări, căsătorii, ipoteci ; ci Sunt liberi să 
le facă, ori să nu le-facă, Dar, dacă voesc. să le facă, sunt siliţi 
să ţină seamă numai de cât de aceste rândueli ale dreptului 
privat. : | 

| Aşa dar regule coercitive sunt nu numai rânduelile drep- tului public privitoare Ia dreptul privat, ci şi acele rândueli ale .dreptului privat, care, izvorăsc din felul însuş al unui aşezământ, 
“Toate regulele coercitive la un loc sunt arătate cu numele de jus COE, 7 e 

„45 cogens, ca şi jus publicum € cârmuit de regula, că pri- „vatorum pactis mutare ton potest. a 
Regulele coercitive sunt totdeauna regule poruncitoare, adică porunci, ca sau să facem Ceva, sau să nu facem ceva. Calca- rea unei astfel de porunci poate avea diferite efecte potrivit sanc- țiunii prevăzute pentru acest caz, adică după cum regulele coer- citive vor fi legi perfecte, ori legi mai puţin. de cât perfecte, or legi mai mult de cât perfecte, ori legi inperfecte, + Regulele coercitive, care poruncesc să ru se facă ceva, au de scop să împedece un efect material, mai ales un efect eco- nomic, De aceia, ele lovesc nu numai ceea .ce calcă deadreptui rânduelile lor, ci şi ceea ce calcă acele Tândueli prin înconjur, 

Pentru a disimulă o donaţiune, | - 2) Reguilele necoercitive sunt acele regule, de la care acei interesaţi se pot abate, pe care aceştia pot să nu le ţină în seamă. “în raporturile 'lor. Astfel de regule se găsesc atât în dreptul public, Cât şi mai cu seamă în dreptul privat. a | In dreptul, public se poate, ca rânduelile unei legi comu- nale generale să fie schimbate prin legea fiecării comuni, ca unele rândueli de procedură civilă să fie schimbate de împri> cinaţi d. p. impricinaţii pot azisă se înfăţişeze Ia judecată şi fără de citaţii, ş. a. a x | ————_— | - 
*) V. mai sus $, 25, No. Il. 2 p. 108 şi urm.
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“In dreptul privat, în- care e vorba mai' ales de trebuinţele. 
şi interesele particularilor, se găsesc foarte multe regule necoer- : 
citive, aşa că interesaţii pot, după plac, fie prin învoeli, fie prin 
testament, să facă altfel decât, cum spun acele regule, De pildă: 
Potrivit regulelor dreptului privat chiria se plăteşte în proporţie 
cu folosinţa de lucrul închiriat, adică după ce cineva s'a folosit 
de acel lucru, post numerando.; însă contractanţii se pot abate 
dela această regulă ŞI se pot învoi, ca chiria să se plătească 
înainte de folosinţă, praenumerando. — Putinţa particularilor, de 
a se abate dela unele regule ale dreptului privat, se” numeşte. 
dreptul autonomiei private, 

“Aşă dar'regulele necoercitive vor fi ţinute în seamă numai, 
când acei interesaţi nu şi-au arătat voința să se abată dela ele. 

Fiindcă regulele necoercitive dispun numai, iar nu opresc 

simpliciter disponunt, non prohibeni, de. aceea totatalitatea lor 

este arătată de unii autori cu numele de jus dispositivum. Insă 
acest chip de rostire nw'i exact. In adevăr toate regulele de drept 
dispun ceva. Chiar: regulele prohibitive nu face alceva decât 

dispun, că să nu se facă ceva;! De aceea e mai bine să zicem . 

regulele necoercitive, căci exprimându-ne astfel, scoatem la iveală 

partea deosebitoare a acestor regule, adică i negaţiunea ederciţiunii, 
“lipsa de constrângere. 

VIII Regule: de drept. desvoltătoare de definiţii sau regulele 
- declaratoare sunt acele regule, care dispun, cum.să fie înțeleasă o - 
ivorbă întrebuințată de o lege. D. p. o definiţie legală, o lege 

interpretativă. (Cf. Legea Orleanu şi vorba „sătean“) - 
_— 

Pi /Î 

(m a fdue e $ 27, Sancţiunea dreptului pozitiv. - 
+ Ss 

Il Dreptul, pentru ca să- -şi ajungă scopul, pentru ca să 'şi 

împiinească menirea, trebuie să aibă. eficacitate sau putere 

deplină. El capătă o astfel de putere prin sancțiune sau cons- 
fințire. Arn văzut!, că. sancţiunea dreptului constă din constrâna- 
gerea sub toate formielă ci şi din aprobarea morală. 

Dreptul, cănd ajunge drept pozitiv,: v;estâycelemai adeseasri, 
înzestrat atât cu constrângere judecătorească, cât şi cu aprobare 
morală, . 

II. Dar, chiar când dreptul ajunge drept pozitiv, se poate 
n — 

DV. mai sus $ 19, p. 93. 
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întâmplă, ca unele din regulele sale să fie lipsite sau de una, 
Sau de alta, sau de amândouă corisfinţiriile de 'mai sus. Ast-fel: 

» 1) Se poate, ca aprobarea morală a unei regule de drept 
să înceteze într'o clipă dată din partea sau a unuia, Sau a mai 
multor membrii ai unei obşti. Insă; această împrejurare nu poate 
să împiedice şi nu-trebuie să împiedice de loc, ca acea regulă 
să nu mai âibă tărie. Altfel, dreptul ar putea fi împiedicat foarte 
uşor să cârmuească vieaţa acelei obşti. In adevăr,-ar îi deajuns, 
ca un singur membru al obştii să spună, că, d. p., de azi îna- 
inte numai acordă dreptului aprobarea sa morală! 

2) De asemenea se poate întâmplă, ca unele regule de drept să 
fie lipsite de constrângerea judecătorească, Aceasta se întâmplă: 

Sau din pricină, că legiuitorui -a uitat să înzestreze 'acele 
regule cu o astiel de constrângere, ÎN 

Sau din pricină, că firea unora din' aceste regule se îm- potriveşte, ca de fapt să putem întrebuință constrângerea jude- cătorească. De pildă: O regulă:de drept este, ca în ţările cons- tituționale Capul statului să nu calce constituţia ; dar, dacă o calcă, nu se poate întrebuinţă în contra sa constrângerea jude- cătorească, nu poate fi dat-în judecată etc. — O altă regulă de „drept este, ca fiecare stat să nu vatăme. pe celelalte state; dar, dacă un .stat vatămă şi păgubeşte pe altul, -nu se poate în- „trebuință înpotriva celui dintăi constrângerea judecătorească. In mod excepțional în unele cazuri se poate recurge la Tribunalul internaţional. de la Haga, ori la Liga Naţiunilor. III. Fiindcă unfle regule de drept sunt lipsite de constrân- gerea judecătorească, nu . urmează, că. ele încetează să fie re- gule de drept. ii a IV: Fiindcă aprobarea morală şi constrângerea judecăto- rească nu înzestrează toaţe regulele dreptului pozitiv mai ur- mează, că aceste două sancţiuni nu sunt: semnele deosebitoare “ale dreptului. pozitiv. 

$ 28. Deosebirea dreptului pozitiv de morală, ! * 
Chestiunea deosebirii dreptului pozitiv.de morală este foarte controversată. 
I. Unii învăţaţi sunt de părere, că. dreptul” se deosebeşte . „ - 

Da 
') E Tanon, |. c., p. 147 şi rm. -:  
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„de morală prin aceea, că morala se bucură de aprobarea con- 

ştientă şi de bunăvoie a obștii, pe când dreptul nu se bucură 

de această aprobare. Dar am văzut?, că şi dreptul se bucură şi 

trebuie să se bucure de aprobarea morală, - - | 

II. Alţi învăţaţi, foarte mulţi, sunt de părere, că dreptul se 

deosebeşte de morală prin aceea, că dreptul este sancționat prin_ 

_constrângere,. pe când morala nu e sancţionată prin  constrân-. 

gere. Insă: a aa Da a 

1) Dacă prin constrângere se “înţelege ' înlăturarea bunului 

plac liber, atunci ea nu lipseşte nici moralei. In .adevăr, con- 

ştiinţa noastră şi ceeace înriureşte conştiinţa noastră ne constrânge- 

să facem aşa, iar nu altfel. Pa E 

2) Dacă prin constrăngere se înţelege constrângerea exte-" .. 

rioară sau judecătorească, atunci în adevăr morala nu 'este şi 

nu poate fi sancţionată printr'o- astiel de constrângere.— Dar, de 
= 

aci nu urmează, că dreptul se deosebeşte de morală prin aceea, 

că este sancţionat prin constrângere judecătorească.—=1n adevăr, 

am văzut; 3 că, spre deosebire de reguiele de morală, regulele 

de drept pot fi înzestrate cu constrângere judecătorească. Dar, 

„fiindcă regulele de drept pot fi înzestrate cu constrângere jude-. 

cătorească, de aci nu urmează de loc, că ele sunt: înzestrate în 

totdeauna cu această constrângere; Am văzut, + că unele din ele; 

“nu sunt înzestrate, fiindcă legiuitorul a uitat să le înzestreze, iar- 

altele nu sunt înzestrate, fiindcă de japl nu se poate întrebuinţă  - 

constrângerea judecătorească. ”. A 

3) Mai mult de cât atâta! Dacă împingem cercetarea. amă- . 

nunţită mai_departe, ne este îngăduit să zicem, că întregul drept 

pozitiv, chiar - când este înzestrat de legiuitor cu constrângere - 

judecătorească, poate fi oricând desbrăcat de această sancţiune. 

In adevăr, dreptul : pozitiv e alcătuit din totalitatea regulelor de 

drept, care cărmueşte vieaţa unei obşti. Aceste regule atârnă una . 

de -alta şi se sancţionează una pe alta. Dar, în totdeauna, ele 

. stârşesc prin a ajunge la o regulă, care este cea din urmă şi . 

cea mai. de sus şi a căreia călcare rămâne ea însăş fără nici o: 

„sancţiune, De pildă: ata 

  

———— 
- p: 

d - 

2) V. mai sus $. 19, p. 93 şi 94. | 
2) V. mai sus $ 12, I11,:2, p.'53 şi urm. 

- 4) V. mai sus $,. 27, II, 1 şi 2, p. 115 şi urm: 

i,
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Legea pune regula, ca să nu se săvârşească fapte rele. Dacă, totuş, se săvârşeşte o astiel de faptă, atunci acea Săvârşire pune în mişcare regulele, câre obligă dregătoriile administrative şi ju- 'decătoreşti să cerceteze, să descopere pe făptaş şi să'1 dea în judecată, Darea în judecată Pune in mişcare regulele, care obligă pe judecător să condamne la pedeapsa cuvenită pe. cel dovedit vinovat. “Condamnarea aceasta pune în mişcare regulele, care -obligă dregătoriile judecătoreşti şi administrative să execute pe- deapsa. Calcarea întâmplătoare a acestor regule, adică neexecu- tarea pedepsei, pune în mişcarezregulele, care obligă dregătoriile -de Supraveghere şi control să cheme dregătoriile inferioare la paza obligaţiilor lor. Aceste regule se urcă din grad în grad şi ajung până la dregătoria cea mai înaltă. Dar, suntem siliţi să “ne oprim. la regula, care priveşte pe această dregătorie ; ea, fiind cea din urmă regulă, deasupra sa ne mai find alta, nu "poate fi înzestrată cu nici o sancţiune, Deci, dacă dregătoria cea mai înaltă nu'şi împlineşte obligaţia sa, atunci fapta rea, oricare ar fi însemnătatea sa. şi mărimea pedepsei, „Cu care legea o loveşte, va putea ori când să rămână nepedepsită, - „ Tot aşa se poate întâmplă cu toate. regulele consfinţite de dreptul pozitiv, chiar şi cu acelea privitoare numai la îndritui- zile private. In adevăr, folosinţa de aceste iîndrituiri are şi ea nevoie în totdeauna, într'o măsură Oarecare, de ajutorul dregă- toriilor administrative şi judecătoreşti. Deci, o îndrituire, oricare ar fi; va putea oricând. să rămână. fără tărie, din pricină că re- gula cea din urmă, care o sancţionează, nu este aplicată de dre- gătoria cea mai înaltă, | pc [| “In sfârşit, acelaş lucru se poate : întâmplă, fără să fie ne- 

n 
voie să. ajungem la cea din urmă regulă, dacă avem de a face -cu regule, care privesc dregătorii de acelea, față de care nici o. Suprâveghiere nu e cu putinţă. De pildă: Când o faptă rea este Judecată de un tribunal, care “nu este respunzător de declararea Vinovăţiei, ori-a nevinovăţiei, p. c. este d. p. Curtea:cu juraţi, “se poate, ca acel daţ în judecată să fie achitat, deşi e -vădit. - 
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prin puterea aprobării morale; pe care dreptul o capătă de la: 
supuşii săi, p. c, şi»de la acei însărcinaţi, ca să-l aplice, 

Il. Aşa dar, dreptul pozitiv nu se deosebeşte de morală- 
nici prin constrângerea judecătorească şi nici prin aprobarea. 
morală.— Adevâratul şi singurul semn distinctiv al tuturor rân- 

er ere mate n re ae 

duelelor dreptaliii pozitiv se” găseşte” îni i fofina, care e este_dată,. 
DE Şi i Re 

__Bu€. şi în processis, prin Căreău-ajins la starea unei regule: 
“comune de puri: “purtare, fecunoscută ş şi consfinţită pe calea obiceiului, 

ori pe_calea legii. Acest” "mod extern "de forinâţie, acest processus. 

sau consuetudinal sau legal, e acel care imprimă acelor rândueli. | 

caracterul pozitivităţii, — o | | ” 

$, 29, Interpretarea şi completarea dreptului pozitiva 

l Interpretarea dreptului, A interpretă sau a tâlcui o regulă. 

de drept înseamnă a determină lămurit sau a desluşi _idea de 
drept cuprinsă în acea egală a 

“ Tâlcuirea ” este o artă: _hermeneutica. Ea poate ti învățată 

mai ales prin exerciţiu, | 
Jurisconsulţii cei: vechi spiineau, că tâlcuirea are de scop» - 

să înlăture “ambiguitatea sau echivocitatea regulelor de drept.. 

Savigny.a ştichiuit, cu drept cuvânt, această părere, zicând, că... - 
reguleie clare mau nevoie de tâlcuire, iar cele obscure nu se 

pot tâlcui !. Dar, prin tâlcuire nu se caută să se înlăture ambi- 

guitatea sau îndoeala, ci după cum am spus, să se afle idea: 

„de drept cupririsă într'o regulă juridică. E 

“Tâlcuirea poate 'să aibă de obiect amândouă izvoarele de- 
drept; dar mai des-are de obiect jegea, „şi mai. rar-obiceiul. 

1) Tâlcuirea este de două feluri: “Sau legală, sau doctrinală.. 
Tâlcuirea legală este. aceea, 'care se face sau printr'o lege 

- nouă, sau printi”un obiceiu nou. „ 

“Tâlcuirea legală făcută printr'o lege nouă se numeşte în- 
- terpretare autentică . „O astfel de lege se numeşte ese interpre-- 

"tativă,— 
- Tar tâlcuirea legală tăcută printe” un obiceiu nou se numeşte 

| 'tâlcuire uzuală sau obicinuelnică. 
„ Tâlcuirea docirinală este" aceea, pe- 'care o face “ştiinţa. Ea. 

cere pricepere şi pătrundere. | 

  

9V. mai sus s. 26. VIII, p.115.
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Inainte de a ne apucă să tâlcuim o -lege, trebue să avem 
0 bază sigură. De aceea, trebue mai înainte de toate să stabilim 
textul legii de tâlcuit. | | | 

Incepând tâlcuirea, trebuie să ne gândim, că fiecare lege 
este o scriere, şi deci, ca fiecare scriere, poate să aibă stilul 
său particular, deosebitor. De aceea, trebue să ne deprindem 
cu stilul legii, adică trebue, să ţinem samă de felul în care le- 
giuitorul ştie să-şi rostească ideile şi anume: Cu ce înţeles în- 
trebuinţează el unele vorbe? Este stăpân “pe vorbă şi meşter 
al graiului, ori dimpotrivă işi rosteşte ideile necomplect şi greşit? Gândeşte şi grăeşte el abstract, ori concret şi intuitiv, pe în- “țeles ? Se pierde cu uşurinţă în amănunte, ori nimereşte dintr'o dată ceace e de. căpitenie.2. - e | E 
„_2) Tălcuirea doctrinală la rândul său este: gramaticală ori logică, ce-a ae aaiua 

Tâlcuirea gramaticală este aceea, care se întemeiază pe vor- bele legii. Ea stabileşte înţelesul fiecărei vorbe, mai ales acel al vorbelor “tehnice. Pentru. casă ajungă la aceasta tâlcuitorul trebuie să ţină samă de graiul propriu sau caracteristic al legii, ajutându-se de legile. de mai înainte, de acelea contimporane şi chiar de acelea de mai târziu, p. c, şi de literatură juridică din vremea când s'a născut legea, pe care e vorba 's'o tălcuească, Deci. misiunea tâlcuirii gramaticale nu e numai mecanică şi nici o misiune subordonată; ci, ea cere cunoştinţe juridice . întinse şi putere mare de gândire; Mai Tâlcuirea logică este aceea, care se intemeiază pe înţelesul sau spiritul legei, pe: legis ratio, juris ratio. Ea determină acest înţeles din conexitatea tuturor rânduelelor legii atât între ele, cât şi cu stările sociale. şi economice, care aveau ființă pe vremea naş- terii legii. De aceea: - 
Tâlcuitorul trebuie să țină sama de prilejul cu care s'a . făcut o lege, legis Occasio, adică de ideile din vremea legiuito- „.„Tului, atât acelea care au fost rostite, cât şi acelea care mau fost rostite, căci -ele înrăuresc asupra .acelui legiuitor. In acest chip se află scopul urmărit de lege. . - Pe. urmă, tâlcuitorul se mai poate ajută de! expunerea de motive a legiuitorului, de desbaterile din vremea votării legi, p. c. şi de actualizarea dreptului, a 

") H. Dernburg, Paadekten, |, (1902), $. 35 p. 72. a
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"Expunerea de motive însă: poate să îie de ajutor numai 
întrucâtva, fiindcă foarte adesea ori are lipsuri şi este unilate- 
rală, vede lucrurile numai dintr'o parte. 

Dezbaterile trebuie în totdeauna să fie intrebuințate numai 
cu foarte mare băgare de seamă, fiindcă oratorii nu sunt obiec- 
tivi şi urmăresc scopul practic, ca legea. sau să treacă, sau să | 
cadă. . 

| Actualizarea dreptului, care avea tărie înainte de facerea 

legii, este de mai mare folos, fiindcă fiecare lege nouă e înrâu- 

rită de starea dreptului în mijlocul căreia intervine, şi pe care : . 

sau o întăreşte, sau o dezvoltă, sau o schimbă, 

In sfârşit, uneori legile de _mai târziu - iămuresc legile de 
mai. înainte. : 

Tâlcuitorii doctrinali: se slujesc nu numai i de una din aceste 
două tâlcuiri, ci după nevoie sau de acea gramaticală, sau de 

acea 'logică, sau de amândouă de o dată. 
3) Tâlcuitorii, după ce în arâtatul chip, au aflat, ce se cu- 

prinde într'o lege, dacă: văd că acest cuprins nu. se potriveşte 

cu vorbele legii, atunci trebuie să” îndrepteze “vorbele potrivit 

spiritului legii. Pentru aceasta ei se vor sluji, după nevoie, sau 

de tâlcuirea extensivă, sau de acea restrictivă, . 
Tâlcuirea extensivă .este aceea, care întinde, lărgeşte, înțe- 

lesul vorbelor. Ea face să se subinţeleagă lucruri care par, că 
nu pot fi scoase din înţelesul vorbelor, D. p.o vorbă masculină 

foarte adesea ori priveşte şi partea femeească. . 

_” Această tâlcuire se întrebuințează, când vorbele legii spun 

mai puţin. de cât a voit legiuitorul, şi are de efect, ca voinţa 
acestuia să se înfăptuească. . 

Tâlcuirea restrictivă este accea, care mărgineşte înţelesul | 

vorbelor, Ea lasă la o parte lucruri, cari par, că - pot îi scoase 

- din înţelesul. vorbelor. ..  .  . 

Acest fel de tâlcuire se întrebuinţează, când vorbele legii 

“spun mai mult de cât a voit legiuitorul şi are deasemenea de 

- efect, ca voinţa acestuia să se înfăptuească. 
“O varietate a tâlcuirii restrictive este argumentum _d_LO1i- 

trario, Cu ajutorul acestuia scoatem încheerea, că un efect al 
legii trebuie înlăturat, când lipseşte un element de acelea, de 
care legea! 'alipeşte acel efect. D. p.: Furtul este luarea în as- 

cuns a lucrului . „altuia făcută cu scop de îmbogăţire. Insă, dacă 

= | |
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lipseşte acest scop, dacă d. p. cineva a luat pe ascuns toporul 
altuia, ca să se apere de un vrajmaş, această luare a lucrului. “altuia nu mai este furt, - 

„Ne grăbim să adăogăm, Că nu ne este îngăduit să între- -buinţăm în totdeauna argumentum a contrario. Dovadă despre „aceasta este, că uneori se poate întrebuinţă tâicuirea extensivă, . In adevăr, se poate întâmplă, ca uneori legea să scoată la iveală «unele părți mai îndoelnice, ori mai. însemnate, fără ca prin a- ceasta să voească să *'nlătureze pe acelea înrudite, despre care ma spus nimica, | NE Ei | 4) Tâlcuirea raporturilor de drept, care se întâmplă mai des, ne face, ca pe cale de inducțiune să aflăm construcția juridică a „ “acelor raporturi, adică să aflăm regula de drept, care le Slujeşte -de temelie. — Pe urmă, prin deducțiune scoatem toate încheerile, care pot fi trase din atea repulă. Astfel se zice ;. Cine Poate mai “mult, poate şi mai puţin. (Cui licet majus ei debet minus _licere). 5) A tâlcui cu rea credinţă'o regulă de drept, ori O lege, în- 

înseamnă a face, ca regulele de drept să se aplice şi la rapor- turile nouă, care se ivesc în vieaţa socială necontenit Schimbâ- toare şi pe care Tânduelele cele mai amănunțite ale legilor nu le-au prevăzut şi nici.nu pot să le prevadă, Dreptul este întregit cu ajutorul Qnalogiei, al ficţiunilor şi al naturei. lucrurilor, .- | Ta au e 1) Analogiă este aplicarea unei regule de drept, stabilită pen-. tru anumite raporturi, la alte raportiiti aseniănăioare, Care au acelaş * -Zemeiu. Deci, ca să putem întrebuinţă analogia, se cer două e- lemente : Intâi, ca raporturile, cele nouă să fie asemănătoare cu acele vechi, şimilia, şi al doilea, ca aceste raporturi să aibă a- celaş temeiu, eadem_ ratio. — Dacă aceste două elemente -sunt 

eadem Iegis 7âtio, ii cadera legis dispositio, - aaa | Analogia poate fi de două feluri: Analogia. legii şi analo- - gia dreptului, UR Rae Analogia legii operează numai cu O singură lege anumită şi, întemeindu-se pe eadem ratio, aplică rânduelele „acesteia la ra- :porturi neprevăzute de ea. 
| 

Pic 
“a 

„  
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Analogia ia dreptului, operează nu cu o singură lege, ci, înte-. 

meindu- se” tot pe eadem ratio, aplică o totalitate de” regule, . care: 

cârmuesc, un domeniu oarecare al dreptului, la alt. domeniu al: 

dreptului, [D. p, regulele dela proprietate se. aplică la superticie].. 
Fiindcă analogia scoate din .vorbele legii o regulă, care 

trece peste înţelesul acelor. vorbe, de aceea e de netăgăduit, că 

ea are puncte de asemănare cu interpretarea extensivă. Dar, ea 
se deosebeşte de -tâlcuirea extensivă atât în ce priveşte punctut 

de plecare, cât şi rezultatul: Tâlcuirea extensivă pleacă de acolo, 
că legiuitorul a greşit numai, când s'a rostit, dar în realitate el-” 

a voit rezultatul, la care se ajunge ; pe când analogia pleacă de- 

"acolo, că legiuitorul n'a fost conştient, cât de departe bate regula 

sa şi că deci în realitatate n'a voit rezultatul, la care se ajunge. 

Tâlcuirea extensivă trece numai peste vorbele legii şi nu face . 

" altceva decât să înfăptuească voinţa legiuitorului ; pe când ana- 

logia trece. peste voința legiuitorului şi făureşte drept. nou din: 

pricina aceluiaş temeiu eadem_ratio, 
Analogia ne învedrează, că dreptul este uni sistem des-- 

toinic să se întregească prin sine însuş,. 
Ei . 

Fiindcă dreptul special, după cum am văzut, este o abatere 

dela dreptul. general; de aceea de regulă nu-i îngăduit, ca din. 

el să scoatem” îricheeri „prin analogie. Insă ideea fundamentală. 

cuprinsă întrun "drept “special poate pe cale de - „analogie, să: 

ajungă să fie aplicată în: întregime. « 

2) Ficţiunile, sunt sau adăogiri de fapte la o stare de lucruri, 

sau înlăturări di de fapte de la 0 stare de” “Tucruri,. „pentru a. ace: 

cu i putință” intregirea” areptiilui | prin analogie; _. 

Ficţiunile “sunt de două feluri: "Legale şi doctrinale, 

Fictiunile legale sunt acele întemeiate pe lege. pe 

_Ficţiunile doctrinale sunt acele întemeiate pe ştiinţa dreptului _ 

3) Naturali lucrurilor este orândueala imanentă a raporturilor: 

-vieţei,” adică “proporția” şi ordinea mai “mult său mai “puţin dez- 

voltate ale raporturilor: vieţii şi ale “scopurilor. 10r. De aceea, de. 

câte ori o. regulă de drept: sau lipseşte, sau e necompletă, sau 

_e întunecoasă, jurisconsultul “trebuie să” cheme: în ajutor firea. 

„ lucrurilor, pentru ca să găsească deslegarea, de care are nevoie, 
"şi asfel să întregească dreptul, 

E)



| Ş. 30. Aplicarea dreptului pozitiv. | 

1. Persoanele supuse dreptilui pozitiv. Astăzi dreptul pozitiv, 

adică” dreptul. care cârmeşte un stat oarecare, se aplică tuturor 

persoanelor, care se găsesc înlăuntrul. graniţelor acelui stat. 

„Prin urmare nu numai cetăţenii acestui stat, ci şi streinii, chiar şi 

acei care s'ar găsi numâi vremelnic pe pământul unui stat, pe 
teritoriul unui stat, trebuie să se supună dreptului acestui stat. 

„De aceea se poate întâmplă, ca supuşii dreptului unui stat să 

îie mai numeroşi de cât supuşii acestui stat Pe scurt se zice: 
Dreptul unui stat se aplică teritorialilor acelui, „Stat. Aceasta 

„este regula teritorial alităţii dreptului. | 
De ia această regulă "ate teritorialităţii dreptului se face 

abateri numai pentru unele persoane anumite, care deşi sunt 
aflătoare .pe teritoriul unui stat, toțuş sunt - privite; - ca şi: cum; 
s'ar ailă afară din acel stat.-Din această pricină acele persoane 
Sunt numite exteritoriali şi se bucură de exteritorialitate,, adică 

- sunt scutite să“se “supână “dreptului: acelui stat. D. P- Amba- 
sadorii, etc. * 

Dreptul. pozitiv, cârmuind pe toţi supuşii săi, fina” o călău- 
ză hotăritoare a acestora, “trebuie să fie cunoscut” de aceştia: 
Jura civem nosse opportet. — De aceea, ei sunt - -Presupuşi că-l 
cunosc, “chiar dacă “nui cunosc ;. acei care nu-l Cunosc, n'au de 
cât să întrebe pe un jurisconisult. Tot de aceea, dreptul pozitiv 
se aplică tuturor supuşilor săi, fie că aceştia îl. Cunosc, fie că 
nu-l cunosc. Şi dacă se întâmplă, ca ei să aibă vederi greşite 
despre el, ori ca să fi fost rău sfătuiţi, vor fi judecaţi tot după 

“-regulele lui adevarate şi vor suferi urmările necunoaşterii lui. 
Deci necunoaşterea dreptului vatămă. (Ignorantia._juris  nocet). 
Lor na le rămâne de cât să ceară despăgubiri de! ia jurisconsuitii, 
care i-a sfătuit rău! 

Dregătoriile şi mai ales judecătorii trebuie să cunoască toate 
regulele dreptului ţării lor: Jura_novit curia. De aceea, particu- 
larii niciodată nu sunt obligaţi să facă dovada, că există cutare 
regulă a acelui drept. 

Il. Mărginiri în timp ale aplicării drepinlui. De când şi până 
când se aplică dreptul pozitiv ? 

1) Inceperea aplicării dreptului. O lege începe să se. aplice,  
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să: aibă vigoare, de când a fost adusă la cunoştinţa obştească 

prin anumite mijloace. 
Aici se _.iveşte o chestiune toarte insemnătă : Cat de. tare 

este_o lege nouă? Sau, care este intensitatea tăriei unei legi 

nouă ? Fără îndoeală este, că ea are tărie pentru viitor. Dar, se 
pune întrebarea : Oare o lege nouă poate să aibă. tărie Şi pentru 

trecut, poate oare să desființeze ceea, ce garantă legea cea veche ? 

O lege chezăşueşte tot ceea ce e. făcut ' conform cu rân- 

duelele sale. De accea, “supușii acelei legi, având încredere în 
acea chezăşie,. se poartă potrivit acelor rândueli, fiind siguri. că 

tot ce vor fi făcut. astfel, va avea tărie deplină. — Dacă acum prin- . 

tr'o lege nouă: Sar. desfiinţă ceea ce era chezăşuit de legea cea 

veche, atunci această măsură pe de o parte ar face pe cei jigniţi 

să se simtă nedreptăţiţi, iar pe de alta ar zdruncină în toţi în- 

crederea în chezăşia dreptului. — lată de ce, potrivit regulelor . 

de tăicuire, o. lege nouă nu trebuie să aibă putere pentru trecut, 

nu trebue să aibă efect retroactiv, [At. 1_din.c. Civ..zic: Legea 

dispune pentru viitor; “ea” iu âre —EfECI retroactiv.) ] 

Dar, fiindcă regula, că legeă ivare efec retroactiv, este. 

numai o regulă de interpretare, iar nu o regulă "de ”ărept, ea 

leagă pe interpret, dar nu pe legiuitor; de aceea legiuitorul, şi 

numai el, dacă are pricini temeinice, poate să se abată dela 

această regulă şi poate rândui, ca o lege să aibă tărie şi pentru - 

trecut, să aibă efect. retroactiv, D. p. când dreptul vechiu ajunge 

în cursul vremei piotivnic E conştiinţei sociale, ori vătămător pentru 

toţi, ori e privit ca protivnic moralei, ori alte. pricini binecu- 

vântate.- . - - 

Aşa dar trebue. să deosebim două feluri de legi: Unele, 

care mau tărie pentru trecut, sunt neretroactive, Altele, care - au 

tărie şi pentru trecut, sunt retroactive, . 

“Legi neretroactive.. Toate legile nouă, cărora “ legiuitorul nu 

le-a, dat tărie şi pentru trecut, sunt neretroactive, adică nu privesc 

Şi nu se aplică la ceea, ce s'a plăzmuit, ori s'a înfăptuit con- 

form dreptului în trecut, ci numai la ceea ce se va plăzmui său 

se va înfăptui conform dreptului în viitor, De aci urmează : 

Intâi, actele juridice, care întrunesc formalităţile “cerute de 

legea în vigoare în vremea, când ele au fost plăzuiuite, sunt şi 
"rămân valabile, chiar dacă o lege nouă ar cere alte formalităţi.,. e 

Şi din potrivă,. ac cele juridice, care nu întrunesc formalităţile 
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cerute de legea în vigoare, în vremea când ele au fost plăzmuite, 
sunt şi rămân nevalabile, chiar dacă ar „cuprinde formalităţile 
prevăzute de o lege“nouă şi deci chiar dacă ar fi valabilă po- 
trivit acestei legi. — Această. regulă - este formulată “pe scurt: 
Teinpus” râgit ăctum.— De pildă: Un testament, făcut potrivit for- 
malităţilor jegei de îeri, este şi rămâne valabil, deşi legea de azi 
cerg alte formalităţi. Şi dimpotrivă testamentul,. câre nu era va- 
labil după legea de eri, fiindcă nu cuprindea toate formalităţile 
cerute de acea lege, este şi rămâne nevalabii, deşi ar cuprinde 
formalităţile cerute de legea .de -azi. [Altă pildă: Vânzările făcute 
în vremea când pentru valabilitâtea“lor faţă. de cei de al treilea 
ni se cerea transcripţiunea, sunt şi rămân valabile, de şi legea: 
nouă azi cere transcripțiunea pentru acea valabilitate,] . 

Al doilea, celelalte fapte juridică; âfâră A€ actele juridice 
propriu zise, sunt cârmuite“tot de legea veche. D. p. Furtul este: 
pedepsit potrivit legei, care era În vigoare în vremea, când a fost 

„ Săvârşit. Deasemenea ori ce alt delict, p. c. şi orice crimă. [Aba- . 
tere dela această regulă se face, când legea nouă prevede o pe- 
deapsă mai mică pentru fapta rea săvârşită în vremea legei vechi.) 

Al treilea, raporturile juridice, care au fost plăzmuite în 
vremea unei legi vechi, rămân neatinse, aa 

- In sfârşit, mijloacele, prin care se poate face dovada unui. 
act juridic, sunt cârmuite tot de legea veche. Se zice: Mijloacele | 
de dovadă sunt preconstituite | E drept să fie aşa, căci părţile, - . care fac un act juridic, au în. vedere legea, în vremea. căreia. 
actul este plăzmuit, : | 

Am zis, că legile nouă, Cărora legiuitorul nu li-a dat tărie- şi pentru trecut, se aplică riumai- la ceea se va plăzmui sau se va înfăptui conform dreptului în viitor. De aceea,. ele se aplică. şi la ceea ce.era pe cale de.a se înfăptui. [De pildă, după cum: vom.Yedea, o prescripţiune, care curge, este judecată de regulă, nu după dreptul în vigoare, când ea a început să curgă, ci după: legea, care are tărie în vremea curgerii sale. Deasemenea, sim- plele expectative, adică îndrituirile pe care tragem nădejdea să le dobândim, d. p. deferirea unei moşteniri, se judecă tot după... legea nouă]. | 
Dar, toate efectele, de care am vorbit, pot fi schimbate- prin rândueli legale transitorii. | . 
Legi retroactive. Acele legi nouă, cărora legiuitorul li-a:  
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dat tărie şi pentru trecut, _Sunt _retroactive,_ adică privesc şi . se 
aplică şi-la-ceeă_ce._ S'a_ plăzmuit,-- ori sa “înfăptuit “E Contăria 
dreptului în” trecut, ze 

Retroactivitatea ea_poate fi: sau au expresă, sau L tacită, 
Retroactivitatea ex expresă. Avem | deai a face Ci o >” Tetroactivi- 

tate expresă, când legiuitorul îşi arată anume. voinţa, ca- o lege 
să aibă tărie şi pentru trecut. 

;O astfel de voinţă a legiuitorului, se găseşte în orice lege 
interpretativă, In adevăr, legiuitorul numai cu ajutorul unei astfei 
de legi poate sili pe judecători. să apuce pe căile,-pe care el. 
le priveşte ca singurele adevărate. — Legile interpretative Sunt 
privite ca adavse, quasi. adjectae. 

“Retroactivitatea tacită. Avem de a face cu o retroactivitate 
tacită, câniddini ciiprinsul ănei legi reesă voinţa legiuitorului, ca 
acea lege să aibă tărie şi pentru trecut. Dar, o astfel de voinţă. 
poate îi admisă numai atunci, când legea cea” Nouă! vrea. să. în- 
lăture”o_ “imoralitate _mare_a. dreptului vechiu. i 
i Fiindcă. retroactivitate legilor este ceva: excepţional, de. a- 

„ceea legile retroactive. trebuesc- tălcuite restrictiv, Astfel, tot. 
“ceeace s'a sfârşit sau prin plată, sau prin hotărire definitivă, 
sau prin transacțiune, înainte de intrarea în „vigoare a “unei 
legi, nu se mai poate pune în discuţie]. - 

In ce .priveşte tăria unui obiceiu nou, observăm, că trecerea 
de la un drept'vechiu (fie lege, fie obiceiu) la un obiceiu nou 

se întâmplă pe nesimţite, aşa că rareori va fi nevoie, ca în 
practică să se cerceteze retroactivitatea, ori neretroactivitatea | 
unui obiceiu- nou. 

2.. Incetarea aplicării dreptului. O lege poate să înceteze să 

aibă tărie sau din pricini intrinsece „lăuntrice, care se -găsesc 
în ea însăş, sau din pricini extiinsece, din afară şi anume în 

urma umuii.act contrariu (aetu, cOntrărius)i 
Pricini lăuntrice. AA TI a (e 

Intâi, se poate, ca. unei legi să i se: pună de la inceput 
un“termin, până când să aibă tărie. Se'nţelege, că în acest caz, 

Ja sosirea terminului, legea va încetă să aibă tărie. Astfel de 

margini vremelnice” se găsesc. în legile. transitorii, i făcute pentru 
împrejurări neobicinuite, d. p. pentru durata unei stări „de răz- 

boiu, ş. a. 
Al. doilea, se poate, sau ca raportul, pe + care legea trebuie
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să-l cârmuească, să fie. înlăturat pentru totdeauna, sau ca să se 
recunoască de toată lumea, că acel raport nu se poate ori nu se mai poate întâmplă. In acest caz, încetând temeiul acelei legi, ratio_legis, acesta încetează să mai aibă tărie: Cessante ratione legis, cessat lex ipsa. De pildă: Legile ptivitoare Ia vră- jitorie. n'au mai avut nici o tărie din clipa, în care s'a recuno- scut, că nu-i cu putinţă, ca vrăjitoarea să aibă fiinţă. Pricini extrinsece,. Actus. contrarius, 

De regulă” 6“iege, cri ui Obiceiii îşi pierd tăria numai din pricina unei_legi nouă, ori a unui obiceiu nou, De aceea se zice: Lex posterior derogăt” priori. imn ee o Orlege noiiă “PUâtG “Să” desființeze legea ori obiceiul vechi sau exzres, sau tacit, i i Desființare expresă. Avem de a face cu o astfel de des- fiinţare, Când: legea nouă spune anume, că desființează legile şi obiceile vechi. Foarte. adesea ori se 'ntâmplă, şi este de: dorit chiâr,“ca”1egâă nouă să “arate anume şi Să înşire toate legile şi obiceile vechi, pe care le desființează. D. p. Codificările spun anume, că desființează toate legile de mai înainte, care regu- Igază aceleaşi materii, o: Dia e "Desfiinţare tacită, Avem de a face cu o astfel de desfiin- țare, când ea reesă mijlocit din” rânduelele -sau cuprinsul legii nouă, Acesta sentâmplă ori de câte ori legea cea nouă contra= zice în aşa chip legea cea veche, ori obiceiul cel vechiu, încât amândouă nu se pot împăcă. * | -- __ Aşa dar nu e nevoie în totdeauna, ca legea nouă să spună anume, că. desfințează legile şi obiceiurile vechi. Ba, uneori nu 

 



— 129 — St 

Deasemenea, nu-i deajuns, ca legea nouă să fie privitoare 
la aceleaşi materii, ca şi legea şi obiceiul vechi, pentru ca acestea 
să fie desfințate. In totdeauna trebuie cu ajutorul tălcuirii să aflăm, 
ce s'a desființat. — lată de ce legile, care corectează, care în- 
dreaptă dreptul vechiu, trebuie să fie tălcuite în chip restrictiv . 
correctoriae leges sunt siricte interpretandae. . 

-Un obicei nou poate desfinţă nu numai un obiceiu vechiu, 

ci şi o lege veche. In adevăr, obiceiul, fiind-izvor de drept, ca 

şi legea, are aceiaş putere. Dovadă neîndoelnică despre aceasta 
este, că o lege incetează să se aplice prin desuetudine. Insă, de- 

suetudinea nu-i altceva decât consuetudinea contrară. Deci, con- 

suetudinea nouă poate desfiinţa şi o lege veche. De aceea se 

spune, că obiceiul poate produce efecte nu numai propter.le-,, 

gem (în locul legii, în lipsă de lege) şi praeier. le legem..(pe lângă 
lege), “ci şi contra legem (impotriva legii). : 

Incetarea unei legi ori a unui obiceiu vechi, “poate să -pro= 
ducă mai multe feluri de . efecte.:.. 

„ Legea nouă. făcută Cu termin, 'adică numai” pentru | un răs- 
timp anumit, are. de efect să suspende legea ori obiceiul vechi 

numai atâta vreme, cât ţine acel răstimp. Prin urmare, la sosirea 

terminului legea ori obiceiul vechi încep din nou să aibă tărie, 
Legea nouă făcută fără termin are. de efect să desființeze 

legea şi obiceiul vechi pentru totdeauna. Prin urmare, dacă legea - 
nouă fără termin este desfinţată şi ea mai târziu, atunci legea 
şi obiceiul, care aveau tărie înaintea sa, nu-şi mai recapătă acea 

„tărie, aşa că nu mai potcârmui din nou raporturile, Aa care erau 

* privitoare; aceste raporturi rămân lipsite de regule speciale şi 

trebuie să fie cârmuite de reguleie obşteştisu 
Tot astfel de efecte are şi un obiceiu nou, care se bate 

cap în cap sau cu o lege, sau cu un obiceiu vechi. Insă aci nu 

mai poate fi vorba de o mărginire a obiceiului celui nou la un 

răstimp anumit. -.- 
II. Mărginiri în spațiu ale aplicării dreptului pozitiv._| In 

vremea împărăției Francilor sa ivit regula . Bersonalităţii: 
tului, adică fiecare e cârmuit de dreptul său, ficcafe jure: suo 

vivit. “De pildă: Francii erau cârmuiţi de legea. salică, Allemanii 

de dreptul alleman, Romanii erai! cârmuiţi de dreptul roman, 

deasemenea biserică şi preoții catolici erau cârmuiţi tot de dreptul 

  

Ss. G. Lângineseu.—Elemente de Drept Roman. 9
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roman, ecclesia vivit jure romano. — Mai târziu regula personalităţii 
deptului a fost înlocuită, cu acea a teritoria:ilaţii dreptului, care azi 'e regula generală. — Insă, în lumea civilizată recunoaşterea _re- 
ciprocă a statelor a dus la recunoaşterea reciprocă a dreptului 
fiecărui stat. Astfel s'a născut dreptul internaţional privat, adică 
judecătorul să cerceteze; care. drept trebuie să se _aplice -unui 
raport juridic, în .care a fost partaş cel puţin şi un strein. De aci s'a născut colisiunea statutelor, 

" INDRITUIREA, 

Ă S 31. Definiţie. 
|. Indrituirea este o sferă de voință anume determinată, pe care dreptul pozitiv, cu anumite condiţii, o recunoaşte, ocroteşte şi chezăşueşte fiecăruia, pentru ca să'şi indestuleze trebuinţele!. „1) Inlăuntrul unei astfel de sfere fiecare poate sau să facă ceva, sau să. nu facă ceva, poate să-şi înfăptuească voinţa, are „libertatea de a voi, are Jacultas agendi. De aceea - se zice, că . îndrituirea este facultas agenăi, adică putinţa ocrotită juridiceşte „de a face ceva, ori de-a nu face ceva. - | 2) Această libertate” asa voi, nu-i un lucrii abstract, Cineva nu are libertatea de a voi, numai ca să voească ; ci, are liber- tatea de a voi, pentru ca să'şi îndestuleze “trebuinţele, adică pentru ca să dybândească putere sigură sau "asupra. lucrurilor, sâu asupra oamenilor din lumea înconjurătoare şi astiel să do- bândească bunuri! de ale vieţii, de care să se bucure, cu ajutorul cărora să'şi îndestuleze trebuinţele. =-De aceea, se zice, că în- drituirea este o sfară de putere. 

„_.. Îl: Am văzut, că oricărei îndrituiri îi corespunde o înda- torire, Ne grăbirn să adăogăm, că reciproca nu-i adevărată, că oricărei îndatoriri nu-i „corespunde o îndrituire. ln adevăr, sunt unele indatoriri, cărora nu le corespunde nici o îndrituire. De pildă:. In ţările constituţionale capul statului are îndatorirea să nu calce constituţia ; acestei îndatoriri nu corespunde. nici. o îndrituire a vre unui cetăţean. Altă pildă : Statul are îndatorirea să ţină în bună 

) V. mai sus $. 14, No, u, 3, p. 67 şi urna, $ 22 No III, 6 | *) V. mai sus $. 9, p. 36. $ 22, No.III, 6, p. 100. 
) V. mai sus Ş. 22, No. III, 6, în fine, p. 100. a 
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stare căile de: comunicaţii ; acestei îndatoriri nu corespunde 
deasemenea nici o îndrituire a nimănui. 

- TIE In orice îndrituire e găsim tri trei elemente : Un. subiect, Un. 
obiect şi recunoașterea. dre "drepfului. "pozitiv. 1) Subieciul ” "îndrituirii 
este” acel, căruia i se cuvine o . îndrituire, care are o îndrituire, 

adică îndrituitul;, 2) Obiectul îndrituirii. este sau personalitatea 
omului, Sau ceva. în afară “de o om. 3) Recunoaşterea îndrituirii de 
dreptul. pozitiv este recunoaşterea, ocrotirea şi “chezăşuirea în- 

drituirii fie din partea legii, fie din părtea” obiectului. 

IV. Indrituirile fiind recunoscute de “dreptul pozitiv, pot fi 
valorificate pe cale judecătorească. Mijlocul pentru 0 astfel de . 

| valorificare_: a, îndrituirilor se numeşte, acțiune DT 
Îi re a ma ati, Dea ba : 

su 
i po pi 

Ş 32. Felurile îndrituirilor + E . n 

Ai ăn d 

  

Indrituirile se deosehesc mai cu seamă, din piunctul de ve- 

dere_al recunoaşterii lor_de > dreptul pozitiv, al obiectului | lor ŞI 

_al însuşirilor. Jor. m 
I, Din punctul de vedere al recunoaşterii lor de dreptul po- 

zitiv îndrituirile sunt: Indrituiri. publice şi îndrituiri private, în- 

drituiri generale şiindrituiri speciale. 
1) Indrituiri publice şi îndrituiri piivate.. Ie 

Indrituiri publice sunt îndrituirile recunoscute şi chezăşuite 

de dreptul public. De pildă: Indrituirile politice. — 

Indrituiri- private sunt îndritătile Tecunoscute şi chezășuite 

de dreptul privat. De pildă: Proprietatea. tatea, 

De regulă îndrituitul nu poate renunţă la îndrituirile, pu- 

blice, pe când la îndrituirile private poate renunţă. 

2) Indrituiri generale şi îndriluiri speciale. 

„Indrituiri generale. sunt îndrituirile „recunoscute şi cheză- 

şuite de dreptul. general. De ele se bucură toţi acei, „care suni, | 

cârmuiți de acest drept.—- 

Indrituiri speciale sunt îndrituirile recunoscute şi chezăşuite 

de dreptul special. De ele se bucură toţi acei, care sunt câr- 

muiţi de dreptul” special. 

Indrituirile speciale la rândul Jor sunt de două feluri : Bene-— 

„icii şi privilegii. - . 

Beneficii sunt îndrituirile, speciale recunoscute şi chezăşuite | 

de, un beneficiu. 
rr
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Privilegii sunt îndrituirile-speciale recunoscute şi cheză- şuite de un privilegiu, - | Da 
Privilegiile, la rândul lor, sunt de mai multe feluri: Pri- vilegii legale şi privilegii convenţionale, privilegii personale, pri-, - vilegii reale şi privilegii causale, privilegii favorabile şi privilegii odioase, privilegii gratuite şi privilegii oneroase, privilegii gra- țioase şi privilegii convenţionale, . | E 
Privilegiile legale sunt recunoscute printr'o lege.— Privilegiile convenționale sunt. recunoscut printr'o_învoeală încheiată între __ particulari şi stat, _ - ! | i TOT Privilegiile personale Sunt acelea privitoare la o persoană: anume determinată.— Privilegiile reale sunt acelea privitoare la-un lucru anume determinat;— Privilegiile cauzale sunt acelea privitoare Ta un raport juridic anume determinat. 
Privilegiile favorabile suint recunoscute în folosul sau al unei . persoane, sau al unui raport juridic, — Privilegiile odioase sunt re- scute în paguba sau a unsi persoane, sau a unui raport juridic. a aa o | __ Privilegiile gratuite sunt recunoscute făr'de plată. — Privilegiile oneroase sunt recunoscute în schimbul uriei plăţi... 
Privilegiile graţioase sunt recunoscute din bunăvoință, din hatâr._— Privilegiile convenţionale sunt: recunoscute în urma în- : Cheierii unei învoeli. - ? Si | UL Din. punctul de. vedere „al obiectului tor. î ndrituirile sunt: Indrituiri personale sau îndrituiri privitoare la. starea Omului şi!  îndrituiri de stăpânire. Deosebirea aceasta se întemeiază pe -. opoziţia dintre existenţa personală a omului şi stăpânirea lui asupra naturei externe şi asupra altor oameni, Omul are îndri- tuirea de a există şi de a avea putere externă, o 1) Indrituiri personale sau îndrituiri privitoare la starea “omului. Fiecare om are o stare personală generală, egală cu a celorlalţi Oameni, şi o stare personală particulară în diferitele sferi sau cercuri ale organismului social, adică! îri stat, judeţ, comună, familie ş. a. Pentru ca fiecare om să-şi poată îndestulă trebuinţele şi interesele, dreptul pozitiv fi recunoaşte şi-i che- zăşueşte voinţa şi libertatea de a'şi desvoltă activitatea atât în. general, cât şi în fiecare din acele sferi ale organismului so- ::: | cial. Deci, îndrituirile Personale Shnt îndrituirile, pe care dreptul pozitiv le recunoaşte şi le chezăşueşte fiecărui om de a există
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gi de a avea o stâre personală, o personalitate. Ele nu pot îi 
preţuite în bani ; deci, mau valoare patrimonială. De pildă: 

Indrituirile privitoare la existența omului, adică la vieaţă, 

sănătate a trupului şi a spiritului, libertate, cinste. In această 

«din urmă intră şi creditul, de care se bucură cineva în rapor- 

turile sociale; “. .. | 

“ Indrituirile privitoare la caracterizarea omului, adică numele, 

'boieria şi stema, firma, marca industrială. 

Indrituirile de familie, adică raporturile personale, în care 

'se găsesc membrii familii unii faţă de alţii. D. „p. A îi soţ, soţie, 

părinte, fiu, ş. a. 

- Indrituirile politice, pe care omul- le are în Statul, . judeţul, 

„comuna, din. care face parte: — Cu aceste îndrituiri ne vom în= 

“deltnici numai. întru atât, „întru cât înrturesc asupra dreptului 

privat. - “ 

"5 2) [driluiri de stăpânire sunt îndrituirile, pe care. dreptul 

"pozitiv. Je “recunoaşte şi le Chezăsueşte fiecărui om de a avea: 

;putere asupra lumii înconjurătoare, adică de a supune, stăpânirii 

:sale sau lucruri, sau alţi oameni. Aceste îndrituiri, la rândul lor, 

se deosebesc în îndrituiri asupra lucrurilor sau indrituiri „reale 

-şi îndrituiri asupra altor oameni sau îndrituiri de obligații, ! 

Indrituirile asupra lucrurilor sau îndrituirile reale sunt acele . 

îndrituiri de stăpânire, care au de obiect un: 1ucrii “din natură: 

„Indrituirea reală este un raport juridic între un om şi un - lucru. 

Lucrul este supus nemijlocit stăpăritrii-on lili TâP OTIL are Stă 

__pânire nemijlocită asupra lucrului. Indrituirile reale. sunt urmă- 

“toarele: Proprietatea, posesiunea: de bunăcredinţă, servituţile 

:personale (uzuiructul, ş. a.), servituţile prediale (îndrituirea- de tre- 

-cere, ş, a.), emifiteuza, . superiicia, amanetul şi ipoteca. — Mai 

_. 

- “toate îndrituirile reale pot fi preţuite în bani; deci, au valoare - - 

“patrimonială. Unele. nu “pot! fi preţuite în bani, d Po proprietațea 

-scrisorilor. ma Sszmez 

— Tadiifuirile de . obligații sunt acele indrituiriri de stăpânire, 

“care au ue Obiect un om, de la care alt om poate cere: să-i 

“facă ceva: /ndrituirea .de. obligaţie. "este':un raport_juridic între 

„două persoane anume "determinate, di din care una poale cere, “ca 

(ir folosul Său ceătăltă să facă ceva, iar ăteăstă "trebuie să:Jacă . . 
mr aa rara 

„acel ceva, în. „folosul cel celei dintâi. îi. Din "această "definiţie se vede, 

că persoana cea dintăi are. € o stăpânire asupra celei de al doilea.
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Dar, 'ne: grăbim- să atragem luarea “aminte, că această stăpânire este mărginită numai la aceea ce persoana de: a doua trebuie 

tornicului se numeşte datorie“ Cele mai multe îndrituiri de obli- gaţii pot îi preţuite ia“ Bani ; deci, au -valoare patrimonială, „ Fiindcă mai toate îndrituirile reale şi cele "mai fiulte în- drituiri de obligaţii au o valoare patrimonială, de aceea ele se mai numesc şi îndrituiri Patrimoniale,, : - a: „ Deosebirea diiitre înărituirile personale şi îndrituirile patri- moniale e foarte mare şi adâncă: Indrituirile „Personale, nepu- tând fi preţuite în bani, nu pot fi propriu zis comparate şi mâ- surats între ele din. punctul de vedere al Însemnătăţii si valorii lor pentru om. Indrituirile patrimoniale din contra, putând fi preţuite în bani, pot fi înlocuite prin Dani şi deci pot fi compa- rate şi măsurate între ele din punctul de vedere al insemnătăţii Şi valorii-lor pentru om. a a „_* Fiindcă îndrituirile de familie şi „acelea de obligaţii sunt 

şeală, fiindcă deosebirea dintre ele COvârşeşte asemănarea. 'In- 
drituirile de obligaţii, fiind îndrituiri patrimoniale, nu pot fi puse | 
la un loc cu îndrituirile personale, căci, după cum am - văzut, 
deosebirea - dintre îndrituirile personale şi acele „Patrimoniale este 
foarte mare, . : | E a - 3) In drepturile de azi - mai este un obiect de îndrituiri 
private : Bunurile nemateriale . Astfel de bunuri sunt producţiu= 

„nile activităţii iiitaleziiiale şi aie activităţii artistice, De pildă: 
Invențiile şi descoperirile Ştiinţifice, lucrările “de - literatură, . de 

“îndrituiri asupra îndrituirilor. Dar, această părere nu-i întemeiată, 
III. Din, Punctul de. vedere al însușirilor lor îndrituirile pri-
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1) Indrituiri primitive sau înăscute şi îndrituiri derivate « sau 

ipotetice. NI N ec aia a a a 
“ Indrituiri primitive sau născute “sunt . îndrituirile, care se 
cuvin omului, fiindcă trăeşte. D. p. A fi fiul cuiva, a fi proprie- 
tarul roadelor lucrului nostru ş. a. -. ia 

Indrituiri derivate sau ipotetice sunt : îndrituirile, care : se 

-cuvin omului, numai, dacă le. dobândeşte. D..p.. Pentru a fi 
proprietarul unui lucru fără stăpân, nu-i deajuns să existăm, 7 

ci trebuie să luăm acel lucru în. stăpânirea noastră. — 
2) Indrituiri absolute şi îndrituiri relative. 

„ Indrituiri absolute sunt îndrituirile, care există față de toată, 
lumea, erga_omnes. De pildă: Indrituirile personale, cele mai 

multe îndrituiri reale (p. e. proprietatea : ş. a), tinele îndrituiri 
-de familie. 

Indrituiri relative sunt îndrituirile, care există numai faţă 
-de un om anumit, ori faţă 'de unii oameni anumiţi. De pildă: 
Indrituirile de obligaţii.. . 

3) IÎndriluiri principale şi îndrituiri accesorii. a Da e 
Indrituiri principale sunt indrituirile, care. există - prin ele 

însăşi. De pildă: Proprietatea. 
Indrituiri. accesorii sunt îndrituirile, care se sprijină” pe alte 

__ “îndrituiri, pe care sau le întăresc, sau le măresc. De -pildă: 

Ipoteca, obligaţia. de a plăti: dobânzisze - 
E 4) Indrituiri pozitive şi îndrituiri regative.. 

Indrituiri pozitive sunt îndrituirile, care au un conţinut alcătuit 

din ceva, ce este îngăduit să se facă. D, p.: Proprietatea. 

Indrituiri negutive sunt îndrituirile, care au un conținut al- 
cătuit din ceva, ce nu este îngăduit să se facă.- D. p. “Obliga- | 
“ţiunea de a nu îace ceva. 

5) Indrituiri transmisibile şi îndrituiri nelransmistole sau 
„personalisime, - . 

Inarituiri transmisibile sunt Indrituirile, care pot trece de la ia 
sun îndrituit la altcineva. Astfel sunt cele mai multe îndrituiri pri- 
“vate: Propritatea ş. a; 

Indrituiri netransmisibile sau personalisime sunt îndrituirile, 
“care nu pot trece dela un îndrituit la altcineva. D. p. Puterea ma- 
zitală. 

6) Indrituiri durabile şi îndrituiri nedurabile.. 
, “ Indrituiri durabile sunt îndrituirile, care nu se stâng prin 

«exercitarea lor.-D. p. Proprietatea, 
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Indrituiri nedurabile sunt îndrituirile, care se stâng printr'o 
singură exercitare. D. p. Obligaţiile. a 

7) Indrituiri prezente şi îndrituiri viitoare. 
Indrituiri prezente sunt toate îndrituirile; căci, o îndrituire 

sau există şi atunci e prezentă, sau nu există şi atunci nu poate 
"avea nici: 0 însuşire,. ii 

„Indrituiri viitoare. Se obişnueşte să se dea numele de în-. 
drituire viitoare speranţei de a dobândi şi de a avea o îndrituire, 
când o astfel de speranţă este ocrotită de drept pozitiv. [D. p.: 
Obligaţiile condiţionale, gărantarea unei datorii, care n'are fiinţă 

“încă, mijloacele prevăzute de dreptul pozitiv pentru ocrotirea unui " copil, care este numai zămislit], ea , n] 

    

V 

$ 33, Dobândirea îhdrituirilor, + scie: 
| ere 

|. Dobândirea unei îndrituiri presupune în totdeaunea în-- 
trunirea următoarelor trei elemente; 1) Un subiect, adică o per- | 
soană, care dobândeşte. îndrituirea. 2). Un obiect asupra căruia. 
îndrituirea poate fi înfiinţată. 3) Un chip de dobândire, 

II. Pentru ca să dobândim o îndrituire se cere o stare d 
- fapt, !. de care dreptul pozitiv să lege un astfel de efect.. 

- __ Starea de fapt, de care dreptul pozitiv leagă dobândirea. 
unei îndrituiri, poate să existe din diferite pricini şi anume: .- 

„__ 1) Din pricina unei întâmplări. De pildă: Fiindcă trăim: 
dobândim şi avem îndrituirea dea fi fiul cutarei persoane, de a 
fi” proprietarul roadelor produse ae un pom al nostru, fără ca. 

„ n0i Să fi contribuit cu ceva la producerea lor. 
"In aceste cazuri nu se cere nici un act din paitea dobândi-- 
torului îndrituirii. Se zice, că îndrituirea este dobândită ipso jure, 
lege, tacite. ia - | a 

2) Din pricina unui act al unei persoane, iar nu al dobân-- 
ditorului. De pildă: Fiindcă cineva ne-a furat un lucru al nostru, 
noi dobândim îndrituirea de a cere despăgubiri dela hoţ. 

3) Din pricina unui act al dobânditorului. De pildă: Luând 
în stăpânire un lucru fără stăpân, p. c. este un. fluture de pe 

--câmp, 0 scoică de pe ţărmul mării ş. a., dobândim indrituirea 
„de proprietate asupra acelui lucru. — Acest chip de a dobândi 
se numeşte occupație, a _ 
[PP ra te, 

. 5) V. mai sus $ 24, No. VIII, p. 107.  



4) Din pricina unui act al dobânditorului şi al altui act, 

fie anterior, fie contimporan, al altei persoane, care poate fi sau 

| îndrituitul de până acum, sau chiar şi un neîndrituit. De pildă: 

 Indrituirea_de moştenitor testamentar o dobândim, dacă o 

persoană face mai întâi :un testament, prin care ne -lasă nouă 

moştenirea sa, şi pe urmă noi primim acea moştenire. 

Indrituirea de proprietate asupra unui lucru al altuia o do- 

bândim, dacă în acelaş timp stăpânul acelui lucru ni-l predă şi 

noi îl primim, ori dacă 'mai întâi se face predarea lucrului, şi 

mai pe urmă se face primirea, de pildă, cineva pune azi o scri- 

soare în scorbura unui copac”pentru noi, iar noi mâne o- luăm 

de acolo, — Acest chip de dobândire se numeşte tradiţiune. 

Indrituirea de a trece pe locul altuia o dobândim printr'o 

convenţiune. încheiată cu proprietarul, acelui lucru. — Această în- 

drituire se numeşte. servitute Fe 

Indrituirea de proprietate asupra lucrului altuia o mai pu- 

tem dobândi, dacă cineva, care nu e proprietarul “acelui lucru, 

ni-l predă, iar noi, neştiind că acela nu-i proprietaf, ci fiind | 

convinşi,-că e proprietar, ., adică “noi fiind de bună, credinţă, 

primim lucrul şi-l stăpânim neîntrerupt un răstimp determinat de 

- dreptul pozitiv — Acest chip de dobândire se numeşte usucapiune, Lohree-oy 

II. Dobândirea, îndrituirilor este de -două feluri: Dobândire 

originară Şi “a6bândire derivată.) e 
1) Dobândirea originară € este acea, dobândire, care nu atârnă 

de o îndrituire: a altuia, In acest caz: îndrituirea dobânditorului - 

„există “prin sine însăş, nu se sprijină pe îndrituirea „altuia şi 

nu-şi trage -puterea sa din îndrituirea altuia. "De pildă: Prin ocu- , 

pație dobândim proprietatea, care până acum. n'o avea nimeni, 

Prin usucapiune dobândim proprietatea, care până acum o" avea 

altcineva, dar Îndrituirea noastră nu se sprijină pe indrituirea per- 

soanei. de mai înainte. 

2) Dobândirea derivată este a acea dobândire, care. atârnă ide... 
o îndrituire a alt a altuia: In acest caz îndrituirea dobânditorului nu 

există prin sine însăş, ci îşi trage: puterea sa din îndrituirea al- 

"tuia. De pildă: Prin tradițiune dobândim proprietatea, care până 

acum. o uvea altcineva şi îndrituirea noastră se sprijină pe în- 

drituirea persoanei de mai înainte.— Persoana pe a cărei îndrituire 

se sprijină indrituirea noastră .se numeşte autor. . 
„Dobândirea derivată, la rândul său, este de două feluri: 

m aaa 

Dobândire  ranslativă şi “dobândire „constituivă, Teme 
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„ Dobândirea _translativă - este acea dobândire derivată, prin 
„care, o, îndrituire exisfâiită ” trece _de_la o persoană la alta; De 
pildă :ţDobândirea proprietăţii pfin tradiţiuiie. ” NE 

Dobândirea constitutivă este. acea dobândire derivată,. prin 
care dobânditorul capătă o îndrituire nouă, pe care o înființează. 
altcineva şi care se sprijină pe o îndrituire a acestuia, De pildă: 
Dobândirea”unei servituţi de trecere pe locul altuia. Proprietarul, 
n'are, asupra locului său o îndrituire de „trecere, ca îndrituire- 

- deosebită. Prin urmare această îndrituire de trecere, neavând. 
fiinţă, nu poate fi strămutată, ci trebue să fie mai întâi înființată ;. 

- dar, ea nu poate să ia naştere decât, dacă înfiinţătorul său este 
proprietar. al acelui loc. a | | 

Deosebirea. dintre dobândirea „originară şi dobândirea de- . - 
rivată este foarte însemnată în practică mai ales din punctul de 
vedere al naturei îndrituirilor dobândite. | | | Aa 

In caz de dobândire originară îndrituirea dobândită există, 
de. regulă, astfel, um a voit dobânditorul s*o înfiinţeze, 
„In caz de dobândire derivătă trânslativă îndrituirea dobân- 
dită există astfel, cum. o avea autorul. Calitatea şi întinderea. _. 
îndrituirii dobânditorului sunt exact determinate de. calitatea şi 
întinderea îndrituirii autorului ; întinderile, care au putut îi date 
îndrituirii autorului. p. €. şi restricţiile, care au putut să-i fie 
impuse, sunt inherente şi îndrituirii. dobânditorului. Deaceea se 
zice: Nimeni nu poate transmite altuia mai multe îndrituiri de 
cât ar avea. (Nemo plus juris ad alium -transferre potest quam. 
ipse haberet). Deci . dobânditorul capătă aceeaş îndrituire,. pe: 
care o avea autorul; îndrituirea dobânditorului e privită ca fin= 
dentică, întocmai, cu aceea a autorului, 

In Caz de dobândire constitutivă îndrituirea dobândită există: astfel, cum a fost înfiinţată. a a 
„IV. Am văzut *), că orice îndrituire are trei elemente con= stitutive: Un subiect, un obiect. şi recunoaşterea dreptului po= zitiv.:Din. clipa în care am” dobândit o îndrituire, ea există 

în persoana noastră şi continuă să existe numai prin puterea sa, atâta vreme cât elementele sale constitutive continuă să existe şi ele. Deci, cine pretinde, că are o-înărituire, trebuie să facă . numai dovada, că a dobândit'o, iar nu şi dovada, că o are şi acum. i 

  

:) V. mai sus $. 31, No. IV, p. 131, 

*  
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„$ 34 Exercitatea îndrituirilor.. 

LA exercită o îndrituire înseamnă a ne: folosi “deplin. de | 

ea, a trage tot folosul posibil din conţinutul ei. 
Această folosinţă poate să constee: Sau în bucurarea de 

un bun al:vieţii, pe care îndrituirea ni-l. procură. D. p. Indri- 

tuirea de trecere o. exercităni prin aceea, că mergem pe jos, 

călare, ori în trăsură. — Sau în valorificarea şi în reclamarea în- 

" drituirii pe cale judecătorească. D. p. Dacă :suntem împiedecaţi 
să: exercităm îndrituirea de trecere, dăm. în judecată pe acel, 

care ne-a împiedecat. 
In bucurarea de bunurile vieţii întră. şi iristreinarea lor. 

În adevăr, sunt unele bunuri, d. p.- banii, de care nu ne putem 

" bucură de căt înstreinându-i, 
“1. De îndrituiri ne putem folosi sau făcând ceva, sau ne- 

făcând ceva, adică sau. prin. facere, sau prin non facere. 
III Prin exercitare unele îndrituiri se stâng,iâr altele nu se . 

„stâng. ! — Acelea care” se stâng, nu vor putea fi exercitate de - 

cât o: singură dată. D. p. Indrituitul la 0 sumă de bani făgă- 

duită de altul, dacă cere şi primeşte acea sumă, n'o mai poate 

cere a doua” oară. — . Acelea, care nu se stâng, pot fi exercitate de: 

mai multe ori. D. p. Proprietarul unei case poate să se folosea- 

scă de ea, de câte ori va voi. 

IV. Indrituitul poate să exercite indrituirea sa, dar nu-i 

obligat s'o exercite. 

i 1) Indrituitul, dacă vrea şi dacă nu trece peste marginile trase 

de dreptul pozitiv, poate să exercite îndrituirea sa cu: cea mai 

mare rigurositate, cu o exactitate matematică, chiar dacă prin- 

traceasta ar pricinui altuia un neajuns. De acea se zice: Cine. 

se foloseşte de îndrituirea sa, nu vatămă pe nimeni. AQui suo 

jure utitur, neminem laedit). Prin urmare, el poate să-şi „exercite 

îndrituirea sa, chiar dacă prin aceasta ar desfiinţă o stare de 

lucruri, din care alţii trăgeau foloase, şi chiar dacă neajunsul 

suferit de aceştia ar fi din cale afară' mai mare decât folosul 

său. De pildă: Noi avem o casă cu un rând, iar vecinul nostru 

are o casă cu două rânduri, aşa că se bucură de o privelişte 

frumoasă pe deasupra casei noastre. In virtutea îndrituirii de 

proprietate construim încă două 'rânduri la casa noastră şi astiel 

1) V. mai sus $. 32, No. III, 6, p. 135, 
  

Va ta
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lipsim pe vecin de priveliştea .de mai înainte. Sau, ca să avem: 
apă pentru ogorul .nostru, facem o fântână pe el şi astfel lipsim 

"pe vecin de apa, pe care o avea mai înainte.. a 
Dar, fiindcă îndrituirile sunt menite, să îndestuleze trebu-— 

inţele oamenilor, de-aceea nu este îngăduit îndrituitului să exercite. 
indrituirea sa numai cu cugetul să facă rău altuia, animo nocendi 
şi fară ca să aibă vreun interes. De pildă: Nu este îngăduie 
nimănui, ca să facă o fântână pe locul său numai. cu cugetui 
ca 'să- sece fântâna vecinului lui şi să-i pricinuiască o pagubă. 
Deasemenea nu este- îngăduit să exercităm o indrituire numai 

„de şicană. De pildă :_Cine_a_ făcut îmirumusețări la-casa-—altuia— 
este îndrituit să le ridice, _când-va-trebui să restitue casa. Dar, . nur ESTE Tigădait Să radă picturile de pe pereţi, fiindcă nu le - 
poate ridică. Romanii spun: Neque maliliis. indulgendum est. 

In sfârşit, sunt unele îndrituiri, care nu pot fi exercitate de- 
cât cruţând foloasele altuia, chiar dacă din aceasta ar rezultă nea- 
junsuri pentru îndrituit. De pildă : Cine are indrituirea de a trece.pe: 
locul altuia. trebuie so exercite civiliter, adică ţinând. seama qe foloasele proprietarului locului. a i Ş 

2) Indrituitul, după cum -am spus, nu-i obligat .să exercite 
îndrituirea sa. Deci, el poate să n'o exercite. , 

De regulă neexercitarea' unei îndrituiri, nu are nici o în-: râurire asupra existenţei ei. De pildă: “Proprietarul poate să. lase ogorul său să se părăginească, fără ca prin aceasta să piardă. îndrituirea de proprietate asupra lui. - | Se - Dar, sunt şi abateri de la această regulă şi anume: Unele. : servituţi, dacă nu sunt exercitate înlăuntrul unor răstim puri anume: determinate, se stâng de la sine. Mijloacele de : valorificare pe: cale judecătorească a îndrituirilor, adică acțiunile, dacă nu sunt exercitate înlăuntrul unor răstimpuri anume determinate, se stâng, . . nu dela sine, ci numai dacă se. împotrivesc „Persoanele, contra. cărora. ele au fost intentate, e a V. Indrituitul pe de.o parte “poate să facă tot ce-i trebuitor: pentru. exercitarea îndrituirii sale, iar pe de altă pante trebuie- să sufere toate sarcinele inherente ei. . 
VI. Cele mai multe -îndrituiri pot fi exercitate sau de În— drituit însuş, sau prin alţii în folosul lui. A 

, 

j
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Ş. 35. Schimbarea îndrituirilor.. 

IL Qi îndrituire în vremea vieţii sale se poate s schimbă şi anume: 

Să se mărească, să se micşoreze, 'să se. prefacă. “De pildă: 
1 Dacă ai imprumutat pe pe cinieva | cu. 100” de - lei pe timp 

de un an, suntem îndrituiţi la_scadenţă să cerem înapoi această 

sumă. Dar, dacă nu va îi plătită, suntem îndrituiţi, ca” pe lângă 

suta de lei să cerem şi dobânzi. Deci îndrituirea noastră s'a 

mării. | 

2) Dacă am dat cuiva un lucru, ce nu- i datoriam, suntem în- 

drituiţi să cerem înapoi numai ceea, ce ani dat. Dar, dacă lu- 

crul dat s'a micşorat, suntem îndrituiţi să cerem - înapoi numai 

ceca, ce a rămas. Deci, îndrituirea noastră s'a micșorat. 

3) Dacă: ni se datoreşte un cal determinat, suntem îndrituiţi 

să cerem, să ni se dea- acest cal. Dar, dacă. datornicul omoară 

calul, suntem îndrituiți să cerem altceva îa. locul lui şi -anume 

despăgubiri. Deci tidrituirea noastră s'a prefăcut. 

II. In toate aceste cazuri îndrituirile trăesc mai departe în 

virtutea aceleiaş cauze, care li-a dat naştere, atât numai că su- 

feră o schimbare în ce priveşte unele însuşiri. şi efecte ale lor. 

Qene 3 P / - 

Ş 36, Vătămarea îndrituirilora 

L A vătămă._ Sau. a Jes ao. îndrituire_. înseamnă: :a_turbură.. 

starea de fapt, € care e conformă cu acea îndrituire. "De pildă: 

Indrituirea “de proprietate este vătămată, când cineva ia lu- . 

crul din stăpânirea proprietarului. Obligaţia” de a plăti o sumă. 

de bani e vătâmată, când datornicul nu plăteşte. , 

II. O,stare de fapt contormă_ cu 0 îndritub îndrituire, este_turburată; 

când 'sau înființăm, o nouă stare de fapt, care e. contrară în- 

drituirii şi care are de efect, ca aceasta să numai poată fi exer- 

citată de loc, ori să nu mai poată.fi exercitată de plin (ca în 

pilda cea dintâiu), sau păstrăm o nouă stare de fapt,: care e 

contrară îndrituirii şi care deasemenea are de efect, ca aceasta 

să nu mai poată fi. exercitată de loc, ori 'să nu mai poată îi. 

exercitată de plin (ca în pilda cea de a doua). i 

III. O _îndrituire_poate fi.vatamată sau prin .facere, făcând 

ceva (ca. în pilda întâia), sau “piin_non_facere, nefăcând. ceva 

(ca în. n pilda : a doua). 
IV. Indrituirile absolute, existând faţă de toată lumea, pot 
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fi vătămate de ori şi cine, de cel dintâi venit. Indrituirile rela- 
tive, existând numai faţă de -anumite persoane, nu pot îi vătă- 
mate decât numai de aceste persoane. | i 

„V. Vătămarea îndrituirii încetează prin restabilirea stării de; 
fapt, care există înainte de vătămare, aşa că îndrituitul să poată să-şi exercite îndrituirea pe deplin. De pildă: Când îndrituirea 
de proprietate a fost vătămată prin luarea'lucrului din stăpânirea: 
proprietarului, pentru ca vătămarea să înceteze, trebuie ca lucrul să fie restituit. proprietarului... Când îndrituirea de obligaţie a fost vătămată “prin neplată, pentru ca vătămarea să înceteze, trebuie ca datornicul Sau să recunoască expres îndrituirea, sau. să o recunoască tacit, d. p. plătind dobânzi“ mai departe; 

_$ 37. Pierderea îndrituirilor. .  :- 
Pentru ca să pierdem o îndrituire, se cere o stare de fapt, de care dreptul pozitiv să lege un astfel de efect,.: | Acea stare de fapt poate 'să existe sau din pricina unor „evenimente, sau din pricina unor acte ale îndrituitului. 
I. Am văzut!, că orice îndrituire are trei elemente Con- : stitutive: Un subiect, un obiect şi recunoaşterea dreptului po- zitiv. Când unul din aceste elemente încetează să mai existe, fie din pricina unor evenimente, fie din pricina unor acte ale îndrituitelui, şi îndrituirea încetează să mai. existe, 'se stânge şi deci îndrituitul o pierde. Astfel: - a | 1) Indrituirile se stâng, câna dreptul pozitiv nu le mai re- cunoaşte, ori nu le mai ocroteşte. De pildă :- Ei | Dacă legiuitoruil desfiinţează o îndrituire, care mai înainte era ocrotită, acest eveniment atrage stângerea acelei îndrituiri, Dacă un creditor ia cu de la sine putere lucrul, ce-i este dato- rit, acest act al îndrituitului atragea pierderea creanţei lui. Dacă un proprietar importă lucruri fără să plătească vamă (contra- __ bandă), acest act al îndrituitului atrage pierderea ' proprietăţii 

zuri, cele mai adeseori, îndrituirea se pierde drept pedeapsă. 2) Indrituirile se stâng, când obiectul lor piere: 
1). V. mai suş $ 31, No. Ul, p. 131.
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Iidrituirile personale. sau  îndrituirile privitoare la. starea 
persoanei se stâng prin moartea. persoanei, care e obiectul lor. 

Îndrituirile reale se stâng prin . moartea, ori peirea lucrului, 

care este obiectul lor D. p. proprietatea | asupra unui -rob, ori 

asupra unui cal se stânge prin moartea “robului, ori a calului, . 

Indrituirile de obligaţii, fiindcă au de obiect fapta dator- 

nicului, ar urmă să se stângă prin moartea acestuia. Dar, de : 

regulă, obligaţiile nu se stâng prin. moartea datornicului, ci trec: 

la moştenitorii lui. [In chip excepţional unele obligaţii se stâng 

prin moartea datornicului şi nu trec la moştenitorii lui.) 

3) Indrituirile se stâng prin moartea subiectului lor. . 

- Indrituirile personalisime în adevăr se stâng prin “moartea 

subiectului lor. 
Dar, îndrituirile reale şi îndrituirile. de obligaţii, de “regulă 

nu se stâng prin moartea subiectului lor, ci, trec la moşteni- 

torii subiectului. (In chip excepţional unele servituţi, unele obli- 

gaţii şi unele acţiuni se stâng prin moartea subiectului lor şi 

nu trec la maştenitorii acestuia]. . N 

II. Indrituirile se pierd şi din pricina voinţii subiectului lor. 

Astfel :. 
1) In clipa chiar, în care o îndrituire este dobândită, .su- 

biectul o supune unui chip oare care de pierdere. D. p. Noi, 

| cumpărând o moşie de la -altcineva, ne invoim cu acesta, ca . 

vânzarea să fie desfiinţată în folosul lui, dacă va sosi corabia 

din Asia. 
2) Subiectul unei îndrituiri se , leapădă de ea, sau fiindcă 

voeşte să nu mai aibă acea îndrituire şi'n acest caz avem de 

a face cu o renunțare, sau fiindcă voeşte să treacă acea îndri- 

tuire la altă persoană, pentru ca aceasta s'o dobândească, şin | 

acest caz avem de a face cu o înstreinare. 

Renunţarea , este ori ce act al îndrituitului, _prin ca care acesta 
n... 

îşi arată Voinţă de a e a destiiniţă 0” 0. îndrituire, pe Care ep are. D'p. 

Lepădarea 1 unui lucru, “pentru "ca să pierdem proprietatea asupra 

lui. jertaea -unei datorii. a. 4 | 

“Renunţarea „poate să fie. „sau. expresă, sau tacită..Ea este 

expresă, “când “voinţa îndrituitului, de a desfiinţă îndrituirea lui, 

“ „este arătată anume. D. p. Creditorul spune datornicului, că-i | 

iartă datoria. — Renunţarea este tacită, când o astfel de voinţă 

poate să reiasă din faptele pozitive, « ori negative ale îndrituitului.
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D. p. Creditorul, care vreme îndelungată. n'a „cerut dobânzile 
creanţei sale, e presupus, că a renunţat ia ele. 

| Renunţarea poate să aibă de obiect atât îndrituiri prezente, 
cât şi îndrituiri viitoare. Dar, sunt unele îndrituiri viitoare, la 
care nu se poate renunţa. [Astfel: Nu se poate renunţă la moşte- 
nirea unei persoane, care n'a murit incă, la îndrituirea de a cere 
despăgubiri, dacă vom fi înşelaţi de partea cu care contractăm, 
la o prescripţiune neîmplinită.] cc Pa 

Renunţarea poate să fie sau oneroasă, sau gratuită. Renun- 
farea gratuită este cele mai adesea ori o liberalitate sau dărni- 
cie. Insă, uneori ea poate 'să nu fie o liberalitate, D. p. Renun- 
țarea la o îndrituire, care nu merită să ne .ostenim, ca s'o 
valorificăm. 

Instreinarea are 'două înţelesuri, unul restrâns. şi altul larg, 
In înţeles restrâns înstreinarea este ori. ce act pozitiv al 

îndrituitului, prin care acesta îşi arată voinţa sa de a trece asupra 
altei persoane sâu o îndrituire a sa, d. p. tradiția, sau o îndri- 
tuire, pe care o înființează: d. p. constituirea unei servituţi de 
trecere. — Dar, n'avem de a face cu o înstreinare, când „îndri - 
tuirea trece prin moştenire la altcineva. aa 

In înţeles larg înstreinarea este orice act, fie pozitiv, fie ne- 
gativ, al îndrituitului, care are de efect pierderea unei îndrituiri 
a lui, chiar dacă n'ar conţinea intenţia de a o trece'la altă persoană. In acest înţeles înstreinarea cuprinde şi renunțarea. 

III. In ce priveşte stângerea privilegiilor avem regulele. ur- mătoare : Privilegiile lega:e pot îi desfiinţate de. acela, care le-a 
recunoscut. Privilegiile - convenţionale -nu pot fi desfiinţate de cât potrivit învoelei, care lea . recunoscut: Privilegiile personale 
se stâng. prin moartea persoanei, de care erau alipite. Privi- legiile reale şi privilegiile causale trec la acei, care succedează 
sau în. lucrul sau în răportul juridic, de care e vorba. - IV. Când o îndrituire trece dela 0 persoană la alta, atungi " aceasta din urmă intră şi ia locul celei dintâi, succedează | pe cea dintâi în îndrituirea, pe care o avea, adică se - întâmplă . 0 succesiune. 

a 
Succesiunea din punctul de vedere al fostului indrituit este o pierdere de îndrituiri, iar din punctul de vedere al. noului indrituit este o dobândire de îndrituire. In caz de succesiune do- bânditoru! cel nou se numeşte succesor, iar fostul îndrituit se nu... meşte predecesor.
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| Felurile mai principale ale succesiunii sunt: Succesiune 
originară şi succesiune derivată, succesiune inter vios şi succe- . 

siune mortis causa, succesiune cu titlu singular şi succesiune cu 
titu universal, succesiune universală. 

| 1) Succesiuhea originară este o dobândire originară, adică 
o dobândire, care n'atârnă. de îndrituirea. altei . persoane, astfel 

că îndrituirea succesorului nu se sprijină pe îndrituirea prede- 

'cesorulul. D. p. uSucapiunea. 
2) Succesiunea derivată este o dobândire derivată, adică o 

dobândire, care atârnă de îndrituirea . altei persoane, astfel că 

îndrituirea succesorului se sprijină pe îndrituirea predecesorului, 

D. p. iradiția, servitutea de trecere. 

Succesiunea derivată fiind o dobândire derivată, predece- 

sorul nu-i altcineva decât. autorul. 

Succesiunea derivată, ca şi dobândirea derivătă este sau 
translativă; d. -p. tradiţia, sau „constitulivă, d. p. servitutea de 

- trecere, pi A 
3) Succesiunea inter vivos este succesiunea, care se e întâmpla | 

între persoane vii. D. p. fradizia. 

4) Succesiunea" morlis causa este succesiunea, care 'se în- 

tâmplă din pricina morţii unui îndrituit. D.. p. moştenirea. 

„_5) Succesiunea cu titlul singular este. succesiunea, care are 
de obiect său ua; saii iai inulte_ îndrituiri anume. determinate, 
său air TGGte ăritRirile anume determinate ale predecesorii: D D. 

pi iradiția. 
| 6) Succesiunea cu titlu universal este succesiunea, „care are 
„de obiect patriiiGăiul” întreg al predecesorului, adică totalitatea 

- andrităirilOr “pătrimoniale, “care se raportă la persoana aces- 

“tuia, atât” acăalea;căre "sunt ale lui, cât şi acelea, pe care 

alţii le pot avea contra lui. — Ea poate îi o successio mortis 

Causa; aşa este . moştenirea. Dar, poate fi şi O' Successio „inter 

vivos ; de pildă, -confiscarea. “ 

Deosebirea dintre succesiunele derivate cu titiu- singular 
şi acelea cu titlu universal este foarte mare şi foarte însemnată : 

In caz de succesiune .cu titlu universal dobânditorul de 

repulă Succedează în totalitatea îndrituirilor şi datoriilor patri- 

moniale, care. se: raportă la persoana autorului său.;Prin urmare, 

pedeoparte el dobândeşte. toate îndrituirile patrimoniale, adică 

atât cele reale cât şi acelea de obligaţii, iar „pe de altă parte 

II Di DI . “10
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este ţinut de toate datoriile autorului său față de cei de al treilea. 
In :caz de succesiune cu titlu. particular succesorul dobân- 

deşte îndrituirea aşa, cum o avea autorul: său, adică dinpreună . 
cu mărginirile şi sarcinele, care-i vor îi fost impuse, şi deci e; 
ținut de acestea, dar nu intră în celelalte sarcini, care.. privesc 
pe autorul său, şi deci nu respunde de datoriile acestuia. 

"8: 38. Persoanele. = 
Am văzut,!'-că unul din elementele îndrituirii este subiectul, 

adică orice îndrituire presupune în totdeauna neapărat un subiect, 
căruia îi se cuvine, care are acea îndrituire. | „. 

I. Vorba persoană se întrebuinţează pentru â arătă su- 
biectul de îndrituire, pe cine are o îndrituire. 

Dar, vorba: persoană se mai întrebuințează pentru a arătă 
şi pe acel, care: poate. să aibă o îndrituire, care e capabil să 
aibă o îndrituire, adică pentru a arătă capacitatea de a avea “ 
îndrituiri, capacitatea juridică. De aceea,se zice, că-cine e capa- - 
bil să aibă îndrituiri este persoană, are personalitate juridică. 

II. *. De regulă, cine e capabil să aibă „îndrituirii, este ca- _ 
pabil să facă acte juridice, este capabil de agere, adică are şi 
capacitatea .de agere. Totuşi se poate, ca persoane capabile 
să aibă îndrituiri, să nu aibă capacitatea de agere. De pildă: 
Copiii şi nebunii sunt capabili sâ aibă îndrituiri, dar nu sunt 

- capabili de agere, De aceea trebuie să deosebim foarte bine 
capacilatea de a avea îndrituiri de capacitatea de agere. 

III. Capabil de agereseste numai acela, care are o voință, 
de care se ține seăiiă juridiceşte. - * mi | 

IV. Fiindcă actele juridice, după cum am văzut,? sunt Sau . 
acte licite, acte juridice propriu zise, sau acte ilicite, de aceea capacitatea: de agere este de două feluri ? Capacitatea de a face. 
acte Juridice propriu zise şi capacitatea: delictuală. 

Capacitătea” de “a face acte juridice propriu zise este capa- citatea de a dobândi  îndrituiri, de a dispune de: îndrituiri, de ne obligă ş. a. prin acte juridice propriu zise, - 
Capacitatea delictuală este. capacitatea -de- a fi. răspunzător de actele noastre ilicite, - - 

  

1) V. mai sus $ 31, No. III, p. 331. 
2) H. Dernburg, System des râmisclien Rechis, 1911 Vol. 1, £ | *) V. mai sus $ 24, No. III, p. 103. ps ic Ș. 39, p. 78.
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Unii jurişti deosebesc şi o capacitatea de a dispune. Insă, 
această nu-i de cât tot capacitatea de agere, prin care dispunem 
de îndrituiri. 

-V, Atât capacitatea de a avea Indrituiri, cât şi capacitatea 
de agere sunt determinate de regulele coercitive, de jus cogens, 
adică jus cogens hotărăşte, cui să se cuvină capacitatea de a 

avea îndrituiri şi cine să aibă capacitatea de agere. Astfel: 

1) Jus cogens rândueşte, ca toţi oamenii, precum şi unele 

organizări sociale, care urmăresc înfăptuirea de scopuri sociale, : 
să aibă capacitatea de avea îndrituiri, să fie persoane, 

2) Jus cogens rândueşte, ca nebunii, copiii şi oiganizările | 
sociale de mai sus să m'aibă de loc capacitatea de agere, ca - 

- minorii şi risipitorii puşi sub: curatelă să aibă o capacitate 
“mărginită de agere.<=Acestor persoane li se dă pe cineva capabil, 

care sau să voească în locul lor, sau. să le completeze aceea, 

ce le lipseşte din capacitatea de agere, 
VI. Capacitatea de a avea îindrituiri şi capacitatea de a- 

gere -nu sunt îndrituiri, ci sunt însușiri juridice ale persoanei, ale 

- subiectului de îndrituiri, ca şi pubertatea, majoritatea ş. a. Ele 

„sunt: supoziţiuni pentru, d. p.,a avea, a dobândi, a strămută în- 

drituiri. * 

VII, Fiindcă de la rânduelele lui jus Cogens nimeni, nu se 

poate abate, de aceea: 

1) O persoană nu se _poate desbrăcă de capacitatea_ de... 

„agere nici în parte, nici în. tot. De pildă: Dacă o persoană, 

care are astiel de capacitate, s'ar pune de: bună voie sub tutelă, 

aceasta n:are însemnă nimic din punct de vedere juridic! 

„2) Deasemenea o persoană privată nu poate înbrăcă ani- 

male şi lucruri nici cu capacitatea de a avea îndrituiri şi nic 

cu capacitatea de agere. 

VIII. Fiindcă îndrituirea este. putinţa de. a -ne bucură şi dea . 

dispune de ceea, ce se cuprinde în ea, de aceea unii jurişti susţin, 

că pentru a fi subiect de îndrituire, nu e nevoie să ai voinţă, 

ci este deajuns să te bucuri, ori să .dispui de ceea, ce se cu- 

prinde într”o îndrituire. Deci, acel care se bucură de o îndrituire, 

- ori acel care e destinatarul unei îndrituiri, ori acel care e dis- 

punătorul de o îndrituire este subiect de îndrituire şi. poate să'şi . 

valorifice îndrituirile pe cale judecătorească. 

1) F. Regelsberger. 1. c., 8. 14, No. 3, p. 7,
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"Contorm acestei păreri, copiii şi nebunii, deşi n'au voinţă, 
totuş, fiindcă se bucură de îndrituiri, sunt subiecte de îndrituiri. 

Dar, aplicând părerea aceâsta mai departe ajungem la re- 
_ zultate_absurde. .In adevăr, fiindcă orfanii sunt; destinatarii unui 

orfelinat, fiindcă acei condamnaţi la închisoare sunt destinatării 
închisorii, fiindcă găşteie Capitoliului, porumbeii dela San Marco 
din Veneţia, p: c. şi cânii, caii, pisicile, zidurile, turnurile şi 
alte lucruri, pentru întreţinerea . cărora s'a lăsat o avere, sunt 

” destinatarii acestei averi, ar urmă, ca orfanii să aibă îndrituiri asu=" 
pra orfelinatului şi condamnaţii la închisoare asupra închisorii, ca 
animalele. şi lucrurile să fie Subiecte de -îndrituiri şi ca d. p. 
Samurache să poată reclamă valorificarea îndrituirilor sale.— 
Insă, jus cogens nu recunoaşte, că şi animalele şi lucrurile ar 
avea capacitatea de a avea îndrituiri şi capacitatea de agere.: 

“Dreptul are de scop să asigure  îndestularea trebuințelor rezo- 
nabile ale oamenilor /: „a MR 

IX. Vorba persoană se. mai întrebuințează pentru a arătă 
şi Capacitatea de a avea şi exercită o îndrituire determinată. In 
acest înţeles se zice, că un om poate să susțină mai multe 
persoane, sustinere plures personas. Asttel, într'un funcţionar al 
statului se -deosebeşte calitatea de persoană publică şi acea 
de persoană privată ; un tutor poate să lucrezetpentru el Însuş, 

„Ori pentru-pupilul său. De aceea, când e vorba să ştim, dacă 
un act juridic este valabil şi care sunt efectele sale, trebuie să 
deosebim. bine calitatea în care -a fost făcut. De regulă, ceea, 
ce cineva face în una din calităţile sale, nu înrâureşte nici în 
bine, nici în rău asupra celorlalte calităţi 

| X. Se susţine de unii jurişti, -că “există și îndrituiri fără __ 
de_ subiect : O îndrituire nu poate să se nască fără de un subiect, 
dar, o dată născută, poate trăi mai departe, chiar dacă -nu mai 
are subiect.— Dar, nu-i aşa! In cazurile de 'mai sus este vorba . 
de îndrituiri, care trebuie păstrate pentru îndrituiţii viitori; de „aceea cu ajutorul ficţiunilor sa căutat să se îreeze O persoană prezentă, la care să se raporteze îndrituirea, | | 

XI. Persoanele sunt de două feluri: Persoane fizice şi per- soane juridice. ” ÎN >. . 
1) Persoane fizice sunt toţi oameni. Persoanele fizice se mai numesc şi persoane naturate, persoane fireşti. 
2) Persoane juridice sunt unele organizări sociale, care urmăresc înfăptuirea de scopuri sociale. Si a



— 149 — 

$. 39. Patrinoniul. 

Vorba patrimoniu are două, înţelesuri,. unul juridic, iar al- 

tul economic. NR 

Lă Patrimoniu în înjeles juridic este totalul îndrituirilor -Și 
datoriilor r băneşti” ale unei persoane. 

1) Indrituiri şi datorii băneşti sunt acelea, care pot fi pre- 

uite în bani.! 

2) Indrituirile şi datoriile băneşti ale. unei persoane sunt 

întrunite prin mijlocirea acedței persoane Şi. "formează un întreg, 

o unitate, o sferă patrimonială. 

3) Din punctul de vedere al valorii lor raportul dintre în- 

drituiri şi datorii este indiferent: Indrituirile pot să aibă o va- 

loare sau mai. mare de cât datoriile; sau mai .mică, “sau egală 

cu datoriile. In cazul din urmă valoarea patrimoniului este egală 

cu zero. În acest caz patrimoniul este o sferă patrimonială fără 

conţinut real. , 

4) Indrituirile pot să lipsească dintr” un patrimoniu. "Atunci 

patrimoniul | este alcătuit numai din datorii. - 

5) Patrimoniul poate să” şi “mărească, să'şi micşoreze, să'şi 

schimbe elementele sale, părţile sale alcătuitoare. De pildă: 

"Sau se cumpără o moşie, ori alt lucru şi se plăteşte în schimb 

preţul lor cu. bani din patrimoniu; Sau se vinde o moşie, ori 

alt lucru din .patiimoniu şi se capătă în schimb preţul „lor 

în bani. In astfel de cazuri se zice, că lucrul succedează în 

locul prețului şi preţul în locul lucrului. Res succedit: in locum 

pretii et pretium in locum rei. — Dar, patrimoniul, deşi işi schimbă 

elementele, totuş îşi păstrează: indentitatea, căci el este totalul 

îndrituirilor şi datoriilor băneşti ale unei persoane. - 

HI. Patrimoniu_ în înțeles . economic este valoarea rămasă, 

după ce “din valoarea bănească a îndrițuirilOF sE-stăde” valoarea 

păigască â datoriilor, e ! 

Valoarea” Văncască a îndrituirilor se numeşte activa, iar 

acea a 'datoriilor se numeşte passiva. Dacă, scăzând passiva din . 

- activa, "mai rămâne ceva, această rămăşiţă se numeşte patri- 

moniu în înţeles economic. 

“II. Definiţia de mai sus a patrimoniului în înțeles. eco- 

nomic nu-i completă, căci lasă la vu parte bunurile băneşti, "cate 

  

) V. mai sus $. 32, No. 11, 2 2, p. 133.
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"nu sunt îndrituiri, dar care de fapt :aparţin unei persoane, p. : 
"€. sunt, de pildă, posesiunea (adică stăpânirea de fapt a unui 
lucru), clientela unui industriaş. De âceea vom zice, că patri- 

Pare aaa moniu în înţeles economic. este totalul bunurilor băneşti, care . 
d e fapt aparţin unei persoane. o 

me mate ce meta e e e mere m 

„_$. 40. Lucrurile, 

|. Lucru 'este ori ce. obiect material, afară? de om, care 
poate fi supus stăpânirii omului şi poate servi mai ales scopu- 
purilor economice ale acestuia, | | 

1) Obiectele materiale, ca să fie lucruri, trebuie să poată 
fi supuse stăpânirii omului. Starea fizică a acelor obiecte e in- 
diferentă. Ele pot fi sau solide, sau lichide, sau gazoase. Elec- 
tricitatea, care este o energie, fiindcă poate fi “stăpânită de om, 
este deasemenea lucru. i Pe 

Dar, obiectele materiale, care nu pot îi supuse stăpânirii 
omului din pricină, că sunt sau prea mari, sau prea îndepărtate, 
nu sunt lucruri. De pildă :_Soarele, luna, stelele, Straturile de pă- 

- mânt de la adâncimele, până la care iu se poate pătrunde azi. 
--2) Obiectele materiale, care nu pot servi la îndestularea 
scopurilor economice ale -omului, nu sunt lucruri. De pildă: O 
picătură de apă, un fir de nisip. ş. a. a 

"II. Lucru se mai numeşte “şi tot ce poate fi : obiect de în- 
drituire. Prin urmare nu numai obiectele- materiale, care întru- 

„nesc elementele de mai sus, ci! şi faptele omului, adică acţiunile 
sau actele omeneşti. s 

III. Obiectele materiale, care sunt lucruri, pot avea atât O: 
valoare de întrebuințare, cât şi O valoare de schimb... 

„$. 41. Ocrotirea îndrituirilor. Acţiuriea. 
Indrituirile sunt ocrotite mai cu seamă prin acţiuni, - 
|. Vorba acfiune aţe două înţelesuri, unul materia), iar altul formal. * Su i Ma 

"1) In înţelesul material, acțiunea este_o îndrituire : Indritu- rea de _a valorifică pe cale judecătorească_o îndrituire_a._noa=__. stră, de a __reclamă,. ca justiția să ocrotească o indrituire a Sa 
m nina ina DT ra ae a a noastră. | 

2) n -taţeles-formal,_acţiunea_.este_un-mijtoc-juridic:(reme..
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dium juris) : Mijlocul. de a valorifică . pe cale judecătorească” o. 
îndrituire a noastră. . - 5 
„-- 1, In dreptul public vorba acţiune are amândouă înțelesurile. 

de mai sus, iar în dreptul privat are numai înţelesul material. 

a a a e 

cesul şi se cheamă Fm în “ajutor, ca. să .cerceteze, să. 

chibzuească şi să rostească o hotărâre. o 

Acţiunea este o îndrituire. Orice persoană, care pretinde, 

"că areo indrituire şi vrea so valorifice pe; cale judecăto- 

rească, poate să reclame. să i se facă dreptate, adică poate să 

facă pe judecător să se pună în mişcare şi să judice. — . Fiindcă 

e deajuns numai pretențiunea unei îndrituiri, de aceea chiar în 

cazul, în care acea pretenţiune ar fi neintemeiată, judecătorul va 

trebui să judice. Aceasta e o urmare a organizării din partea 

statului al chipului, cum să se împartă dreptatea. . 

2)_In dreptul privat acţiunea _€ este îndrituirea de a a reclamă, 

este este putinţa _de_a valorifică _pe_cale judecătorească. “o. îndrituire. :, 

De a aceea acţiunea este numită şi îndrituire sancţionătoare; 

III. Acţiunea fiind o îndrituire a -un€i persoane urmează RE 

că aceasta nu poate fi silită s'o exerciteze!, ci este liberă . sau 

să n'o exerciteze de loc, sau s'o exerciteze, când va crede de cu- 

_viinţă şi cum va;chibzui, că e mai bine. Deci, statul, deşi or= | 

ganizează, cum să se împartă dreptatea, totuş-nu se poate a- 

--“mestecă de la sine, cf numai "dacă îndrituitul îi cere săi se 

facă dreptate. -: - - 
IV. Persoana, care exercită o acţiune, care reclamă, se nu- 

meşte reclamant. Persoana, împotriva căreia se reclamă, se nu- 

meşte pârât. Amândouă aceste persoane se numesc “împricinaţi. 

V. Acţiunea sau reclamarea are următorul scop: * “ 

1) De regulă, reclamarea are de scop pe de o parte” recunoaşie-_ 

rea_ îndrituirii _vatamate, iar pe de altă parte pastrarea, ori restabi- 

_lirea s stării de fapt, care e conformă cu acea îndrituire, adică înce=. 

iarea. vătămări, şi, dacă din pricina vătămării s'a întâmplat vre 

un reajuns;Frepararea acestui neajuns. — De aceea, rezultatul 

reclamării poate fi sau primirea reclamaţiei şi rostirea unei ho- 

 tărâri în folosul reclmantului- şi deci o condamnare a pârâtului, 

1) V. mai sus Ş. 34, No. 1Y, p. 139.
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„Sau respingerea reclamaţiei şi deci o absoluţie a pârâtului. 
2) Rareori reclamărea. ate. de scop.numai sau recunoaşterea _ 

unei îndrituiri vătămate, saurecunoaşterea unei stări de fapta= . 
vând însemnătate juridică. De pildă: Reciiiioaşterea, că o per- 
soariă este tiul altei persoane. — In aceste cazuri prin hotărire 
nimeni nu-i condamnat, ci sau' se primeşte reclamaţia, sau se 
respinge. Di 

VI. Acţiunea în înţelesul: material din dreptul privat, nu-i 
o anexă a îndrituirii, pe care o valorifică, ci o. însuşirea a- 
cesteia. Ea este imanentă oricărei îndrituiri, zace în orite în=, 
drituire. De aceea: - | a 

1) Acţiunea nu se naşte- deabia prin vatamarea îndrituirii, 
ci este născută de mai înainte, Vatamarea îndrituirii, ori înte- 
resul îndrituitului nu fac altceva de cât so pună în: mişcare, 
s'o facă să se îndrepte împotriva cuiva. a 

2) Direcţia mişcării unei acţiuni „este aratată, de regulă, 
atunci când o persoană vatăma îndrituirea. Această persoană se 

«humeşte adversar, potrivnic. Ea, Jineori, este determinată de mai 
înainte de vatamare şi deci de .mai înainte se ştie şi direcţia 
acţiunii ; alteori este determinată deabia în clipa vătămării şi 
deci deabia în aceasta clipă se ştie direcţia acţiunii. Astfel: 

In îndrituirile de obligaţii se ştie mai înainte de vatamare, 
- cine vu fi adversarul îndrituitului. Datornicul; şi numai dator- 

„  nicul, va fi. acel adversar. In adevăr, orice obligaţie, fiind un 
raport între două persoane anume determinate, fiind o indrituire 
relativă,? există faţă numai de o persoană anumită, Creditorul' 
poate cere numai de la datornic, şi nu de la altă persoană, ca 
sau să facă ceva, sau să nu facă ceva; deci numai datornicul 

„poate să vatăme îndrituirea creditorului, fie nefăcând „ceea, ce 
trebuie să facă, fie făcând ceea, ce trebuie să nu facă; şi astfel pune în mişcare acţiunea, - o 

In îndrituirile personale şi în acele reale nu se; ştie mai inainte de vatamare, cine va i „adversarul îndrituitului. In adevăr, aceste înirituiri fiind, de regulă, indrituiri absolute 5, există faţă de toată lumea, erga omnes. Indrituitul poate cere de la oricine, . ca să nu-i vatăme aceste îndrituiri. De aceea, ele pot fi vata- mate, nu de o persoană anume determinată, ci de orice per- În NO ” 

+ 
. 5) V. mai sus $ 32, No. Ul, p. 132 şi No. 1,2 pi 135. Si *) V. mai sus $ 32, No. III, 2, p 15, poe . 

%
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soană. Această persoană va fi determinată, va fi ştiută - deabia 
în clipa vătămării. De pildă: Indrituirea de proprietate poate îi 
vatamată de orice persoană, care cu deasila se. va vâră între 

îndrituit şi lucrul lui, împiedecându-l să se folosească de acest 
lucru, după cum voeşte. In clipa în.care îndrituirea de proprie- 
tate va fi vătămată, atunci vom şti, cine a vatamat-o, vom cu-. 

noaşte pe adversarul îndrituitului, | | | 
- NIL, Pentru ca o “acţiune să poată fi pusă în mişcare şi să 

poată fi exercitată, se cere de regulă întrunirea a două elemente: 
| 1) O îndrituire, care să slujească de bază reclamaţiei; 
adică, persoana, care vrea să exerciteze o acţiune, trebuie să 

"aibă îndrituirea, care e înzestrată cu acea acţiune. . " 
2) Vatamarea acestei îndrituiri de cătră altă persoană. 

_ VIUI.-Fiindcă o persoană nu poate exercită acţiunea, cu, 

care o îndrituirea a sa este înzestrată, decât dacă o altă per-. 

soană anume determinată vatămă această: îndrituire, urmează, 

că acţiunile sunt obligații, că între împricinați există o legătură - | 

obligătoare. In adevăr: 
“Am văzut, + că obligaţia - este un raport între două persoane 

determinate, din care una, datornicul, trebuie sau să facă, sau 

să nu facă ceva în folosul celeilalte, creditorul, care e îndrituită 

să ceară de la cea dintâi sau să facă acel ceva, sau să nu-l 
facă. Persoana care vatămă o îndrituire, trebuie să repare efec- 
tele. vătămării, trebuie să facă ceva; deci este datornic faţă 
de persoana, a căreia indrituire a vatamato. lar această persoană 

este îndrituită să ceară de la cealaltă, ca să repare. efectele vă- 

tămării, ca să facă ceva; deci, este creditor,! 

IX. Deosebirea cea mai însemnată a acţiunilor este: Ac- 

țiuni personale (acţiuni in personam) şi acţiuni reale (acţiuni. 

în rem). 
1) Acţiunea personală este acţiunea, care pcroleşle o o_În=: 

drituire_de obligaţie. „LII CU; 
Acţiunea reală este ori şi ce altă acţiune, care nu-i ac- | 

_jiune personală, care nu ocroteşte o_îndrituire „de _obligaţie,_ci 
Gri şi ce altă îndrituire. — Deci, acţiunea reală este o noţiune “ 
negativă. Ea ocroteşte  îndrituirile personale, îndrituirile reale şi 

” îndrituirile. de mioştenire;-adică- toate celelalte îndrituiri afară de 

acelea de obligaţii: 

  

%) V. mai sus n. 2. !
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x. Acţiunile personale se deosebesc” de acţiunile reale din 

patrii puncte de vedere: 

- 1) In ce priveşte temeiul sau obârșia lor. Acţiunile perso- 

nale se întemeează pe o: îndrituire de obligaţie, izvorăsc . din 

îndrituiri de obligaţii. Acţiunile reale se: întemeează pe îndrituiri 
sau personale, sau reale, sau de moştenire, izvorăsc din aceste 
îndrituiri. 

2) In ce priveşte direcția. Direcţia - acţiunilor personale 
-este cunoscută Chiar din clipa, în care îndrituirile de obligaţie 
Sau născut şi înainte de a fi vatamate. Direcţia acţiunilor 

reale nu este cunoscută de-cât din clipa, în care îndrituirile 
sau personale sau reale, sau de moştenire sunt vatamate ; deabea 
în această clipă se ştie în contra cărei persoane vor fi îndreptate. 

| 3) In ce priveşte legătura obligătoare dintre împricinaţi. In 
__ acţiunile personale această legătură există de mai înainte, ca 

acţiunea să fie pusă în mişcare prin vatamare, fiindcă de mai 
înainte există o obligaţie între acele două persoane. In acţiunile 
reale această legătură se. naşte deabia în clipa, în care acțiunea - 
este pusă în mişcare prin vatamare. . 

4) în ce priveşte scopul, Acţiunile personale au de scop, 
ca obligaţiile” să fie „executate ; iar acţiunile reale au de scop, : 
ca îndrituirile sau personale, sau reale, sau de moştenire să fie 
recunoscule, Dar, prin executare îndrituirea de obligaţie se stânge, * 
pe când prin recunoaştere îndrituirea sau personală, sau reală, sau 
de moştenire-se păstrează. Deci, acţiunea personală duce la stân- 
gerea indrituirii, pe care o ocroteşte, pe când acţiunea reală duce 

“da păstrarea îndrituirii, pe care. o ocroteşte, 

INSEMNĂTATEA DREPTULUI ROMAN. 

d | ş.. f2. | _ 

7 Dacă statul roman a încetat să 1 mai. existe, de ce se mai 
predă şi se mai învaţă Dreptul Roman? 

Studiarea Dreptului Roman are însemnătate din mai i multe 
puncte de vedere. 

|. Am spus în „lecţiunea de deschidere, că dreptul este o 
ştiinţă, că ştiinţa nu-i naţională, ci universală, şi că, după cum 
de pildă nu-i de ajuns, ca un 1 chimist să înveţe numai chimia
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naţională, tot aşa nu-i de ajuns, ca un jurist să înveţe numai 

dreptul naţional! 
II.. Dreptul Roman este de un folos profesional direct pentru . 

jurişti şi procură n materiale pentru înţelegerea pozitivă a legiuirilor 

moderne * 
1) se ştie, că înainte de: codul Napoleon în părţile de la 

miazăzi ale Franciei se aplică dreptul roman, iar în părţile ei dela - 

miazănoapte se aplicau obiceiurile şi că în multe din aceste 

părți dela miază noapte pătrunsese- dreptul roman şi avea tărie. 

cel puţin ca drept ajutător..La alcătuirea Codului Napoleon re- 

gulele dreptului roman au fost contopite cu obiceiurile. Deci 

Codul Napoleon şi orice Cod Civil, care este o prelucrare a 
Codului Napoleon, p. c. este Codul Civil românesc, ori este o 

traducere a acestui cod, p. c€. sunt codurile civile ale altor na- 

țiuni, nu pot fi pricepute bine, decât dacă vom avea o cunoştiință 
îndestulătoare a drepturilor din. care izvorăsc, deci şi a dreptului 

roman. — De aceea, 

Gary (membrul secţiunii legiuitoare a . Tribunalului) spune : 
Să-mi. fie îrigăduit să atrag băgarea de seamă asupra unei gre- 
şeli, răspândite de ignoranță şi pe care lenea. ar putea-o face 

să aibă trecere: Că ar îi deajuns de aci înainte pentru acei, care 

“se hotărăsc să înveţe legile, să cunoască numai codul civil. Nu 
putem să-le repetăm în deajuns, că, luând pildă de la magis- 
traţii noştrii cei mai mari şi de la jurisconsulţi noştri cei mai 

vestiți, trebuie să înveţe dreptul în izvorul lui cel mai curat, în 

legile romane. Numai cercetând şi adâncind acest monument ne-j _ 

muritor de înţelepciune şi de echitate se pot formă acei, care i 
năzuesc la menirea cinstită să lumineze pe concetăţenii lor, 

-asupra intereselor. lor, ori: să hotărască asupra contestaţiunilor 

„dintre ei: 

- 

_gile sale.. 

-Portalis (membri în comitetul” de redactare a Codului Na- 
poleon) zice: Niciodată nu veţi şti noul cod civil, dacă nu veţi 

învăţă de cât acest cod. Filosofii şi juriconsulţii Romei. sunt 

“încă dascălii omenirii. Clădirea legiuirii noastre naţionale am 

înălţat'o în parte cu bogatele materiale, ce ne-au fust lăsate de 

ei. Roma a supus Europa prin armele sale, a  civilizat'o prin le- 

2 

*) Alphonse Rivier, Introduction historique au droit romain, Bruxelles, 

1872, p. 9 şi urm. ,
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Bigot-Preamenu (raportorul Consiliului de Stat) spune: 
Nu vom merge nici odată dincolo de marele principii, pe care 
jurisconsulţii cei vechi ni le-au transmis şi care sunt născute! 
deodată cu neamul omenesc... A Ai 

Merlin de Douai, marele jurisconsult, care a fost un parti- 
zan prea mare al Revoluţiei franceze, aşa“ că nu-l putem.bănui, 
că ar fi avut o dragoste superstiţioasă pentru lucruri vechi, zice: 

“Tinerilor, învăţaţi fărde răgaz legile romane! Altfel, nu veţi fi 
niciodată decât practiciani, totdeauna expuşi să luaţi - greşelile 
cele mai mari, drept adevărurile cele mai constante. 

George Mârzescu (profesor de drept civil la Universitățile 
din laşi şi Bucureşti), în lecţia de deschidere a cursului, din 9 
Octombrie 1860,* spune: Neîncetat vom alergă la dreptul roman, Ă care este baza ştiinţei noastre, baza tuturor legislaţiunilor mo- 
derne. Mă voiu sili prin urmare, să vă fac cunoscute clare toate 
legile romane, care. au trecut în dreptul nostru pozitiv, sau .de 
care a fost însufleţit legiuitorul, când a prescris cutare sau 
cutare măsură. Astfel ne vom întrebă despre : deosebirile din codul nostru cu legile romane privitoare Ia acelaş obiect. — In 
acest chip numai se,poate asigură cineva de gradul „până la care a pătruns o materie... Fără îndoială poate cineva să'şi 
facă trebuşoara sa ca judecător, ca avocat, fără: îndoială poate 
cineva să împlinească un vecsel (poliţă, cambie) prin poliţie, ori prin Ministerul din năuntru, fără să fi auzit măcar de Papi- nian, Ulpian, Modestin şi alţi jurisconsulţi: romani. Insă, nici odată nu va putea să fie înzestrat cu judecată serioasă, Cu age-- rime. de minte, fără să fi urmat cu seriozitate doctrina şi . felul de privire a materiilor de drept a acestor jurisconsulţi, care. cu drept cuvânt sunt numiţi fondatorii ştiinţei noastre. Nu vreau- să mă întina mai mult, căci las,. ca prin studiul ce” vom. face, - 
însuşi să vă convingeţi, că legislaţiunea- romană este ca o fla- - cără ce luminează. pe călătorul, care începe să călătorească "într'o ţară, ce-i este cu totul necunoscută. 2 | , 2) Impotriva părerii, că Dreptul Roman este de un folos ” profesional direct pentru înţelegerea Codului Napoleon, s'a spus 

  

) G. Mârzescu, Scrieri diverse, 1881, p. 17—-19, N *) La 1880, adică 20 de ani după lecţia de deschidere, G. Mârzescu şi-a schimbat părerea. (V. G. Mârzescu, Maximele drepiului roman cu apli- caţie la codicele nostru civil. Iaşi, 1880). Se



următoarele: Ca să înțelegem Codul Napoleon, ar trebui să se 
studieze, nu Dreptul Roman adevărat, ci Dreptul Roman astfel 
cum a fost înţeles de vechii autori; căci, e sigur de pildă, că 

în cazul în care Pothier a înţeles rău o teorie romană, atunci a 

> trecut în Codul 'Napoleon, nu teoria adevărată romană, ci teoria 

greşită a lui Pothier. Studiul Dreptului Roman, astfel cum a 

fost înţeles de vechii autori, ar putea îi fecund în rezultate pen- 

- tru înţelegerea obârşiei rânduelilor Codului Napoleon; dar, mar 

avea aproape nimic de comun cu studiul ştiinţific al Dreptului 

Roman +. . | - a | | | 

in contra celor de mai sus s'a răspuns: „Ştiinţific... adică 

de bună seamă istoric. Aceasta cere câteva observaţii: Fără 

îndoeală romaniştii cei vechi, înainte de descoperirea Comen- 

tariilor lui Caius,:nu puteau să aibă decât idei ' necomplete 

despre regimul formular şi au putut să se inşele în ce priveşte 

tâlcuirea unor texte. Oare este: de crezut. că, chiar cu atâtea 

izvoare nouă; comentatorii moderni cei mai vestiți ar fi -la adă- 

post de greşeli mari 2... Fiindcă, .de pildă, teoria lui Martinus 

Gosia privitoare la compensarea legală a trecut în “Codul civil, 

urmează oare de aici, că trebuie s'o lăsăm la o parte? : Dim- 

potrivă, trebuie să demonstrăm, că e greşită, şi. la tâlcuirea 

Codului” civil să ne ferim s'o aplicăm prea extensiv... Pentruce, - 

sub cuvânt de studiu ştiinţific, să se lase sistematic la o parte 

modul cum redactorii Codului civil au. înţeles. Dreptul. Roman ? 

Una nu împiedecă pe cealaltă, dimpotrivă. . Această . omisiune, 

cu atât mai de neiertat, cu cât ie voluntară, face ca învăţământul 

Dreptului Roman: să fie lipsit de: folosul practic căutat de stu-. . 

denţi înainte de orice, — Este o cârte admirabilă, care ne ui af 

Dreptul Roman aşa cum era -cunoscut la sfârşitul veacului al 

“18-lea, anume tratatul în 3 volume infolio “numit Pandectae, 

Justinianeae al lui Pothier... Acei, care au cercetat cu sârguinţă 

această carte, au rămas minunaţi de acea gândire clară, simplă şi 

înţeleaptă, a lui Pothier- care, printre diferitele păreri ale înain- 

taşilor lui, ştie în totdeauna să aleagă pe cea mai sănătoasă, 

pe cea mai practică, prin. urmare pe aceea, care are mai mulţi 

sorţi să exprime. credincios gândirea jurisconsulţilor romani. 

  

i +) Cf. Paul Frederic Girard, Manuel climentaire de Droit Romain, . 

1918, p.4şi5. e i 

2 . -
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Lui mai cu seaină' se potrivesc vorbele romanistului german 
Brinz, care spune: Francejii, cu gândirea lor precisă, positivă 
şi foarte clară, se apropie mai mult de maiştrii noştri cei vechi, 
„de cât spiritul german, când se-dedă cercetărilor sale migăloase 5. 

| III. Dreptul Roman este pentru jurisconsulţii moderni de 
folos practic din punctul de vedere al culturii -juridice. El per- 
fecționează inteligenţa juridică şi face -cu putinţă, ca să înţele- 

"gem bine nu numai legile.moderne, ci orice legi. Analiza dis- . 
cuţiilor jurisconsulţilor romani 'este o şcoală aleasă de raţionare 
juridică. Spiritul deprins cu „mânuirea acestor argumentări va 
stăpâni cu uşurinţă rară greutăţile juridice. Dreptul Roman din 
punctul de vedere al tehnicei. pure este monumentul cel mai 
desăvârşit al dialecticei juridice. El este “gimnastica dreptului &, 

Ihering 1) obiectează, că sagacitatatea şi logica juriscon- | 
Sulţilor romani nu sunt hotăritoare, fiindcă aceleaşi însuşiri se 
găsesc întrun grad egal, ba chiar şi cu.mai multă fineţă în 
jurisprudenţa talmudică şi în casuistica .Jesuiţilor! — Ar 'urma 

„deci, ca mai de grabă să le învăţăm pe acesteal 
"IV. Dreptul Roman ne învaţă să gândim juridic. —'Criticân- . 

du-se legile germane privitoare la anularea actelor făcute de 
datornic în paguba creditorilor lui, s'a spus : Aceste legi au fost - 
alcătuite după o matură pregătire de specialişti încercaţi şi de 
jurişti iscusiţi!, totuş câte chestiuni le lasă nedeslegate şi pe 
câte le desleagă defectuos. Fie ca aceasta să învedereze gău- 
noşia naivei păreri, că, pentru 'a stăpâni problemele - dreptului 
privat, e nevoie numai de redactarea de legi nouă şi că pentru 
vieaţa juridică ar fi de ajuns cunoaşterea paragrafelor lor! Ca | 
să judecăm juridic şi ca să plăzmuim dreptul, trebuie să ştim să 

“ gândim juridic. Această artă ne învață mai cu seamă maiştrii 
Dreptului Roman &. 3 ” 

V. Dreptul Roman e de recomandat din punctul de vedere 
pedagogic. Graţie lui se poate aplică şi în studiarea Dreptului 

„metoda.de a păşi de la simplu la compus. — George 1. Bejan 

    

5) Ch. Appleton, Notre enseignement du Droil Romain, ses ennemis: | ei ses defauts, în Melanges de Droit Romain, dedits ă Georges Cornii, Vol. | 1, 1926, p. 48 şi.urm. ” . - a 
„%) P. Van Wetter, Cours elementaire de Droit Romain, 1871, Vol, I, p. L. VII. . a -. ?) R. lhering, Geist des romischen Rechis, VoL."1, No. II, şi 3.. 

*) H. Dernburg, Pandekten, Vol. Il (1892), $ 147, n. 9, p. 386,
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(profesor de Drept Roman Ia Universitatea din laşi) zice: „Voiţi, 
ca să învăţaţi pe cineva legile, nu veţi putea procede, prin a-i 
propune mai întâi. tot, ce este mai greu şi mai complicat. Dacă 

voiţi, ca studentul să se deprindă a. judecă, a'se abstrage, a 

procedă prin analogie în deciziunile, ce urmează a. da, a simți 

similitudinele şi deosebirile, a filosofă în fine în drept, nu tre- 

buie să-i daţi de la început lucrări grele şi'n afară de - puterile - 

lui nepregătite la acestă lucrare: mentală. Trebuie pentru disci- 

plina minţii să procedaţi dela simplu la compus. Cu alte cuvinte 

să procedăm, cum au procedat Romanii. în desvoltarea dreptului 

lor. Ei bine, mi se pare (şi aceasta am studiato asupra mea 

Chiar), că aceste calităţi pedagogice sunt întrunite numai de 

„Dreptul Roman, care; dacă. mar există, ar trebui să-l inventăm 

anume pentru învățământ, adică să descompunem fiecare idee, 

reducând'o la formele ei cele mai. simple. Nu este sistem mai 

raţional, mai conform cerinţilor unei minţi neobicinuite cu spe- 

culaţiile abstracte, de cât sistema Dreptului Roman*?, | 

VI. Dreptul Roman este un instrument incomparabil pentru 

educaţia istorică. El ne oferă câmpul cel mai favorabil pentru 

cercetări relative la desvoltarea istorică a dreptului, adică 'rela- 

tive la condiţiile, în care se nasc şi se transformă instituţiile. 

juridice. în adevăr, Dreptul Roman începe de la fundarea Romei 

din: veacul al optulea înainte de Hristos (753) şi ţine până la 

moartea lui Justinian în veacul al şeaselea după Hristos (565) ; 

deci, el îmbrăţişează o evoluţie de treisprezece veacuri, evoluţie, 
care începe cu începuturile vieţei sociale şi care se sfârşeşte la . 
apusul unei civilizaţii îmbătrânite. De aceea, în Dreptul Roman 
putern vedea, cum se nasc, cum trăesc şi cum morlegile! Stu- 
diul Dreptului Roman ne face, ca să nu privim dreptul dintrun - 

moment oarecare nici ca un accident artificial” şi. “arbitrar atâr- 
nând de bunul plac şi capriciile: legiuitorului, după cum fac. 
“spiritele pur logice, streine de mecanismul vieţii sociale, şi nici 

ca o operă nestrămutată şi vecinică, după cum .fac simplii prac- 
ticanţi. Dreptul Roman, mai bine de cât oricare altul, formează 

nu numai maiştrii destoinici să tâlcuească făr'de greş. un text 
corect, dar şi oameni de ştiinţă destoinici să se sue de la acest 

) G. 1. Bejan, Observaţiuni. asupra Maximelor de Drept Roman de 
G. Mârzescu,
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text la raţiunea lui primitivă, să descopere cu un ochiu Sigur 
părţile sânătoase şi elementele bolnăvicioase ale unei legiuiri,- 
garanţiile ei de durată şi sorții ei de transformare », 

| VII. Dreptul Roman are o impoitanţă istorică universală. |. 
In adevăr, după cum Statul Roman dintr'un oraş mic a ajuns, 

.0 împărăție universală, cuprinzând în ea popoarele cele mai 
deosebite, tot aşa şi Dreptul Roman a devenit un drept uni- 
versal. — S'a zis, că aceasta nu trebuie să ne mire din partea. 
unor oameni cu instincte juridice ca. Romanii, care de copii se 
jucau de a tribunalul!" — Dar, nu putem merge atât de .de- 
parte şi să vedem instincte juridice acolo, unde nu-i de cât o 
imitare a celor ce se petrec mai a'es în forum (piaţă). Oare 
poporul ai căruia copii se joacă de a ostaşii, ori de a caii este 
un popor războinic, ori hipic?! Pe când eram profesor în laşi 
(1896— 1907), umblau îmbrăcaţi ostăşeşte şi se jucau de a' os- 
taşii tocmai copii acelora, care căutau în toate chipurile să 
scape de serviciul ostăşesc şi deci de războiu ! — Zicând, că 

- Dreptul Roman a ajuns un drept universal, n'am voit să înţe- 
legem printr'aceasta, că s'a efectuat o contopire a diferitelor 
drepturi, în care a fost absorbit şi Dreptul Roman naţional; 
căci, unitatea şi centralizarea în crearea dreptului a fost păs- 
trată mai mult chiar: de cât îi politică. Procedarea a fost alta, 
şi anume: Se luă din drepturile streine -toate elementele, ..care 

„Puteau fi întrebuințate; se prelucră şi se schimbă aceste ele- 
mente după spiritul şi calupul Dreptului Roman ; şi, în starea 
această de asimilare, erau 'împrăştiate din nou în lume ca Drept 
Roman specific! Importanţa. istorică universală a: Dreptului 
Roman se întemeează mai cu seamă pe aceea, că în el s'a des- 

„ voltat noţiunea abstractă a îndrituirii (dreptului subiectiv), adică 
îndrituirea de o potrivă şi generală a individului în dreptul 
privat. Într'aceasta constă ceea, ce se numeşte caracterul „unio 
versal al Dreptului Roman. Dar, aceasta nu înseamnă pur si, ” simplu, că Dreptul Roman este dreptul veşnic şi: desăvârşit, 
ratio scripta, pentru toate popoarele şi pentru toate vremurile şi nici macar că vre unul din popoarele moderne trebuie să se mulţumească cu el ; ci, că un element esenţial şi general al 

  

% P.E, Girard, 1. &p.5şi6. 
1) Glasson, Etude sur Gaius, pag. 40.
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dreptului, care se găseşte în fiecare drept şi care trebuie | 

“să-i formeze oarecum temelia, -a: ajuns în Dreptul Roman la o 

desvoltare aşa de desăvârşită, în cât este un model bun de în- 
trebuințat, atât teoretic, cât şi practic, de toate popoarele şi: în 
toate :vremile !* 

VIII Dreptul Roman trebuie să fie Invaţat mai ales de Ro- N | 
_-mâni, fiindcă este izvorul vechilor noastre. legiuiri. | 

'1) In Moldova: Pravila lui Vasile Lupu: (Cartea românească 
de învăţătură din - 1646), în prefața sa, ne spune, că e alcătuită 

din spicuiri, scoase din cărţi elineşti şi latineşti, iar în tabla 

„întâi de materii arată .pravilele împărăteşti alese din .svitocul 
împăratului Justinian şi în tabla a doua de. materii arată altfel 

de pravile împărăteşti. Cele dintâi 94 de paragrafe sunt luate 
din v6uoi yeooviroi (leges colonariae sau leges 'agrariae),: scrise 

în limba elină-şi spicuite aproape în întregime din colecţiile 
_ făcute de Justinian, iar. paragraiele următoare sunt luate din - 

Praxis et theoricae criminalis scrisă în latineşte de , romanistul 

italian Prosper Farinaccius ** şi întemeiată în cea mai mare! 
parte pe Dreptul Roman. —2) Condica lui Andronache Donici, 
precum, şi Codul Calimach sunt întemeiate tot pe Dreptul Romani“. 

In Muntenia :. 1) Pravila cea mare “a lui. Matei. Basarab 
- (Indreptarea. legii şi Pravila'sf. apostoli, a celor şeapte soboare etc. 

din 1652) e alcătuită din toată Pravila lui Vasile Lupu şi deci, 
ca şi aceasta, e întemeiată pe Drept Roman, şi din paragrafe 

luate direct de la Justinian, de la Leon şi Constantin, de la Leon 
înțeleptul, de la Vasile, de. la Harmenopol ş. a..şi deci înte- 

“meiată pe Drept Roman şi Drept Bizantin 5. — 2) Pravila lui. 
* Alexandru Ipsilante este spicuită din Basilica, iar acestea în 

„mare parte cuprind Drept Roman. — 3) Codul Caragea este 
alcătuit după Hexabiblos-ul: lui  Harmenopol, şi cuprinde Drept 

Roman, şi Drept Bizantin ”.. . 
Afară de acestea, multe procese au fost hotărite pe temeiul - 

4) C. G. Bruns, Geschichte des zăizischeri Rechts, |. c,, p. 107, 

1) S, G. Longinescu, Legi vechi româneşti şi izvoarele 1or,1912 p. Kşiua urm, 

14) /dem, Istoria dreptului românesc, 1908 p. „323 şi urm, 

15) Jdem, ibidem, p. 331 şi urm. 

:c) Idem, ibidem, p.356 şi urm. : 

17) Ier, ibidem, p. 358 și urm. E 

s.a. Longinescu — Elemente de Drept Roiman. n - . ur
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Dreptului Bizantin. De aceea tribăie să ştim Dreptul Roman, 
care e temelia Dreptului Bizantin.” ? pa 

IX În sfărşit trebuie să ţinem seamă şi de următoarele ” 
fapte: Incepând din veacul al doisprezecelea d. H., Dreptul. 
Roman a înflăcărat în cel mai înalt grad minţile răvnitoare de 
a învăţă. Din această pricină, în anul 1219 d..H., chiar din 
Roma şi in numele bisericii catolice, care se fălea, că e câr- 
muită de Dreptul Roman (vivit jure romano), prea- sfântul pă- 
rinte, papa Honoriu III, părtinitor întru ocrotirea învățăturilor 
bisericeşti, a oprit, ca Dreptul Roman să mai fie „dăscălit Ja 
Universitatea din Paris! Totuş această opreală “n'a împedecat | 
de cât vremelnic avântul Dreptului Roman. In adevăr, rând pe. 
rând el. cucereşte mai toate statele Europei, călăuzindu-le sigur 
şi în tihnă pe căi necunoscute. de ele şi lăsând în rânduelele lor . “ 
juridice urme adânci, în care apoi au călcat şi calcă, de multe 
ori fără să'şi dea seama bine, mărunţii şi grăbiţii lor făcători 

„de legi. — In vremile noastre Dreptul Roman deşteptând şi'n- 
” celelalte continente râvna de a-l învăţă şi făcându-le, ca în acest 
Scop, să trimeată la şcolile europene supuşi de ai lor, le pre- 
găteşte astfel pentru nouele sale cuceriri l.— Intr'acest chip _ 
Dreptul Roman învaţă întreaga lume să gândească juridic şi'şi NE 
exercită radio-activitatea sa “ştiinţifică şi înrâurirea sa adâncă, 
fără mărginire în spaţiu şi în timp. — De aceea, se poate zice cu 
drept cuvânt, că, deşi a pierit Impărăţia Poporului Roman, totuş 
a rămas Impărăţia Dreptului Roman ! a 

    
*) S. G. Longinescu, Istoria drepiului românesc. 1905, No. 336, p.318.
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CARTEA L. 

NOT CERALa SI PRELIMINARE, 

TITLUL L 

DREPTU Lu 

CAPITOLUL |... 
DEFINIŢII.” | 

„$. ]. Dreptul ideal şi dreptul pozhiv. a . 

1 Dreptul ideal. - 
1) Jurisconsultul Julianus spune, că dreptul este judieium 

„populi, voluntas populi, consensus omniurm *. 
“ Judicium populi şi joluntas "populi înseamnă” voinţa POpo- 

“Tului, voința obştii, voința obştească, voința generală. — Con- 

„sensus omnium înseamnă consimţimântul sau împreună înţele- 
„gere a tuturor membrilor obştii, adică tot voinţa 'obştii,. voința 

obştească, voinţa generală. Deci, dreptul este voința generală *; 

„ Această definiţie ne spune ce este dreptul din punct de. 

vedere, formal, Ea este nimerită şi concisă; dar nu ne spune, 
„ce este dreptul şi din punct de vedere material, a 

2) Jurisconsultul Paulus defineşte. dreptul id guod . semper. 

aequum ac bonum esi+, adică ceea: ce este pururea: echitabil şi 

drept. lar jurisconsultul Celsus „defineşte“ eleganier, pătrunzător, 

  

1) D.,1.3, legibus, 32, Ş. 1. 
2) ct, ]. ]. Rousseau, Contrat social.. 

3) H. Dernburg, Pandekten, |, $. 19, n. 3 şi 4. 
4) D., 1, 2, de justitia et jure, 4. - 

„
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dreptul ars boni et aequi5, ştinţa * dreptăţii şi a echităţii ?.. 

Aceste definiţii ne spun, ce este dreptul din „punct de ve--: 

dere material. 

3) Intrunind definițiile | de mai sus vom spune, că la Ro-- 

mani dreptul ideal este dreptatea i echitațea concepute de 

voinţa lor generală. 

II. Dreptul pozitiv este totalul regulelor, care pot ți înzes= 

trate cu constrângere judecătorească, pe care voinţa generală a: 

obştei Romanilor. le-a stabilit pentru înfăptuirea drepţăţii şi a: 

echităţei, şi conform cărora trebuie să se poarte atât membrii 

ei unii faţă de alţii şi faţă de ea,p. c. şi pentru propria ei: 

"purtare. - 

_$. 2, Justiţia, jurisprudența” și regulele de drept. 

|. Justiţia. Jurisconsultul Ulipian spune, că ' justitia est: 

constans et perpetua voluntas jus -suum cuique iribuere!, adică 

justiţia este voinţa statornică şi neschimbătoare de a da fiecă- 

ruia îndrituirea lui. . 

: II. Jurisprudența. Acelaş jurisconsult spune, că jurispru- 

dentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque- 

injusti scientia*, adică jurisprudenţa este cunoştinţa lucrurilor. 
dumnezeeşti și - 'omeneşii, ştiinţa a ce este drept şi. nedrept. 

* 1, Regulele de drept.. Tot Ulpian spune, că juris praecepta: 

sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tri-. 

buere*. adică regulele de drept sunt acestea : să trăeşti.. onorabil,. 
„Să nu vătămi: pe altul, să dai fiecărui, ce i se cuvine. 

5) D. coderi, 1, pr. — Cf, "Girard, 1 e. p.2. n. L, Edouard Cuq, Ma-- 

nuel de Institutions juridiques des Romains, 1917, p. 6, Ş. -2, Ei 

6) Aulus Gellius, Noctes atticae, |, 22 spune, Citero in  1bro, qui in-- 

scripius est: De jurecivili in artem redigendo. a 

-*2) H.. G. Heumann, Handlexicon zu den Quellen des râmischen Reci, 

1926, Vo. bonus, p. 49, coloana 2. 

_1)D.,1, 1, de justitia et jure, 10, pr. — cf. Girard, j, c., p. 2, n. 1, 
2) D., eodemi,10 Ş. 2. — Cf. Girard, |. c., p.2,n.1. | 

. 3) D.. eodem. 10. $. 1. — Ci. Girard, |. c.,p.2, n.1, appleton, |, c€.. 
(w Introducerea, $ 42, p. 158 n n. 5), p. 68-75, . . -
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CAPITOLUL II. . 

DREPTUL POZITIV. 

Ş. 3 Izvoarele. 

izvoarele dreptului roman, ca şi ale oricărui drept pozitiv, 
“sunt sau obiceiul, mores: majorum (opicelurile strămoşilor), con- 

:suetudo, sau iegea, lex. 
|. Consuetudo. Obiceiul, cel mai vechiu izvor al dreptului 

roman, este. voința poporului exprimată prin lucruri şi fapte, 

-:voluntas populi rebus et factis declarata, sau împreună înţele- 

„gere tacită a tuturor, tacitus -consensus omnium ?, adică: voinţa . 

generală tacită 2; — Desuetudo nu- i- de cât contraria  consuetudo. 

1) Consuetudo, ca să fie izvor de drept, trebuie să fie în- 

rădăcinată, inveterata, să ţie de multă vreme, diuturna, să .fie 

“lungă, longa, respectată foarte mulţi ani, per annos plurimos 0d- 

„servata, păzită cu tărie, tenaciter servata +. Deci, ceea, ce s'a 

âplicat ca. drept o vreme îndelungată, ajunge să fie drept. 

O consuetudo, chiar dacă s'a născut din eroare, este tot 

izvor de drept, întocmai după cum o lege votată din eroare 

este izvor de drept. Se poate zice şi în-acest caz, eroarea ob- 

-ştească plăzmueşte, dreptul, error communis facit jus.. 

2) Cu obiceiul se aseamănă jurisprudenţa | la fel: şi. ne- 

schimbată a tuturor tribunalelor, auctoritas - rerum perpetuo : si- 

„militer judicatarum. Despre: această jurisprudenţă 'se: vorbeşte în 

Digeste, cartea 1, titlul al treilea, tare sună „de legibus sena- 

„tusconsultis et longa consuetudo“, fragmentul 38, Fiindcă e ne- 
_îndoelnic, că ea nu se aseamănă nici cu legile şi nici cu sena- 

“tusconsultele, urmează, că Romanii o asemănă -cu consuetudo, 

şi de aceea se vorbeşte. despre ea în titlul de mai sus. 

3) De. această jurisprudenţă la' fel şi neschimbată a tuturor 

tribunalelor se deosebeşte jurisprudenţa, care este numai a unor: 

tribunale, chiar dacă acestea stau pe-o 'treaptă mai sus de cât 
„altele. O astfel de jurispradenţă nu-i izvor de drept şi deci n'are 

DV. Introducerea, $. 25, p. 108.- 
2) D., 1, 3, de legibus, 32, Ş. 1, Uipian, Regulae, Praefatio, S 4, 

3) V. mai sus 8.1. n. 2, p. 165. 

4) D., 1, 3, de legibus 32, $. 1, 33, 25, c, $, 52. quae sit longa con- 

suetudo, 1 şi 3. Ma - 
N
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tărie. nici macar pentru tribunalele, care stau pe o treaptă mat 

de jos. De aceea Justinian accentuează, că trebuie să se judice 

“nu după exemple, ci după legi, cum non exemplis sed legibus: - 

judicandun est 5. 

„Il Lex este voinţa poporului ' exprimată prin votare, volun=- 

tas populi sufragio declarata 6. — La Romani legile se numesc 

populiscita sau leges şi plebiscita.—Asemănatoare cu legile sunt: 

edicta ale magistraţilor, qui jus edicendi habent. Deasemenea se- 

natusconsulia, adică hotărirele senatului, şi responsa prudentium,. 

adică respunsurile jurisconsulţilor, câre au fost autorizaţi să sta- 

bilească drept (quibus permisum est jura condere), au obţinut | 

putere de lege. In sfârşit ordonanţele împaraţilor, constituliones- 

principum, au ajuns în împărăţia absolută să fie legi, nu numai . 

să aibă putere de lege ca mai înainte. i 

1) Din punctul de vedere al. sancţionării lor legile, care- 

opresc :să se facă ceva, sunt perfectae, minus quam perfectae şi: 

imperfectae ?. 
"Lex perfecta este legea sancţionată cu neexistenja, ori cu: 

anulabilitatea actelor contrare rânduelelor sale, adică legea care: 

spune, că actele contrare rânduelelor sale vor fi sau făr” de fiinţă, 

sau desfiinţate. De pildă: Lex Aelia Sentia spune, că desrobirile- 
în paguba creditorilor. sunt-făr:. de. fiinţă £. . 

Lex minus quam perfecta. este legea sancţionată cu pedep- Si 

sirea acelora, care calcă rânduelele şale, adică legea, care spune,. 

că acei care calcă rânduelele sale vor îi pedepsiţi ; dar, nu spune” 
că actele contrare acelor rândueli sunt sau neexistente, sau anu- 
labile. De pildă: Lex Furia testamentaria spune, că- -este-— -oprit:" 

meşte un legatum mai mare “de 1000 de aşi este pedepsit cu: 

quadruplum, adică trebuie să dea înapoi de patru ori câta primit!?, 

Altă pildă: Văduva nu se poate căsători înainte de a expiră- 

"anul de:doliu; totuş căsătoria văduvei înlăuntrul anului de doliu 
nu-i lovită de neexistență şi nici de . anulabilitate, dar are de- 

5) C., 7 î, 45, de sententiis, 13. 

6) D., 1,3, de legibus 32 $.1. . 
7) Ulpian, Regulae, Praefatio, Ş. 1. şi 2.. , 

„8) 1.1, 6, qui ex-quibus causis manumittere non possuni, pr. și Ş. 3.. 
10 Ulpian, Regulae, Praefatio, $2. “
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“urmare pedeapsa infamiei!! pentru acei, care s'au căsătorit, p. 

c. şi alt6 pedepse. - „ | | 

| "Lex imperfecta „este legea, care n'are nici o'sancţiune. De 

pildă : Lex Cincia de donis et miineribus rândueşte, că este oprit 

să se facă donaţii. mai mari decâto sumă anumită, donaţii ultra 

-„modum ; dar nu.spune, nici că asttel donațiile ultra modum sunt 

neexistente, ori anulabile: şi nici că acei care le primesc sunt 

„pedepsiţi cu ceva! 

2) De la Theodosiu şi Valentinian ori ce-lege, care opreşte 

să se facă ceva, are de. sancţiune neexistenţa. actelor contrare 

“rânduelelor sale, chiar dacă ea mar fi șpus anume această. De 

atunci toate legile prohibitive sunt leges perfeciae !?. | 

"13) Dacă legea, care opreşte să :se facă ceva, are.de scop 

ca că împiedece un rezultat. material, „mai ales un rezultat eco-. 

nomic, atunci prohibiţiunea loveşte nu numai ceea ce este direct 

contrar rânduelelor . legii, ci şi ceea ce ne ar face să obţinem 

" vezultatul oprit pe căi indirecte, pe care legea nu.le-a prevăzut 

direct, adică şi ceea ce se face in fraudem, legis, prin înconju- . 

rarea - sau eludarea legii '5. De pildă: Dacă este oprit, ca unor . 

;persoane să se lase ceva prin dispoziţii de ultimă voință, atunci 

“nu li se poate lasa nimic nici prin persoane interpuse **.]. , 

Ş.: 4. Felurile dreptului. 

LL Jus naturale; jus gentium și jus civile, i 

1) Jus naturale este dreptul” comun tuturor ființelor, atât: 

„oamenilor, cât şi celorlalte animale. Natura învaţă pe toate fiin- 

țele acest drept. De pildă: Unirea. unei fiinţe. de sex bărbătesc 

  

'141) Edouard Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, 1917, 

p. 1217, spune, că leges minus quam perfectae au ca sancţiune o pedeapsă 

„pecuniară. Din cele de mai sus.se vede, că pedeapsa poate fi şi altceva 

„de cât bani.. : ! Sai 

13) Uipian, Regulae, Praefatio, $. 1 — Cf. E. Cua, |. Cp. 127, n. 

22 şi 3. , 

" 14) C., 1, 14, de legibus, 5 (din anul 439 d. H.). — Cf. Dernburg Pan- 

dekien, Vol. 1, 1902, $. 31, n. 8, Cuq, |. cp. 127, n.. 5. — Cf. C., 2, 3, de 

„pactis, 6 şi D., 2, 14, de pactis, 1, $. 7. - | i 

15) D, 1, 3, de legibus, 29. i a 

16) D., 14, 16 de senătusconsulto Macedoniano, 3 $. 3, D., 35, 1,. de 

„condictionibus et demonstrationibus, 64 $. 1.
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cu alta de sex femeesc, procrearea şi creşterea copiilor şi pui- 

lor, ! egalitatea tuturor oamenilor :. 

"Din cele de mai sus rezultă, că jus naturale este totalitatea; 

regulelor instictului. Dar, aceste regule privesc vieața animală, 

iar nu vieaţa socială; deci, ele sunt streine cu totul dreptului: 

propriu zis. De aceea, jurisconsulţii romani nu ţin searha de ele, 
când e vorba de aplicarea. dreptului.: Mai mult de cât atâta, ei: 
recunosc, că un animal, adică o ființă lipsită + de rațiune, nu: 
poate face. ceva contra dreptului 3. 

2) Jus genitium este dreptul comun: tuturor oamenilor. EI: 
este întemeiat pe raţiunea firească, naturalis ratio +, şi se aplică. 
la toate popoarele. De. pildă: Frica de D-zeu, ascultarea de 
părinţi şi de patrie, apărarea în „Contra „unui atac, , răsboaiele, 
robia, vânzarea, închirierea ş. a. 

Prin urmare acele regule de drept, care se păsesc nu nu= 
- mai în dreptul roman, ci şi în drepturile tuturor celorlalte popoare 

. 

şi care au fost stabilite, ca să. cârmuească raporturile izvorâte- 
din trebuinţele întregului neam omenesc, alcătuiesc la un loc: 
jus gentium. ă 

Robia, deşi e conformă cu jus gentium totuşi « e contrară: 
“lui “jus, naturale *. 

3) Jus civile este dreptul c comun tuturor cetățenilor unui stat. 
El este stabilit de fiecare popor şi nici nu se deosebeşte cu 
totul, dar nici nu se aseamănă în toate cu jus  năâturale şi jus- 
gentium. De aceea, de câte ori sau adăogăm ceva, sau înlătu=- 
răm ceva din dreptul comun futuror, facem un drept propriu, | 
adică un jus civile ?. 

Dreptul propriu al fiecărui popor este arătat cu numele- 
acestui popor. Astfel, dreptul propriu al Athenienilor este numit- 
jus civile Atheniensiurm, acel al Romanilor este numit „jus civile 

. 

  

1) 1., 1,2, de jure natirali | et gentium et civili pr.,.D., 1.1. de justitia: et jure, 1, s. 3. 
- ! 2) b., 50, 17, de regulis juris, 32. o RR 5) Maynz, |. €. |, $: 2, n. 4 şi urm. — Cf. E. Cuq, 1. c,p. l3n. 1. | 4) Caius, |, $.1, TNI $. 65, HI. $ 154, Da, 1, de adquirendo rerum dominio, 1, pr, |. 1, 2, cit, $. 1 şi $. 2 în fine. Da 5) D., 1, de justitia et juve, 1], Ş. 4, 23 4, şi 35. 

6) V. mai sus n. 
7) D., 1,1, de Sina et jure, G. 

?
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-Quiritium sau jus civile Romanorurm. — Dar Romanii, când zic 

jus civile, fără să adaoge numele vreunui popor, înţeleg dreptul 

lor propriu 5. — Jus civile izvorăşte din consuetudo, -populiscita, 

plebiscita, senatusconsulta, constitutiones principurm, 'edicta şi res- 

ponsa prudentium. .. „. Nae 

- Aşa dar, jus civile” este opus. atât lui jus naturale, cât 

„şi lui jus gentium. a A 

- 4) Afară de înţelesul de mai sus (1) jus naturale mai are 

“şi alt înţeles. 
„ „Cicero, înriurit mai ales de filosofia stoicienilor, susține, 

„că, afară de lege şi de obiceiu, mai este un izvor de drept şi. 

„anume jus naturale, care regulează în acelaş fel, la toate po- 

poarele şi în toate timpurile, unele raporturi sau dintre oameni, 

„sau dintre oameni şi lucruri, dar care. n'are prin el însuş putere 

-obligatoare. Deci, acest :jus naturale este -0 „concepţie filosofică 

şi trebuie să servească de bază legislaţiunii pozitive ”, este ceea 

ce se numea odinioară Dreptul Natural, :. | 

Jurisconsultul Paulus spune, că -jus naturale este id. guod 

-semper aequum ac boiium est”, Sa Pa 

Justinian spune, că jura naturalia, care. se aplică “la toate 

popoarele de opotrivă, fiind stabilite de oarecare pronie dum- 

nezeească, rămân tari .şi neschimbătoare, pe când drepturile, pe 

“care fiecare stat le stabileşte pentru sine, adesea ori sunt schim- 

" „bate sau prin obiceiu, sau .printr'o. lege.făcută pe: urmă *. 

5. Obârşia lui jus gentium este" controversată. Unii învă- 

“țați sunt de părere, că jus gentium este o plăzmuire originală . 

_a' Romanilor, pe când alţii sunt de părere, că el are o obârşie 

„ streină. , 

-..- 

| Cei dintâi susţin, că, după ce Statul roman s'a :mărit prin 

“cuceri, a transformat în provincii statele supuse şi a ajuns să 

domineze în bazinul Mediteranei, streinii, peregrini,. veneau cu 

gramada la Roma, contribueau la prosperitatea ei aducând bo- 

găţii foarte mari şi făcând comerţ, şi erau. în relaţii statornice 

de afaceri cu Romanii. Fiindcă jus civile nu se putea aplică 

streinilor şi fiindcă nu se putea, ca streinii de mai sus 'să fie 

  

8 12cit, 5.2 o 
9) E. Cuq, 1, c„p.12,$3. 
10).V. mai sus $. In. 4. p. 165. a 

11) ]., 1,2; “de jure naturali et gentium et civili, Ş. 1.
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lăsaţi. necârmuiţi de nici un drept, de aceea, la 512a. U. c. 
(242 înainte de Hristos) Romanii au creat un magistrat special, 
praetor peregrinus, care: să împartă dreptatea între peregrini. In 
această jurisdicție a -peregrinilor s'a plăzmuit şi s'a- desvoltat: 

"jus gentium roman. 7 E De | 
Invăţaţii care susţin, că jus gentium este de obârşie streină,. 

invoacă faptul, că există un drept comercial internaţional, pe- 
care Fenicienii mai întâi şi apoi Grecii l-au răspândit în bazinut 
Mediteranei cu mult înainte, ca Romanii să fi ajuns stăpâni ai... 
acestui bazin. Romanii, graţie receptivităţii lor, pe de o: parte: . 
luau de la popoarele. învinse instituţiile, care li se păreau folosi- 
toare, iar pe de altă parte şi le asimilau cu uşurinţă, şi graţie: . 
simțului lor practic şi conservator făceau numai inovaţii . pru- 

„dente. Astfel au plăzmuit jus gentium, 
Dar, occupatio, care e un aşezământ a lui jus gentium, a: 

fost cunoscut de Romani. înainte, ca ei să. ajungă stăpâni în 
bazinul Mediteranei. e ! N 

'6) Jus civile, la început, eră un drept strict, riguros şi for-. - 
malist. Jus gentium, din contră eră mlădios, echitabil. şi nefor- : 
mal. — Din pricina însuşirilor sale, jus gentium, dintrun drept: 
destinat streinilor şi raporturilor lor cu Romanii, a ajuns un: 
drept comun și Romanilor şi peregrinilor, aplicabil atât unora: cât şi celorlaltora. .. - : . Pa a 

"I.' Jus civile şi jus honorarium,. | 
1) Jus civile are şi un înţeles mai restrâns şi anume arață.. dreptul izvorând din “Consuetudo, populiscita, . plebiscita,- sena- tusconsulta, constilutiones principum Şi responsa prudentium, dar- „nu şi din edicta. : i o , | 2) /us honorarium este dreptul izvorând din edicta ale ma- gistraţilor, care au jus edicendi. .La Romani „magistraturile. se numesc honares, fiindcă 'erau. onorifice; de aceea dreptul sta-, bilit de magistrați se “numeşte jus honorarium. — Acesta, Ja. rândul său este de două feluri mai însemnate : /us praetorium: şi jus aedilicium.” Da a , _. ___JUs praetorium, dreptul pretorilor, dreptul pretorian,: este: jus honorarium izvorând din edictele pretorului. | - "us aedilicium, dreptul edililor, dreptul - edilician, este jus:. - honorarium izvorând din edictele edililor. :.:  - i "Jus honorarium, mai âies dreptul pretorian, a fost" plăz=
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muit, ca sau să ajute jus civile, sau să-l completeze, sau : să-l. 

îndrepteze, adjuvandi vel suppiendi vel corrigendi _Juris civilis 

gratia *. 
| Romanii spus, că jus. hohorariuin este graiul viu cal dreptului, 
civil, viva vox juris civilis 10, 

3) Aşa dar jus_civile-este-opus- şi- Tui-jus_ onorariu. 

4). JUs_civile are un înțeles : şi maj restrâns ;.el. arată uneori US CIV _UNEOri_ 
numai dreptul . izvorând din. iriterpretatio prudentium + ur, 
"IL. us divinum şi jus humanum.” 

-1) Jus divinum, dreptul duinnezeesc, este dreptul. canonic 

roman. El se mai numeşte jus sacrum, Jos, dreptul sfânt, , dreptul 

“religios. 
2) Jus human, dreptul omenesc, este dreptul roman mi- 

renesc sau laic. / 

3) La început fas se confundă cu jus “humanurm ; dar mai . 
târziu s'a deosebit. 

IV. Jus publicum şi jus privatum. "Dreptul pozitiv îmbrăţi- 

şeazâ întreaga vieaţă socială; Aceasta are două direcţii princi- 

pale: Vieaţă publică şi vieaţă privată. De -aceea, şi dreptul . . 
roman se deosebeşte în dreptul public şi dreptul privat. Izvoa- 
rele noastre spun, că studiul dreptului are două părţi: „hujus 

studii duae sunt positiones, publicum et privatum 12,4 o 
= TD Jus publicum este dreptul -privitor la organizarea sta-- 

tului roman, quod ad statum rei Romanae spectat 12, . 
EI nu poate fi schimbat prin învoelele dintre" „particulari, 

jus publicum privatorum. pactis mutare non potest*?, - 

La Romani dreptul public cuprinde: Dreptul constitiiţional, SR 
dreptul administrativ şi jus sacrum 12. 

2) Jus privatum este dreptul privitor la buna stare a fie-. 
căruia, quod ad singulorum utilitatem spectat !2. N 

EI este tripertitum, adică alcătuit din trei părţi şi anume 

din regule de ale lui JUs naturale, de ale lui jus gentium şi . de 

ale lui jus civile. 
3) Jus civile are > şi un înțeles cu totul restrâns şi anume e arată 

9) D., 1, 1, de justitia el jure, 7; pr. şi Ş. Dă 

10) D., 1, 1,cit., 8. 
11) D., 1, 2, de origine juris, 2, S$. 5 şi 12. 

12) Du L1cit. 18.2. - , 
13) D., 2, 14, de pactis, 38.
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jus privatum '* când e întrebuințat în opoziţie sau cu dreptul 
public, sau numai cu dreptul penal. | | aa 

4) Aşa dar jus civile are patru înţelesuri. (|, 3, II, 3 şi 4 şi III, 3). 
V. Jus non scriptum şi jus scriptum ae | 
1) Jus non scriptum, dreptul nescris, ' este: dreptul roman, 

care izvorăşte din 'consuetudo. i 
2) Jus scriptum, -dreptul scris, este dreptul roman, care izvo- - 

răşte din populiscita, plebiscita, senatusconsulta, constitutiones 
principum, edicta şi responsa prudentium. >. 

VI. Jus generale şi jus singulare *., 
1) Jus generale sau jus commune, dreptul general, dreptul 

- obştesc, este dreptul privitor la toţi Romanii şi la toate rapor- 
turile lor juridice. De regulă dreptul este stabilit “pentru toţi, 
jura generaliter constituuntur 1î. Si | 

2) Jus singulare, dreptul special, este dreptul privitor numai 
la unii dintre Romani şi la unele raporturi juridice ale lor. De 
pildă : Regulele de drept privitoare la chipurile în. care ostaşii 
pot face testamente 75... atat Cm iau e SI ” 

+ EL este o abatere de la regula, că dreptul trebuie să-se 
aplice tuturor Romanilor. Dar, această abatere este îndreptăţită, 
fiindcă nu se poate, ca toţi Romanii Şi toate raporturite lor ju- 

s 

ridice să fie cârmuiţi de acelaş drept. In adevăr, pricini sociale, 
religioase, politice, p. c.. şi . diferite desvoltări' istorice fac, ca 
între oameni să fie deosebiri lăuntrice însemnate. De aceea, după 
cum am văzut'S, în asemenea cazuri se poate face abateri dela 
regulele dreptului general. — Romanii spun, că dreptul special! este ceva, ce s'a stabilit în contra cuprinsului. raţiunii (în contra 
ordinei şi a consecvenţi) din pricina. unui, folos oarecare, jus. 
singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliqguam utili- — talem introductum esti», ie 

-Jus singulare este -de. două feluri : Beneficium — lepis și pri- Şi vilegium 2, , E 

  

14) Cicero, de orratore, 1, 46, in Verrem, 2, 1, 42, pro Cecina. 2. 15) L., 1, 2, de jure nat, gentium et civili, SS. 3, 9 şi 10 16) D., 29, 1, testamentis militis 36, Ş. 4, 
17. D., 1.3, de legibus, 8, 
18) V. Introducerea, $. 26, No. III, n, 1. p. 1 „19) D.. 1, 3. de tegibus, 16. Sa 20; Aulus Gellius, Noctes atticae 10, 20, ' Cicero: de legibus, 3, 19, — V. Introducerea, Ş. 26, No. V, p. 112.: ” ia |
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Beneficium legis este o abatere de la dreptul general făcută 

în folosul unei categorii de persoane, ori de raporturi juridice. 

De pildă; Abaterile în folosul ostaşilor, femeilor ş. a. 

_ Privilegium sau lex in privum este o abatere de la dreptul 

general făcută sau în folosul, sau în paguba fie a unei persoane, 

ori a unor persoane anume determinate, fie a unui, ori a unor 

raporturi juridice anume determinate. o 

De pivilegium trebuie să deosebim dispensa 2!. La Romani 

“dispensa era acordată de regulă de senat. Dar, şi împăratul 

putea să scutească de unele legi. Octavian August a fost scutit 

de rânduelile legii Julia et Papia Poppaea chiar prin lege, prin- 

ceps legibus solutus est. - Se 

VII. Jus_strictum şi jus _aequum, dreptul strict şi : dreptul 

echitabil 22. | m Ma RE 

VIII. Regule de drept -pot să exprime voinţa. obştească în 

mai multe feluri. — Jurisconsultul Modestin spune, că puterea 

legii constă în a porunci, a opri, a permite, a pedepsi, legis virtus 

haec est: imperare, vetare, permittere, puniire *. Dar, după cum 

am văzut **, e mai bine să deosebim regulele de drept în regu- 

lele negative * şi .afirmative, imperative (în care intră 'şi cele 

'prohibitive) şi permisive *, coercitive şi necoercitive şi desvoltă- - 

toare de definiţii. Reamintim, că regulele coercitive fac parte 

din jus publicum şi deci privatorum pactis mutare non possunt*. 

De pildă regulele privitoare la capacitatea de a face testament 

aparţin dreptului public, iar nu dreptului privat, testamenti factio 

non privati, sed publice juris est“. 

Ş. 5. Interpretarea şi completarea dreptului roman . 

1. Interpretarea dreptului. - | Ne 

1) Despre interpretarea uzuală Romanii -spun ?, că ubiceiul 

21) V. Introducerea, Ş. 26, No. 1V, p.112. 

22) V. Introducerea, $. 26, No. V. p. 112. 

23) D., ], 3, de legibus, 7. . 

24) V. Introducerea, $. 26, No..VI—LX, p. 112—115- 

25) D., 11, 5 de aleatoribus, 2. $. 1, C..*3, 43, de aleae lusu, i. 

26) D., 28, 1,.qui testamenta facere possuni, 5 şi 6. pr. 

„ 27) Cî. D., 35. 2, ad legem Falcidiam, 15, $. |. 

28) D.. 28, 1, cit. 3. . a 

1) V. Introducerea, $. 29. p. 119. : - 

2).D., 1» 3 de legibus, 37,
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este cel mai bun tălcuitor al legilor, optima. est legum interpres 
consuetudo. | DI i | Ie Tâlcuitorii cei vechii s'au ţinut de interpretarea. gramaticală. 
Ei căutau să determine cuprinsul legii numai şi numai din Vor- 

" bele' acesteia. Două cauze explică aceasta: Poate, că pe atunci 
lipsea destoinicia şi înclinarea -de a străbate mai adânc. Apoi, 
teama, ca nu cumva, lăsându-se terenul sigur al vorbei, să;se 
primejduească dreptul, care fusese dobândit cu foarte multă 
greutate -prin legea .celor douăsprezece table 3, — Dar, deşi s'au 
servit numai de interpretarea gramăticală, totuş au ajuns la re- zultate de admirat. Ia o 

3) Incepând din vremea împărăției tâlcuitorii .s'au . servit de interpretarea doctrinală, care a ajuns covârșitoare. . Juriscon- - sultul Celsus spune, că a şti legile nu înseamnă'a fi stăpân pe vorbele lor, ci pe efectele şi însemnătatea lor,. scire leges non. hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatemt. 
4) La început legiuitorul 'roman zicea gui, Quae, ca să arate, că rândueala e privitoare şi la bărbaţi şi la” femei. Mai pe “urmă s'a întrebuințat numai qui, fiindcă sa recunoscut,. că vorba masculină foarte adesea ori e privitoare la amândouă sexurile:, Aceasta e o dovadă, că tălcuitorii se serveau şi de inferpretarea. extensivă. :.. RR 

: 5) Ei. s'au servit şi de interpretarea restrictivă. De pildă: Deşi legea spune, că vânzătorul trebuie să aducă la cunoştinţa . - cumpărătorului toate cusururile lucrului vândut, totuş s'a recuno- “Scut, că vânzătorul are această obligaţie numai pentru cusururile ascunse, nu şi pentru acelea, care se văde.. | 6) Tâlcuirea face, ca pe cale de inducțiune să aflăm re- Sula de drept, care serveşte de bază unui raport juridic, adică ” să aflăm construcția juridică .a acelui raport, apoi prin deducțiune să scoatem toate concluziile, care pot fi trase din acea regulă. Astfel, după cum am văzut 1, se zice: Cui licet majus ei debet ” 

3) H. Dernburg, Pandekten, |, $34.n.2.. 4) D., 1. 3, de legibus, 17, 18,.19 şi 24.: i 5) D., 50, 16, de verborum significatione, 195,. pr. — Cf. D., '38, 17, _ad senatusconsulțum Tertullianura, 2, $. 23 şi urm., D, 14, 6, ad senatus- cons. Mlacedon., 9-$.-2. - - - | , Pie 6. D., 21, 1, de aedilicio edicto, 1, Ş. 6. 
7?) V. Introducerea, Ş. 29. p. 122, No. 4,
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-:minus licere. [Deasemenea, cui îi dăm actio, cu atât mai mult 
i se cuvine exceptio, „nam cui darmnus actionem, eidem et excep- 
tiomem competere multo magis quis dicerit 5]. . 

7) A tălcui cu rea credinţă o regulă de drept, a răstălmăci 
„ degea 9, se numeşte de Romani jus civile calumniari , 

II. Completarea dreptului. Romanii au completat dreptul 
lor prin analogie şi ficțiuni. , 

1) Analogia. — Regulele de drept stabilite pentru anumite 
raporturi sunt aplicate de Romani la raporturi nouă, când acestea 
erau similia şi aveau eadem ratio ca şi cele vechi. In aceste 
-cazuri se zice ad similia procedere "a păşi prin analogie, per 
:consequentias deduci 1, 

Fiindcă jus singulare, după: cum am văzut 13, contra tenorem 
rationis introductum est, de aceea nu este îngăduit, ca să-l. 
-aplicăm. prin analogie, non est producendum ad consequentias 1. 

[insă ideea fundamentală cuprinsă întrun jus “singulare . 

poate, după cum am. văzut, să ajungă să fie aplicată în în- 
“tregime *. Astiel rânduelile Senatusconsultului Ve//ejanum privitor 

la fidejussiones şi mutui dationes pro aliis ale femeilor nu pot 

fi întinse prin analogie şi la rustici, deşi şi aceştia pot fi: duşi 
în ispită tot aşa de uşor ca şi femeile; dar. acele rândueli au 

fost întinse pentru femei la înfiinţări de ipoteci, la luarea asupra 

lor a datoriilor altora şi la'alte acte juridice asemănătoare]. 

- Romanii au completat dreptul atăt prin analogia legii, cât 
şi prin analogia dreptului. Pildă de analogia legii: Lex Aquilia 

-ne îndrituia să reclamăm despăgubiri numai pentru lucrurile 
- noastre vătămate de alţii. Prin analogie s'a admis, ca omul 

liber să poată reclamă “despăgubiri pentru. vătămarea corpului 

său, p. C. şi ca persoane de al treilea să poată reclamă, când. 
CR NI 

8) Cf. D., 43, 18, de superficiebus, 1, $. 4 
9) V. Introducerea, Ş. 29, p. 122. No.3. 

10) D., 10, 4, ad exhibendum, 19. ” 

11) D., 1, 3, de legibus, 12. 

12) D., 6, 1, de rei vindicatione, 21, $. 3. - 
13) V. mai sus $. 4, n. 11, p. 174. 
14) D. 1; 3, de legibus, 14. 

15) V. Introducerea, Ş. 29, p. 123. 

16) Cf. D., 2, 13, de edendo, 9, Ş. 2, D.. 18,1,de contrah. emnt..34 ŞT, 
"Du 23, 5, de fundo dotali, 4, D., 28, 2, de -liberis et past., 29, Ş4, 15, D. 

"42, 1, de re judicata, 20, etc.
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vor fi fost vătămate prin rănirea ori omorârea unui om liber 7, 

Pildă de analogia dreptului : Regulele-de la. proprietate s'au 

- aplicat la superiicie **, E 
2) Ficţiuni.» Pildă de ficțiuni legale: Cetăţeanul roman . 

prins de duşman este robul acestuia; dacă moare la duşman, 

averea sa aflătoare în statul roman, ca orice avere. a unui rob, 

este fără stăpân şi nu i se aplică regulele de la moştenire. Ca 

„să se înlăture acest. rezultat prea aspru, lex Cornelia a rânduit, 

_ca în cazul de mai sus acel cetăţean să fie privit, că a 'murit, 

-în clipa în care a fost prins, adică:a murit cetăţean. Astfel s'a 

putut, casă se aplice regulele de la moştenire: la averea lăsată 
de e] 20, . N 

„Pildă de ficțiuni doctrinale sau dogmatice : Moştenitorul, 

ori şi când va îi făcut actul de dobândire al moştenirii e privit, 
că succedează din clipa morţii aceluia, care a lăsat moştenirea. 

III. Inferpretarea şi completarea legiuirilor lui: Justinian. 

Legiuirea lui Justinian este alcătuită din /nstitutiones, Di-. 
gesta sau Pandectae, Codex şi Novellae.. ÎN 

1) (nstitutiones şi Digesta au: început să se aplice de la: 
30 Decembre 533. Codex a intrat în vigoare de la 29 Decembie | 
534. Novellae au inceput să aibă tărie de la data, când fiecare | 

a fost publicată şi anume cea dintâi dela 1 Ianuarie 535 şi cea 
din urmă, acea a 137-a, dela 565, puţin înainte de moartea . 
lui Justinian. 

In Codex din 534 se găseşte reprodusă Constitulio : a lui Jus=: 
tinian numită Tania, din 16 Decembre 533, care în $.23 spune, 
că I/nstitutiones şi - Digesta să aibă aceeaş putere ca şi Codex: 
una cum nostris constitutionibus. 

3) Pentru tâlcuirea legiuirilor lui Justinian trebuie, potrivit 
celor de mai sus? ', să stabilim mai întăi textul; care urmează 
să fie tâlcuit, şi apoi să aflăm voinţa legiuitorului. 

In ce priveşte stabilirea textului de tâlcuit. „— Fiindcă - m'a- . 
vem textele oficiale, ci numai copii de. pe originale, de aceea. 
vom urmă aceeaş cale, ca şi pentru + stabilirea -textului ' ori- 

17) D., 9, 2, ad legem Aquiliam, 5, $ 3, 13. pr. 
18) V. Volumul 1, partea II, $ 91, No. VI, p. 238. 
19) H. Dernburg, Pandektea. Il. s. 38, n. 6 şi urm: 
20) D., 28, 1, qui testamenta, 12, D., 49, 15, de capiivis. si a » , & , is 2, Î. 
21) V. Introducerea Ş. 20. l. 1. p. 120. P , 18 şi 22, pr
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„cărei scrieri din vechime, adică vom pune faţă'n faţă: diferitele 
manuscrise, spre: a le compară şi a alege apoi textul, care 
pare mai vrednic.de crezare. Ă 

Pentru Digesta avem două manuscrise mai însemnate, 
Vulgata şi Florentina. Romaniştii stăteau la îndoeală între a- 

ceste două ; unii alegeau mai de grabă Vulgata, alţii Florentina. 
Th. Mommsen a făcut o ediţie critică întemeiată pe ' confrun- 
tarea tuturor manuscriselor Digestelor. — P. Krueger a făcut a- 
celaş lucru pentru /nstifutiones şi Codex ; iar R. Schoell şi W. 
Kroll pentru Novellae. 

" Ca să stabilim textul acestor patru izvoare, ne: » putem sluji 
şi de Baouuzd,. pe temeiul cărora putem face îndreptări, emen- 

dationnes. | : 

Apoi trebuie să ţinem seamă de chipul, cum se prescurtă 
vorbele, când erau scrise. De pildă: In „singulares* se poate 
să fie două vorbe singulares res, întrunite în una singură, adică 
se poate să avem de a face cu o geminatio.— Altă pildă: în 
PRIUS din Digesta, cartea 1, titlul ÎI, de origine. juris, fragmen- 

„tul 1; Mommsen e de părere, că avem de a, face, nu cu prius, 

ci cu P(opuli) R(omani) lus. 
i In sfârşit, nici punctuaţia nu trebuie trecută” cu vederea, 

fiindcă adesea ori înţelesul unei rândueli se „schimbă, dacă se 

mută chiar numai o virgulă. A 
În ce priveşte aflarea voinţei legiuitorului. Vom aplică le- 

giuirilor lui Justinian reguilele arăte mai sus privitoare la tâcui-. 
rile gramaticală, logică, extensivă şi restrictivă, etc.. Dar atât 

pentru Digesta, cât şi pentru. Codex va fi ide multe ori nevoie 

să facem o duplex interpretatio. In adevăr: 
- Rânduelile cuprinse în Digesta au doi făuritori şi anume 

-pe jurisconsultul' din scrierile căruia-au fost spicuite şi pe Jus- 

tinian, care le-a. primit în spicuirea sa. De acea trebuie să 
determinăm, ce a voit fiecare din făuritori. Această lucrare. nu 
-e uşoară. Cel mai vechiu jurisconsuit spicuit este Quintus Mu- 
cius Scaevola, de pe vremea lui Cicero, şi cel mai nou este: 

* Aurelius Arcadius Charisius,: de pe vremea lui Constantin, astfel 

că între unele rândueli este o deosebire de vreme de vreo patru sute 

de ani. Afară de aceasta, diferiţii jurisconsulți spicuiţi nu sunt 

câtimi fungibile (care se pot înlocui. unele prin altele), după, cum 
pretindea Savigny, ci fiecare. îşi are personalitatea sa deosebită
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“şi chipul său de a-şi. rosti ideile, astfel că trebuie să ne amin- 

tim, de pildă, că Alfenus Varus este foarte lung la vorbă, prolix, 

pe când Papinian scrie scurt, strâns, concis până la obscuritate, 

că Labeo şi Paulus aruncă şi câte o -vorbă .paradoxală, ca să 

atragă luarea aminte a cetitorului şi să-i dea de gândit, pe când - 

Caius. păstrează o claritate” graţioasă şi plăcută, că8 Ulpian se 
ține de tradiţiune, pe când Celsus e bogat în idei de sine stă- 
tătoare, care câteodată se abat de la dreptul practic 2. — Pe de. 

altă parte Justinian a voit să facă o culgere de regule de drept 

bună pentru practică şi deaceea a împuternicit pe spicuitori să. 
lase. la o, parte. să adaoge,-să schimbe tot ceea ce era de ne- 

„voie; aceste prefaceri se numesc interpolationes şi de. multe ori 

sunt făcute neîndemănatec, [d. p. în. loc de _mancipatio au pus: 
traditio, în loc de in jure cessio au pus : cedere, etc. Aşa-dar, 
pentiii a înţelege, ce-a voit: să''spiiriă fiecare din cei doi fău- 
ritori va trebui să ţinem - seama de răstimpul, în care au scris- 
fiecare şi de ideile de drept stăpânitoare în acea vreme, de cum: 
sună rândueala înainte de interpolatio, de felul de rostire a fie- 
căruia, şi să punem toată greutatea când e vorba de juriscon- 

„ sulţi pe “ argumentarea lor şi pe deducţiunile pe. care le fac, 
iar când e vorba de Justinian pe ceea ce a rânduit el, căci aşa 

„a voit să fie, fără să-i pese de discuţiunile jurisconsulților şi 
de ce trebuie să fie aşa! Astfel în Dig. 1, 3, de legibus, 31, 
Ulpian (fibro VIII ad legem luliam et Papiam) spune:: Prin 
ceps legibus solutus est. Pe vremea lui Ulpian aceasta însemnă, | 
că împăratul e scutit de legile Julia et Papia Poppaea ; pe când 

„ pe-vremea Împărăției absolute a lui: Justinian aceasta inseamnă, 
că împăratul este scutit de vrice iegi, că el e deasupra legilor !'' 

Rânduelile cuprinse în „Codex au deasemenea doi făuritori 
ŞI anume, pe împaratul din ale căruia constitutiones au fost spi- 
cuite şi pe Justinian, care le a primit în spicuirea sa. Deaceea. . 
şi aici trebuie să determinăm, ce a voit fiecare din făuritori şi 
dăm peste aceleaşi greutăţi. Cea mai veche constitutio e din 

astfel în cât între unele constitutiones este o deosebire de” vreme: 
tot de vre-o patru sute de ani. Şi, pentru a înţelege, ce a voit 

_să spună fiecare din cei dei făuritori, va trebui să ținem samă: 

vremea lui Hadrian, şi cea mai nouă din vremea lui. Justinian, . 

. 

221H. Dernburg, Pandekten, |, Ş. 36..
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de răstimpul, în care a scris fiecare şi de ideile de. drept stă- 
pânitoare în acea vreme, şi să .punem greutate, când e vorba de- 

- împaraţii de dinainte de Justinian, pe argumentările lor, iar când: 
e vorba de Justinian pe ceea ce a rânduit el. -- ! 

4) Se poate întâmplă, ca între unele rândueli din legiuirea- 
lui Justinian să fie antinomii, ca ele să se bată cap în cap. 

Dintre aceste antinomii unile sunt voite, adică făcute în- 
adins de Justinian prin constitutiones 'de după anul 533 d. H,. 
spre a îndreptă rânduelele de mai înainte. In acest caz fireşte, , 
că trebuie să - dăm precădere rânduelelor celor nouă: Lex pos-=. 
terior derogat priori*. 

“In ce priveşte celelalte antinomii lucrul e. mai greu din pri- 
cină că Justinian a spus, după cum am văzut, că Institutiones,. 

.Digesta şi Codex au tărie deopotrivă. Pentru a se înlătură greuta- 
tea, trebue să se păşească astfel: 

Mai întăi tâlcuitorul să se gândească, dacă nu Cumva - -el a: 
greşit şi a înţeles. rău rânduelile, şi că din această pricină a 
găsit antinomie. între ele ; de aceea el trebue să se silească să. 
afle, dacă nu cumva este. vre un: „Caz în care antinomia înce-: 
tează. 

Pe urmă fiindcă Instițutiones cuprind regulele generale sta-. 
tornicite de însuş Justinian, de aceea rânduelile cuprinse în /n-. 
stitutiones trebuie să aibă precădere, afară numai dacă. vre. una. 
din ele nu-i de cât:o prescurtare sau din Digesta, sau din Codex, 
căci atunci trebuie să se dea precădere acestora din urmă. 

Mai departe, vom întrebuință armonizarea istorică, adică. 
vom da precădere textului, care se potriveşte cu dezvoltarea: 
'propăşitoare a dreptului. Aceasta însă nu înseamnă, că părerea: 
unui jurisconsult mai nou va trece în totdeauna înaintea aceleia- 
a unui jurisconsult mai vechiu; căci, se poate întâmplă, ca: 
uneori acesta să aibă dreptate, deşi e mai vechiu. 

Apbi, deşi Justinian a spus, că toate rânduelile legiuirii. 
sale au putere de lege fără să facă vre o deosebire între “ele 
după locul, unde se găsesc, totuş unii Romanişti întrebuinţează. - 
“argumentum ex hoc titulo, adică părerea, care se găseşte în sedes: 
materiae, în locus classicus, în titlul care se ndeleiniceşte, anume,. 

23) Cf. Dig. 1, 4, de constit. princip., 4 . a
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+2X x professo, cu o materie, trebuie să aibă precădere faţă de 

părerea, care 'se găseşte în altă parte, în lex fugitiva. 

In sfârşit, dacă .nu putem înlătură antinomia prin nici unul 

.din aceste' chipuiri, atunci fiindcă ne găsim în faţa unor rândueli, 

care se bat cap în cap şi care din această pricină se nimicesc 

“una pe alta, vom privi lucrurile ca şi cum izvoarele noastre nu 

-s*ar fi îndeletnicit de loc cu întrebarea, la care trebuie să răs- 

„pundem. şi vom căută să dăm respunsul, ţinând seamă de firea. 

.aşezământului de drept şi slujindu-ne analogie. 
ÎS 

X | ş. 6 Aplicarea dreptului roman 1. 

|. Persoanele supuse dreptului roman. La Romani | nu se a- 

:plică regula teritorialităţii dreptului, ci alte regule.: 
1) Jus civile Quiritium se aplică numai cetăţenilor romani, 

“ori şi care ar îi ei, chiar dacă sunt şi împaraţi. — De la această 

-regulă se poate face abateri nu numai pentru impăraţi, ci şi 

„pentru orişicare cetăţean.. Astfel, am văzut?, că Octavian Au- 
:gust a fost scutit. de rânduelile legilor Julia et Papia Poppaea. 

Jus gentium se aplică atât cetăţenilor romani, cât şi nece- 

“tăţenilor, fie streini, peregrini, fie altceva. 
Prin urmare Romanii sunt cârmuiţi şi de jus civile şi de 

„us s gentiurmn, iar necetăţenii sunt Cârmuiţi de jus: gentium, i 

abateri numai pentru patru categorii de persoâne, "cărora le în- 

-gădue să nu cunoască dreptul, guibus permissum est jus igno- 
rare, şi anume: Femeile, minorii, ostaşii şi “rustici. Prin rustici 

se înțeleg nu numai ţarani, ci toţi acei care rusticitate gaudent, | 

„adică mau învățătură suficientă, deci, se poate şi: unii orâşeni 

“să intre in categoria aceasta. N i 

Pentru celelalte persoane ienorantia juris nocet 3, - 

- 1. Mărginiri în timp ale aplicării dreptului roman. 
1) Inceperea aplicării dreptului. La Romani legea începe să 

“se âplice, să aibă tărie, vigoare, de când este adusă la cunoş- 

-tinţa obştească prin anumite mijloace. — in cursul de. Istoria 

1) V. Introducerea, Ş. 30, p. 124 şi urm, 
2) V. mai sus $. 5. p. 180. . - : 
3) D., 22, 6, de juris et facti ignorantia, 2 şi 9. — în ce priveşte D., 

"22, 6, cit. 7 şi S cf. H. Dernburg, Pandekten, I, $. S7, n. 11 şi A. Pernice, 

„Pandekten, Ş. 13. -
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Dreptului Roman. “se arată, care sunt aceste mijloace. De pildă :: 

La început,. legea, săpată în table de aramă, trebuie să fie .aşe- 
zată în forum aşa,.ca să poată fi cetită de jos, unde de. plano- 

recte legi potest. Edictul pretorului, scris pe table albe de Izînn,. 
- trebuie să fie aşezat în-forum în acelaş chip. 

Legile sunt sau retroactive, sau neretroactive 

O lege nouă n/are efect retroactiv, nu se: aplică şi la: 
trecut, lex non est trahenda ad praeteritum *. — Această regulă- 

nu poate fi mărginită numai la aşa zisele îndrifuiri câştigate. 
Izvoarele noastre vorbesc în general de jacta praeterita 5. — Am 

văzut, că un efect al neretroactivităţii este fempus regit actum *.. 

Tot aşa e şi la Romani?. : 
Dar, şi legiuitorul roman, când a: avut motive bine Cu- 

văntate, a făcut şi legi retroactive. 
Retroactivitatea poate fi expresă, ori tacită. | 

„ Pilde de legi retroactive exprese sunt: Legea din 529 d.H. a 
“lui sustinea, Le 528 d.H. Justinian făcuse o lege, prin care mic-. 

şorase câtimea dobânzilor de la. 12%ola 600; Prin legea din 

529 d.'H. Justinian dispune, ca legea din 528 să se aplice şi 

- la învoelile de dobândă: anterioare anului 528, dar numai pentru. ” 

dobânzile, care vor ajunge exigibile după intrarea în vigoare a 

acelei legi din anul 5288. — Apoi legile interpretative din 536: 

şi 563, tot ale lui Justinian ?. 

Întinderea retroactivităţii este uneori mai mare, alte ori 

mai mică. 
In unele cazuri legea cea novă nu voeşte să recunoască 

nici chiar efectele juridice, care s'au produs înainte de intrarea 

„ sa în vigoare, din raporturile juridice de mai înainte, şi dispune, 

d. p. ca să'nu se poată reclamă nici chiar ceea ce ajunsese să 

fie datorit. Astfel, în anul 555, după năvălirea Francilor în Italia —— 

- şi Sicilia, Justinian -a dispus, ca datoriile anterioare acelei năvă- 

liri să -fie' micşorate cu „50 la sută. 

4) Cf. D.; 35, 2, ad legem Fatcidiam, 1, pr. C.1, 14, de. legibus, 7.. 

C., 4, 29, ad.S. C. Vellejanum, 21 în fine. 

5) H. Dernburg., Pandekten, |, $. 43. A. Pernice, Pandekten, $. 14. 

6) V. Introducerea, $. 30. II, 1, p. 126. 

17) C., 6, 23, de testamentis, 29, $.: 7, Novelia, 6, c. 1, $4. 

8) C-, 4, 3, de usuris, 27, pr.— Cf. C. 7, 37, de quadrienii prae-- , 

scriptione, 2, C., 5, 34 (35), de pactis pignorum, 3. - , 

9) Novella, 19, praefatio, Nov. 143, praefatio şi c. 1. 

9) Charles Maynz, 1. e. 1], s. 301, n. 8, p. 614. i
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Alteori retroactivitatea'are o întindere mai mică. Legea voeşte, 
“ca, numai de la intrarea sa. în vigoare raporturile juridice ante- 

'rioare să producă efecte potrivit cu rânduelele sale; dar, nu se 

atinge de efectele, pe care acele raporturi le produseseră înainte 

-de intrarea sa în vigoare. De pildă: Am văzut mai sus“, că 
legea din 529 d„H. a dispus,ca că se micşoreze numai câtimea * 
dobânzilor, care vor ajunge exigibile după. intrarea: sa în vi- 
-geare, iar nu şi aceea a dobânzilor, care ajunseseră exigibile 

- la acea dată. .: | a: 
2) Incetarea aplicării dreptului. N 
De regulă o lege încetează să se aplice din pricina unei 

“legi nouă contrazicătoare: Lex posterior derogat priori . — Dar, 
„legea veche, dacă nue desfiinţată expres, rămâne în. vigoare 
iîntru arât întru cât se poate împăcă şi nu contrazice legea cea . 
nouă”. o „i . 

III. Mărginiri în spațiu ale aplicării dreptului. - Pentru ra- 
:porturile cu supuşii altor state, recunoscute juridiceşte, Romanii 
aplică jus gentium. De aceea nu găsim la ei nimic din colisiunea 
“statutelor. Si a a 

“TITLUL 1. 

INDRITUIREA. 
— | - 

FELURILE INDRITUIRILOR. 
| Am văzut!, că în orice îndrituire găsim trei elemente: Un 
"subiect, un obiect şi recunoaşterea. dreptului pozitiv. De aceea, - 
indrituirile se deosebesc din punctul de vedere sau al subiec-. 
“tului, căruia se cuvin, sau al obiectului, ia care se raportează, 

„sau al etficacităţii garanţiei acordate de dreptul pozitiv. — Apoi, 

  

10) V. mai sus n. 8. . ” 
11) Cf. D,, 1, 4, de constitutionibus principum, 4.. 
12) D., 1, 3, de legibus, 28, 
1) V. Introducerea, Ş. 31, No. III, p. 131.



a
—
-
 

    

  

185 — 

îndrituirile se mai deosebesc” şi din punctul de vedere. al în-- 
Suşirilor lor. 

Ş. 7. Din puietul de vedere al eficacităţii garanţiei acordate 
îndrituirilor de dreptul pozitiv. 

|. Indrituiri recunoscute de jus civile şi îndrituiri . recunos-. 
cute de jus gentium. 

1) Indrituiri recunoscute de jus civile.: Acestea, şi numai a- 
cestea, se bucură la Romani “de o deplină ocrotire juridică. De 

aceea, pot fi valorificate înaintea: tribunalelor romane, adică, 
„acel care are astfel de îndrituiri poate să reclame recunoaşterea: 

lor de cătră tribunalele romane, iar” aceste tribunale. pot între- 

_buinţă pentru acest scop măsurile de: constrângere, de care- 

dispun. 
2) Indrituiri recunoscute de jus gentiuru. Acestea se bucură. 

de o ocrotire juridică -nedeplină, de o “ocrotire mai mult, ori. 
mai puţin eficace, dar nu pot fi valorilicate înaintea iribuna-- 

lelor romane. 

Deosebirea dintre aceste două Indrituiri avea foarte mare: 

însemnătate la începutul. dreptului roman. Pe atunci existau nu- 

mai îndrituirile recunoscute şi garantate de jus civile Quiritium. 
„De aceea, pe de o parte, necetăţenii erau priviţi ca lispiţi de îndri-- 

tuiri, iar pefde altă parte, chiar cetăţenii romani nu puteau să ceară; 

ocrotirea tribunalelor, de cât numai dacă îndrituirile lor fuseseră: 

| înfiinţate conform cu regulele lui jus “civile, 
Dar, această deosebire a pierdut din însemnătatea sa de: 

când Caracalla a hărăzit cetăţenia 'romană la toţi supuşii liberi: 
din împărăție, (afară de peregrini dedeticii) şi astfel a tăcut, ca 
jus civile, în acelaş timp să piardă din asprimea sa şi să câştige: 

în întindere, adică să-şi mărească sfera sa de aplicare. 

II. Indrituiri recunoscute de jus publicum şi îndrituiri recu-- 

noscute' de. jus privatum. 
1) Indrituiri recunoscute de. jus publicum sau indrituiri publice: 

sunt îndrituirile recunoscute şi chezăşuite de: dreptul public. D.. 
p. Indrituirile politice. Si 

2) Indrituiri recunoscute de jus privatum. sau îndrituiri pri 

vate sunt îndrituirile recunoscute şi chezăşuite de. dreptul pri- 
vat. D. p. Proprietatea. 

La îndrituirile publice îndrituitul, de regulă, nu poate re-: 

„anunță, pe când la indrituirile private poate renunţă,
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| Ş. 8. Din punctul de vedere al subiectului, căruia i se 

ai „cuvin îndrituirile. 

„ Indrituiri generale (jura generalia) şi îndrituri speciale (jura. 
:singularia),! De . 

„|. Jura generalia sau jura communia sunt îndrituirile, de 
care se bucură toţi cetăţenii romani. — Ele sunt recunoscute şi 
-ocrotite de jus generale. Ş „a 

a Il. Jura singularia sunt îndrituirile, de care se bucură numai 

unii cetăţeni -romani. —— Ele sunt recunoscute şi ocrotite de jus 
„singulare. . i 

„Jura singularia sunt de două feluri: Beneficia şi privilegia. 
Privilegiile suni de mai muite feluri (V. mai sus $. 32, p. 

132). Acelea, care sunt recunoscute unei persoane anume deter- 
minate, se numesc privilegia personae. Acelea, care sunt alipite 
-de un lucru , determinat, se numesc privilegia rei. Acelea, care 
Sunt alipite de un raport juridic determinat, se numesc privilegia 
-cnusae. 

Ş. 9. Din punctul de vedere al obiectului, la care'se - 
raportează îndrituirile. 

* 

|. Indrituri peisonale. Acestea sunt îndrituirile, care se rapor- 
"tează la omul, căruia i se cuvin, la personalitatea lui. Reamintim, 
-că din această categorie fac parte, după cum am văzut, şi în- 
drituirile de familie *. .. a IE 

Il. Indrituiri de stăpânire. Acestea -la rândul lor sunt de 
două feluri: Indrituiri de stăpânire asupra lucrurilor sau îndrituiri 
„reale: şi îndrituiri de stăpânire asupra altei persoane sau îndrituiri _. 
de obligaţii. a | | Mi 

1) Indrituiri reale. Am dat definiţia acestor îndrituiri 2, — In- 
drituirile reale sunt: Proprietatea, posesiunea. de bună credinţă, 

„jura in re aliena sau indrituirile asupra lucrului altuia — Jura in. 
re aliena la Romani sunt numai următoarele : Servitutes, emphyteu- 
SiS, superțicies, pignus şi hypotheca. —' Servitutes (Servituţile) la 
rândul lor sunt sau servituţi personale [ususfructus, quasi ususfruc- 
„US, USuS, fructus, habitatio, operae servorum şi operae animalium], 

  

:) Cf. [., 1, 2, de jure naturali, gentium et civili, $ 6. 
:) V. Introducerea, $. 32, UI, 1, p. 133.- 
2) V. Introducerea, $. 32, No. II, 2, p. 133. 

- „i
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sau servituţi prediale şi anume servituţi urbane [d. p. îndrituirea de- 

vedere ş. a.] şi servituţi rurale [d. p. îndrituirea de trecere (iter, actus,- 

via), îndrituirea de a aduce apă (aguaeductus) ş. a.]. - 
2) Indrituiri de obligaţii. In privinţa acestor îndrituiri ! tri- 

metem la cele spuse în Introducere mai sus, $. 32, No. II, 2;. 

p. 133 şi: 134. Adăogăm: Creditorul se enumeşte creditor. Da- 
. tornicul se numeşte debităr. Creanţa se numeşte nomen. Datoria. 

se numeşte debitum. Nedatoria se numeşte indebitum. 
TUL. Impărțirea îndrituirilor în îndrituiri personale, îndrituiri: 

reale şi îndrituiri de obligaţii înbrăţişează toate felurile de în- 
“drituiri, de aceea ar trebui să împărţim cursul nostru în trei. 
cărţi şi anume: Cartea 1. /ndrituiri-personale. Cartea II. Indri-- 

tuiri reale, Cartea Ul. Indrituiri. de obligații. . 

Insă această împărţeală nu-i destul de metodică. In adevăr,. 

îndrituirile de familie, deşi sunt îndrituiri personale, totuş au o- 

. mare înrâurire asupra îndrituirilor reale şi îndrituirilor de obli:     

  

gaţii ale membrilor: familiei ; de aceea, din cele. trei cărţi de 

mai sus vom desface unele părți şi vom alcătui o nouă carte,. 

a patra, în care ne vom îndeletnici cu îndrituiirile. de familie, — 

Apoi, după moartea unei persoane bunurile ei trec la alte- 

„persoane, care succedează în locul aceleia, care a murit, adică 

se întâmplă o succesiune din pricina morţii. In acele bunuri se- 

poate să fie îndrituiri reale şi îndrituiri de obligaţii, dar ele 

sunt privite ca alcătuind un tot, un întreg, care e. dobândit con- 

form unor regule proprii, : însemnate şi grele; de aceea vom.. 

face o a cincea carte, în care ne vom îndeletnici cu toate SUC-=.- - 

cesiunile din pricina morţii 

Scoţând îndrituirile de. familie din tndrituirile, personale, - 

am făcut ca numărul şi însemnătatea acestor din urmă să fie-.- 

-micşorate atât de mult în cât pentru a ne îndeletnici cu ele nu: 

avem nevoie de o carte deosebită, ci putem face aceasta în par-- 

tea intitulată noțiuni generale şi preliminare. 

| Astiel cursul nostru va fi alcătuit din cinci cărţi : 1) No-- 

țiuni generale şi preliminare. 2) Indrituirile reale. 3) Indrituirile 

' de obligații. 4) Indrituirile .de e familie şi 5) S Succesiunile din pri. 

cina morții. . | 

"s 10, Din punctul de vedere ai însușirilor îndrituirilor. 

“in ce priveşte felurile îndrituirilor . private: din punctul:
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“de vedere al însuşirilor lor trimetem la Introducere, s. 32, No. III p. 
134 şi urm, 

DOBANDIREA INDRITUIRILOR. 

ŞII: 
Trimetem la Introducere Ş. 32 (p.- 136). — Reamintim, că 

în caz de dobândire derivată translativă regula este, că nemo 
„Plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet! — Adăogăm, 
că modurile de a dobândi îndrituiri prin ocupaţie, tradiţe, usuca- 

“„piune se numesc occupatio, traditio, Usucapio, că servitutea de 
“recere se numeşte servitus itineris şi că autor se numeşte auctor. 

 EXERGITAREA INDRITUIRILOR, | 

Ş. 12. Regule generale. 

Trimetem la Introducere, $. 34 (p 139). | 
Reamintim, că nu este îngăduit îndrituitului, să exercite în- 

drituirea sa animo nocendi, adică numai cu cugetul, ca să facă 
rău altuia şi fără să aibă nici un interes: Negue malițiis indul- 
gendum est! şi căîndrituitul poate să facă tot ce-i trebuitor peniru. 
exercitarea îndrituirii. sale, dar trebue să sufere toate sarcinele 
inherente ei, secundum  naturam est commoda cuiusque rei eum 
segui, quem sequentur incommoda?, 

[Adăogăm: Când e vorba de o exercitare prin altul, trebuie să 
deosebim exercitarea făcută prin acte juridice de aceea făcută prin 
fapte economice sau de gospodărie. Cea dintăi. cere, ca acel 
altul să fie numai de cât un reprezentant, care să lucreze pentru 
indrituit.. Cea de a doua nu cere acest lucru, ci, ca acel altul, 
sau să lucreze pentru îndriduit, fie cu învoirea acestuia, fie fără 
«de. ştirea acestuia, “dar. în folosul lui, sau, dar numai când e. 
vorba de servituţi prediale, să facă, acele fapte pentru praedium 

" dominans, 
| Exercitarea unor îndrituiri poate fi făcută ? numai de indii- 

tuit, nu şi de alţii. — Unele din aceste abateri sunt întemeiate 
pe însăş firea îndrituirilor. De pildă: Indrituirile politice, îndri- 
tuirile de familie ş. a. — Alte abateri sunt întemeiate pe . dis- 

, 

1) D., 50, 17, de regulis juris 54. 
1) D., 6, 1, de rei vindicatione, 38, - 
2) D., 50, 17, de regulis juris, 10
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“poziţii anumite ale dreptului pozitiv De pildă: In vechiul Drept 
Roman cineva nu se putea judecă prin reprezentanţi. 

In sfârşit, exercitarea celor mai multe îndrituiri poate fi 
transmisă la alţii în folosul acestora. Dar, exercitarea unui usus, 
ori a unei servituţi prediale nu poate fi transmisă la alții.) 

Ş. 13. Ciocnire de îndrituiri. 

_ . Avem_de a face cu ciocnire sau _conțlici de_ îndrituiri 
(conjlictus juriura), “cârid'imăi tiult îndrituiri deosebite se întâlnesc . 
la o laltă în aşa fel; încât” sau” ni” pot îi exercitate de loc, sau 

„nu pot fi exercitate deplin. De pildă: Asupra aceluiaş lucru exi- 
„stă sau mai multe ipoteci, sau o ipotecă şi o servitute, sau, o 
„proprietate. şi o: servitute, sa mai multe indrituiri de proprietate. 

in contra aceluiaş datornic există. mai multe obligaţii. Asupra 
_ femeei căsătorite tatăl ei are putere părintească, iar. soțui ei are . . 
” putere maritală. 

Din pildele de mai : sus 'se . vede, că un conflict de indri- 
tuiri se poate întâmplă nu numai între indrituiri patrimoniale, ci. - 
Şi între indrituiri de familie, şi nu numai între îndrituiri de acelaş 
fel, ori de aceaş. tărie, ci şi între îndrituiri de feluri deosebite, 

„ori de tării deosebite. 
In izvoarele noastre găsim câteva regule pentru deslegarea 

conflictului de indrituiri. - 

"1. Regula cea mai generală şi care e bună pentru toate 
legiuirile este, ca în cazul în care e vorba de îndrituiri, pe care 
două persoane le au una contra celeilalte, p. c. şi mai ales când 
există conflict între două privilegia sau “beneficia legis,.. trebuie 
să ocrotim pe acela, care se luptă, ca să înlăture o pagubă, qui 
certat de dammo evitando, iar nu pe. acela”. care se luptă să se 
îmbogăţească, qui certat de lucro. captando. De pildă: Creditorii 
unei moşteniri trebuie să fie plătiţi înaintea legatarilor.—Din acest 
punct de vedere înapoerea unui lucru, care a fost consumat, e . 
privită de Romani! ca o pagubă. De pildă, dacă. un minor a dat 
bani unui alt minor, care sau i-a risipit, sau i- a pierdut, vom, 
ocroti: mai de grabă pe. acest din urmă |. 

i 1) D., 50 17, de regulis juris, 41 S. 1, D, 11, 7 de religiosis 14. $. 1 
D., 4.4, de minoribus, 11, $. 6, 34 , ;
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2) Jura in re aliena (îndrituirile reale asupra lucrului altuia) 
se rânduesc între ele „după vechime, adică acea mai veche trece 

- înaintea celorlalte, prior tempore potior jure. De pildă : Mai multe: 

ipoteci înfiinţate asupra aceluiaş lucru la date deosebite. Oser- | 

vitute mai veche şi o ipotecă mai nouă. 

3) Indrituirile -reale asupra aceluiaş lucru, dacă sunt de 

aceeaş tărie, se rânduesc între ele după starea de fapt, adică 

acel care se găseşte în posesiunea lucrului trece înaintea celor- 
Jalţi, in pari causa est potior causa possidentis, melior, este causa 

possidentis. . 

| * 4) Indrituirile reale asupra 'aceluiaş lucru, dacă- sunt de 

tărie deosebită, ceea ce se întâmplă cele mai deseori, atunci 

cele mai tari trec înaintea celor mai slabe. De pildă jura in re 

aliena, îndrituirile reale asupra. lucrului altuia; trec înaintea în- 
„drituirii de proprietate a acestuia. | 

5) Dacă nici una din aceste regule nu poate deslegă. con- 
- flictul dintre îndrituirile reale, vom împărţi lucrul de fapt. 

6) Dacă lucrul nu poate fi împărţit de fapt, îl vom impărţi 

cel puţin ideal, adică vom face ca toţi îndrituiții să stăpânească 
" împreună acel lucru, fiecare pentru o parte ideală. | 

7) Când lucrul nu poate îi împărţit de fapt, se mai poate, 
ca să împărţim exercitarea stăpânirii acelui lucru, 

8) In sfârşit, dacă nu e cu putinţă să se facă nici una din 
aceste impărţiri, atunci, în unele . cazuri, sorţul hotărăşte, cine 
să aibă precădere. De pildă: Se trage la. sorţi, care din como- 

| ştenitori să păstreze documântele moştenirii. — Dar, tragerea la 
sorţi se poate întrebuinţă numai . cu "condiţia, ca nici unul din 
îndrituiţi să nu fie lipsit de foloasele, pe care putea să le aştepte 
din îndrituirea sa.. - 

9) Obligaţiile cele mai adesea ori sunt de aceeaş tărie. De 
" aceea, de regulă, vigilantia (sirguinţa, graba) e hotăritoare, jus 

civile vigilantibus scriptum est ; iar vechimea obligaţiei nu dă nici 
o precădere. De pildă: 'Va birui acela, care:va ajunge mai de 
grabă să capete hotărîrea, gui prior ad senteniiam pervenit, iar 
nu acela, căre a început procesul mai întăi. — De la această 

„regulă se face abatere în caz de faliment, când toate îndrituirile 
de obligaţii, dacă sunt- ds aceeaş. tărie, sunt îndestulate. în mod 
proporţional, pro rata. ă , 

10) Dacă obligaţiile nu sunt de aceeaş, tărie, ci unele pri-
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mai tari, au precădere. Această precădere se numeşte privilegium 
exigendi. Şi de data aceasta vechimea obligaţiei nu dă nici o 
precădere; ceea ce face,-ca o obligaţie (creanţă) să treacă îma- 
intea alteia este natura sa particulară. 

II. Dar, n'avem de a face cu un conilict de îndrituiri în 
«următoarele cazuri : 

1) Când o îndrituire prin existența sa (iar nu prin exerci- 
tarea sa) impiedică sau nașterea, sau exercitarea alteia. De pildă: 
Dacă două persoane s'au înşelat una pe alta, nici una nu poate 
reclamă contra celeilalte, si duo dolo malo fecerint, invicem. de 
dolo non agent?.' B 

De aci nu putem pune regula, că privilegiatus contra aeque 
privilegiatum jure suo non utitur.. În adevăr, sunt cazuri, când 
o persoană privilegiată poate să- -şi exercite îndrituirea sa contra 
altei persoane privilegiate +. 

- 2) Când, fiind vorba de o singură îndrituire, nu se ştie 
-cui se cuvine. De pildă: C. Seius lasă prin testament moşia sa 
nepotului său L. Titius; dar, el are doi nepoți cu acest nume, 
Deasemenea, un creditor cedează separat mai multor inşi acţiu- 
nea privitoare la o creanţă a sa, aşa că este neînțelegere între. 
„aceştia, cui se cuvine acea acţiune. 

3) Când mai multe îndrituiri se găsese întrunite în manele 
-aceleiaşi persoane, concursus subjectivus. In astiel de cazuri acea 
persoană poate să exercite. îndrituirile, cum va găsi de cuviinţă, 

f -vilegiate, iar altele neprivilegiate, 2 cele privilegiate, adică cele 
i . 

| 
| 

| 

  
|» SCHIMBAREA ŞI VĂTĂMAREA INDRITUIRILOR. . . - 

Ş. 14. 

| Trimitem la Introducere, ŞS. 35 şi 36 (p. 141 şi urm.). 

p- “ Ă . ai - : | | | . ” ” , 

N 

2) Toate obligaţiile neprivilegiate, fie - constatate „prin înscrisuri, fie 
altfel, se numesc obligaţii. chirografare. 

3) D., 4, 3. de dolo malo, 3%. 
+ 4) D, 4, 6, ex quibus causis majores, 46, c, 4, 29, ad $. C. “Vellejanum, - 

5. Ci. Wchter Pandekten, |. Ş. 96, p. 499, No. 2, 

2 

. , ,  
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"PIERDEREA INDRITUIRILOR. 

$. 15. 
Trimetem la Introducere, Ş 37 (p. 142). — Adăogăm: 
|. Lepădarea uni lucru se numeşte derelictio. 

"1. In ce priveşte renunţarea, renuntiatio !, 
“ID La început Dreptul. Roman cerea - pentru desfințarea: 
unei îndrituiri o. formă. asemănătoare cu aceea cerută peniru 
înfiinţarea ei, isdem modis res desinunt esse nosirae,.. quibus- 
adquiruntur, * adică îndrituirile încetează să fie ale nvastre în 
aceleaşi chipuri în care le-am dobândit. Cum se face, se desface ! 
De aceea renunţarea se făcea sâu printr'un contract formal, sau 

„cel puţin printrun contract neformal. aa 
2) Mai pe urmă s'a recunoscut, că e deajuns şi o renun=-- 

„tare unilaterală pentru desfiinţarea acelor îndrituiri,. cărora nu 
le corespunde un obligat anume. determinat. De pildă: La în- . 
drituirea de proprietate se poate renunţă prin derelictio 2,. 

3) Dar, chestiunea este controversată, dacă se. poate renunţă 

Li 

unilateral la un ususfructus prin derelectio «. | 
4) Deşi renunţarea poate să fie şi tacită, totuş ea nu re- 

zultă din simpla pasivitate. — Dar, prin.nexercitatea “uni îndrituiri, 
p. C. şi din omisiunea unei contestaţii contra vătămării unei în- 
drituiri, se poate, în legătură cu alte. împrejurări, să .se scoată 
incheerea, că .s'a voit sa se facă o renunțare. De pildă: Din 
faptul, că un creditor o vreme îndelungată ma cerut dobânzile 
creanței sale, se poate scoate concluzia, că el a renunţat tacit: 
la dobânzile pe timpul trecut, . Si 

5) Renunțările trebuie interpretate restrictiv. Inţelesul acestei: 
regule este: Indrituirile, care n'au fost desfiinţate în mod neîn- doelnic prin renunțare, continuă să existe. De aceea, chiar în: 
contra clauzelor generale de renunțare se pot opune mijloacele 
de apărare, p. c.. şi motivele de anulare, “care au .rezultat pe: 

. 

N 

1) Dernburg, Pandekten, |, Ş. 83, n. 6 şi urm. 
2) D., 41, 7, pro derelicto, 1. 
3) D., eodem, 2. i , 

Ă 4) V. Volumul ], partea a doua, $ 89, No. IV, p. 221 şi urm, și 84, p. 168. Sa pm SS 5) D., 22, 1. de usuris, 11, S.1.
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urmă, după, rentinţare, şi despre care nu se poate şti cu sigu- 
Tanţă, dacă şi ele trebuie să fie atinse de acea renunțare 6, 

- [6) Pe temeiul unui fragment din Digesta 7 se formulase şi 
următoarea regulă : Generalis renuntiatio non valet, nisi specialis- 

rele şi nici raţională]. | - | 
II. In ce priveşte înstreinarea, alienatio. . e 

"= 1) Alienare în înţeles restrâns a însemnat întăi a strămută pro- 
prietatea,. alienum facere, din res mea fac res aliena, -'apoi, a 

aliqgua praecedat. Dar, această regulă nu-i nici conformă cu izvoa- 

„„ Strămută "o îndrituire, Deci, alienatio cuprinde Stângerea îndri- | 
“tuirii pentru o persoană şi dobândirea acelei: îndrituiri de altă „ persoană. Ea cere întotdeauna un act poziții; oc 
2) In înţeles “larg alienatio este orice: act, fie pozitiv, fie 
negativ, al îndrituitului, care are de. efect! pierderea unei îndri- - 

„tuiri a lui. De pildă:: Cine sufere, ca un lucru “al său să fie | 
“dobândit prin usucapio de altul, face o alienatio 5. Deci, alienatio__ * îmbrăţişază şi omisidnile, De a __... 8) Dar, nu facem o alienatio, dacă nu ne folosim de prilejul 
de a.dobânăi. De pildă : .Omniiem să dobândim o moştenire ? 

| „Deasemenea nu facem O. alienatio, dacă ne lipsim, ne. 
“lăsăm de o posesiune, adică încetăm să posedăm un lucru %, 

Trecerea patrimoniului de la acel, care.lasă'o moştenire, 
la moştenitorul lui, nu este O.alenatio, iar- o numire testâmen- 

tară. de. moştenitor nu-i un titlu de înstreinare ;, căci  moştenito- 
rul reprezintă pe acel, care a lăsat -moştenirea, - aşa că faţă de acesta nu-i uri strein ::, | 

IV. In ce priveşte Succesiunea, Ssuccessio.: 7 
1). Am văzut, că successio.. şi alienatio din punctul de 

vedere al fostului. îndrituit sunt o pierdere de îndrituire, iar din 
acel al noului îndrituit sunt o dobândire de îndrituire. Dar, deşi 
————————— 

7) D.» 2, 11, si quis cautionibus, 4, $. 4! - - 

" allenis alienandis, 7, .: ” 

__6)D., 2, 15, de transactiontbus, 5, D, 12, 6, de condictione indebiti, : 67 $ 3. - - a | ! i 

8) D., 50, 16, de verborum significatione, 28, pr, C.y 4, 51, de rebus. E 

9) D., 50, 16, cit., 28, pr. a II e „10).D., 50, 17, de regulis juris, 119, D.., 4, 7,-de alienatione . judicii mutandi causa, 4, $. 1. - ii DI e 11) H. Dernburg Pandekten, 1, $. 84, n, 16. - | 12) V. Introducerea, $. 37, IV, p. 144. — V. mai sus: No.III, 1. 
. s. G. Longinescu. — Elemente de Drept Reman i _ 13



orice. aliehatio este o successio; , totuş nu. şi orice  Successio este 
o “alienatio. Astiel, moştenirea, după cum. „am văzuti, “este. o. 
successio, dar nu-i o alienatio. *- - 

2) Am spus, că USucapio . este o dobândire originară". Dar, d 
această. chestiune e foarte controversată, Unii. romanişti susţin, 
că usucapio, este o dobândire derivată , pe când: alţi susţin, că 

"e o dobândire originară *, 10 _. 
3) Succesiunea cu titlul: singular, se numeşte “suecessio 

in rem, Siccessio in singulam rem, Successio in singulas res | 
. 4) "Succesiunea cu titlul. universal se numeşte successio per . 

„universitaterm, successo in universum jus. In dreptul roman vechiu 
astfel de- succesiuni Sunt: bonorum. sectio, bonorum emtio, in 
manun conventio, adrogatio, Succesiunea ” bazată pe seriatuscori- 
sultul Claudian (care dispune, că femeea liberă,. care; trăind în E 
contuberniun cu robul altuia, persistă în această unire în conira. 
voiei stăpânului robului.şi cu toate somaţiile acestui “stăpân, . 
pierde nu numai libertatea, ci şi averea -sa în. fololosul acelui . 

„ Stăpân), confiscarea în folosul fiscului şi moştenirea. In dreptul. 
-roman .de mai târziu numai moştenirea şi confiscarea sunt Succes- 
siones per universitate, 

TITLUL ML 
PERSOANELE. NI 

„CAPITOLUL 1. i ii ea 
| OBSERVARI GENERALE 

S. -16. Capacitatea de. a avea: îndrituiri i Caput, - - status, persona. 
Capacitatea de agere. Felurile persoanelor. | 

. E “Am spus mai sust, că: persoană sau subiect” de îndrituiri este atât cinezare îndrituiri, cât şi. cine poate să aibă îndrituiri, 
adică” cine e capabil de a avea îndrituiri, « că trebuie să deosebim a: 

13) V. mai sus No. II, n. Îl, p.193 
14) V. mai sus, Introducerea, Ş.. Pr No. IV, i, p. 145. : 15) Brinz, Pandekten, 1,:p. 245, 363, 595. 
16) [H.. Dernburg. Pandekteu, |, $. „8 n. |. 
17) D, 43, 3. guod legatorum, 1, $ Ş. 13. 
1) V. nai sus Introducerea, $ $, 51 p. 146.
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capacitatea de a avea îndrituiri de capacitatea de agere, Şi că jus 
Cogens (regulele coercitive) hotărăşte, cine > să, aibă aceste - ca-. 
pacităţ i. - . - 

55 „L. Capacitatea de a avea îndrituiri. Astăzi jus. “cogens hotă- 
-răşte, că toţi oamenii sunt „persoane; deci, azi, vorbele Om şi. 
persoană sunt sinonime. — La Romani. însă jus cogens - hotă-. 
răşte, că numai oamenii liberi sunt persoane, âu capacitatea de. 
a avea îndrituiri, iar - robii, deşi sunt oameni, totuş nu sunt per- 

" soane, n'au capacitatea de a avea îndrituiri, : -- i 
1) Caput. In Dreptul Roman vorba caput are două înţe- 

lesuri, unul general, iar altul special. EN Ă 
In înţeles general caput înseamnă personalitatea juridică sau 

capacitatea de a avea îndrituiri, pe care un om liber. .poate s'o 
aibă sub un râport oărecare. De aceea se deosebeşte omul liber,. 
liberum caput?,; de rob, servile caput 3; şi ' se. spune, -că robul 
n'are nici o capacitate - de a avea îndrituiri, nullum capul habet +, - 
mare nici'o îndrituire, “muillurn jus - -habet?... i ID 

, In înţeles special - -caput înseamnă: totalul îndrituirilor, pe , 
„care cetăţeanul roman poate să le 'aibă în ce priveşte libertatea, . 
cetăţenia, şi familia 6, Deci, caput e alcătuit din: trei elemente : 
Libertăs, civitas şi familia. - a 
2) Status, “Această vorbă arată poziţia; situaţia, starea,. pe 

care cineva .0. are în 'vieaţa socială. — Fiindcă status libertatis, 
status civitatis .şi. status Jamiliae sunt' cele mai înseruriate, de a- - 

„Ceea ronianiştii le numesc sfafus principales, a e 
. 3) Persona. La început, în Dreptul Roman vorba: persona - 
mare înţelesul: de subiect- de îndrituiri, de capacitate de a avea “ 
îndrituiri,. ci: pe acela de om, homo î. De-aceea, Romanii „Spun, că. 
persoanele se e deosebesc în liberi şi. robi % şi vorbesc de per- 

  

2) D., 26, 1, de tutelis, | , pr n, 14, 2, de teze Rodi, , s. 2. 
d D., 4. 5, de capile minutis, 3, S. 1. _ .. , | 

- 4) L'1, 16, de capitis- minutione, $.4 NE .- 
5) V. mai sus n. 3. N N a 

„+ 76) Du 4,5, de capite mirutis,: IL: “tria enim sunt ' quae habemus, li 
vertate, civitatem, familiam, . . a a 

” 7) Caius, I, $$. 9 şi 48—52, - N pr . 
- 8) D., 1,5, de statu hominum, 2 şi 3, — Din D., 2, 7, ne Quis eum qui 

in jus vocabitur, 3, pr., nu rezultă, că vorba persona arată pe. cineva ca- 
pabil de a fi subiect de îndrituiri, ci din contra, că robul este o persoană, 
care nu poate îi chemată în judecată. Cf. Cug |: c:, p. 77. no. 1 | 

>
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soana robului, persona. servi, şi de persoana roaba, persona E 

_servilis 2, - -.- o 

Mai târziu (439 d. E), Theodosiu Ii consideră pe robi, ca 

şi cum n'ar îi persoane, “Sau n'ar- avea: personalitate, quasi per- E 
sonam non habentes 2.. . | 

"In sfârşit, Theophil spune, că robii” sunt fără personalitate ;, 
_dap6owzot, persofiam..non habentes 1, adică. nu sunt persoane, 
n'au' capacitațe de a avea îndrituiri. Deci, deabia de la Thepohil, 
persona are înţelesul 'de azi. - o 

„Reamintim, - că un om poate suştinere plures personas 12 
şi că ceea, ce face'cineva în 'una dir- calităţile sale, nu înrâu- .. 
reşte, nici în bine, nici în rău, asupra celorlalte calităţi 13, 

II. Capacitutea de agere. “Trebuie să deosebim capacitatea 
naturală sau firească de: agere şi capacitatea „juridicească de agere - 

“Capacitate naturală de agere are acel care, cântărind cauzele, „ 
care-l determină să voească să facă. ceva, şi ţinând seamă de 

“ urmările faptelor sale, poate.să ia o hotărâre şi să exprimea- - 
ceastă hotărâre în chip corespunzător. -— In izvoarele noastre: 

“ acel capabil de agere e. aratat cu vorbele: Consilii 'capax, ca-. 
pabil de a se hotărî!4, gui judicium habet, care . are judecată *, 15 
qui intellectium habet, care pricepe ceea, ce face 16.. 

* Capacitatea juridicească de agere se sprijină pe capacitatea - i 
naturală de agere. Dar jus cogens, nu niinai că: determină mai 
de aproape şi mai sigur elementele capacităţii naturale de agere 
şi cauzele pentru care ea poate să lipsească, « dar stabileşte: şi. 
N 

  

9) Caius, 1, SS..121 şi 122. D; 18, 1, de contrah. emt., 12, D, 50, 16. 
de verbor.:signif., 215,.D.,. 50, 17, de Pegulis juris, 22, pr. ” 

10) Novelia Theodosii UI, titlu] 17, de competitionibus, 1, $.2. 
11) Theopbhil, „Paraphr. 2, 13, “de hered. instit., $. 2 şi 3, 17, de stipu. 

servor.,.pr. _: 
- 12) Ch. Maynz, |: c., 1; Ş. 9; n. 2, Cicero, de oratore, |, 24: -Itaque... 

res Dersonas unus sustinea: summa animi aequitate, meam, adversarii, ju-. 
icis.« 

13) D.1, io, de officio consulis,. 2, l..1,6, qui et guiibus ex causis,. 
Ş$. 4, L, 2, 18, de inofficioso testamento, SS. 4 şi 5. 

: 14) Paul, Sententiae, 4, 12, $ 8, D.; 29, 2, de adaair. vel omitt. nare- | E 
ditate, 8, S 1, D., 4, 4, de. minoribus, 1, pr. 

15) Ulpian, Regulae, 20 $. 12, D.,-5, 1,.de mălcis, 12, 5. 2, 1, 2, 12, 
quibus non, est permis. $. 1. 

16) Caius, II; $. 109, D, 20 2, cit, 93, L :3; 19, de inutil. stpa Să 8,



“o. - 

—.197 —. 

“ altele nouă. De aceea am zis, că Îns cogens hotărăşte, e cine să. 
aibă capacitatea 'de agere. a 

„Este capabil de agere. juridiceşte, a are: capacitatea juridicească 
“de agere acela, care print”un act de” voinţă, conștient poaţe :să 

- producă efecte juridice, adică după cum am spus, acela care are o 
voinţă, de care se ţine seamă juridiceşte; | 

IN, Deasemenea, trebuie, după cum am spus, să deosebira 
„capacitatea de a avea îndrituiri. de Capacitatea de -agere. — - Deo- - 
sebirea aceasta. trebuie s'o facem, Ru numai fiindcă se poate, ca . 

-unele persoane, d. p. copiii şi nebunii, să fie capabile 'să aibă 
_ Andrituiri,. dar să nu fie capabile. de agere, ci şi fiindcă se poate, 
“:să existe. capabili de: agere, care să nu fie: capabili, să :aibă îndri- 
“tuiri. Astfel sunt robii, Ei au nu numai capacitate delictuală, ci şi 

„capacitate de a face acte juridice propriu zise, de pildă, să facă 
“0 stipulatio,. care, după cuni vom vedea, este ur contract: verbal 1, 

„IV. Felurile persoanelor. . Dreptul . roman, după cum 'am 
“văzut, a lipsitpe unii oameni, pe robi, de capacitatea de a avea 
“îndrituiri. “Dar, pe de altă: parte, el a recunoscut, că unele fiinţi, 
“care nu sunt oameni, au această Capacitate 1 18, — Oamenii liberi, 
“Care au: capacitate de a:avea îndrituiri, se-numesc persoane 
fizice. sau naturale, iar "fiinţele, care nu sunt oameni. şi totuş au 
o. astiel de capacitate, se numesc persoane. juridice, — Despre per- 

-soana juridică Romanii spun, că susţine locul persoanei, personae 
vicem. sustinet, că înnicţionează în Iocul persoanei, personae vice 
Jungitur * 18, NR 

a $ 16 Bis a 
o chestiune foarte - controversată estă aceea. “de a se şti, 

- dacă pot să existe îndrituiri fărde subiect de îndrituiri. i 
-1. Sunt. unele. îndrituiri, care nu pot fi.nici macar imagi- 

:nate fără de subiect, De pildă: Indrituirile Ia libertate, la Onoare, 
“la nevătămarea corpului 1 

II. Dar, „adeseaori, se cuvin fdrituiri n nu unei persoane pre-. 
“zente, ci sunt rezervate unei. persoane viitoare. De: pildă: Sau... 
“unui: nasciturus, Sau. chiar unei, persoane, care nu-i zămislită încă, 

“ _ 

17.F. Regelsberger,Î. c., $.. 57, p. 240, ma E 
„2 18) 1. 2, 14, de 'hered. instit., $, 2, D.,.48, LL de pasussotura, 22... 
VE. Regeisberger, I. cu"$. 15, p. 79. _ 

să - > Ă ,
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ci trebuie" să fie “zămislită.de acum încolo şi care poate că se 
va naşte întrun viitor îndepărtat; aceasta se întâmplă mâi ales 

: în cazuri de legata, substituție fideicomisară, fideicomis de fa-: 
milie 2. In aceste cazuri: aparenţa ne-ar spune, că. îndrituirile 
sunt făr' de subiect, fiindcă nu “sunt legate de persoane,. care - 
există în prezent. In realitate însă nu-i vorba numai. de. o nega- | fiune, ci de raportul. îndrituirii la O” persoană, care e așteptată 
în viitor. Această persoană gte ocamdată: este, ce-i drept, numai 

1 O reprezentare. Dar,tîn cazul existenţei sale viitoare, este subiectul 
„de îndrituire. — In astfel de cazuri Romanii au: căutat pe cât - 
posibil, ca prin ficțiuni să :creeze o persoană prezentă. concretă: . De pildă: Nascituruş e privit -ca 0 persoană existentă, dacă îi - sunt atribuite indrituiri 3e.: i DI N A a 

“11, Deasemenea, -,câte odată o stare, care a luat naştere. „ca Îndrituire a unei. persoane, este păstrată de dreptul pozitiv după dispariţia subiectului de până acum, până ce-i obținută . . de altcineva. De pildă: Când, moare titularul. unei îndrituiri, fără să -fie moştenit . imediat (Hereditas jacens) i; — In 'aceşte. cazuri 
avem de a face tot cu: îndrituiri, “care-şi aşteaptă stăpânul 5.% 

"1V. Indrituiri, care să-şi aştepte „Stăpânul, se pot găsi nu- - mai printre îndrituirile, care constau -într'un raport-imediat dintre ” îndrituit şi un lucru afară din e€15, . a 

- CAPITOLUL 1... Da 

PERSOANELE FIZICE. . . - 
| e „Secţiunea |. Cs Ma 

„5 17; Inceputul şi“ sfârşitul persoanei. fizice. a 
. A- Începutul persoanei fizice, ae 

|. Pentru ca o persoană: fizică să înceapă să existe juri- diceşte, se cere întrunirea a trei elemente : “Naşterea, forma o- menească -şi-vieața,  . Iaca 

Deac - 

2) D., 3, 5, de hegoi. gest., 3, $. 6 şi-20 (21), 8.1,D, 5, 3,-de here: ., ditatis petitione, 14, D., 9; 2, ad legem Aquiliam, 13, Ş. 3. „- 3) H. Dernburg, Pandekten, $. 49, No. 4, n. 7.: ae Pa 4 D., 45, 3, de stip. serv., 36, D., 49, 15, dă captivis, 1, Caius, 2, Ş "29. (Părerea Proculianilor şi regatar per vindicationen).-. 15) F» Regelslergar, 1 c. $. 15, p. 78 şi urm, 

3 
| i
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1) Nășterea. Copilul: este: născu, când e despărţit deplin. - 
-de mama sa. Despărțirea este deplină, când “ copilul a €şit 'cu ă 
“totul din sânul mamei sale, ad orbem fotus:  protessit 1. Este. in-. 
diferent, -dâcael! a „eşit în. „Ship firesc, ori a fost scos cu aju- 
torul cleştelui. BD Ii 

"Copilul, 'câtă vreme nu- i despărțit ds mama sa, e 0 parte 
a fămsi, mulieris portio, o partea. măruintaelor, viscerurm portio 2. 

2) Forma omenească. Copilul născut “trebuie ' să. aibă 'chip'- 
| de om, _să nu încline de loc. spre un monstru, ad nullun. decli-! 

nans inonstrum vel prodigium 3, 3 
„Copilul, dacă 'e un monstru, alia n moizstrosar,/ aut pro- i 

„digiosum, -ostentiim, portentosus *, nu: este: “persoană. 
“Dar, fiinţa “cu chip omenesc, - care are sau: 'şease degete, 

„o său patru degete, sau alte cusururi de contormaţiune, este per- i 
-șoană?, - 

3) Vieaţa. Copilul cu chip. de om: trebuie să. se a născut : 
| “viu. — Un copil se: naşte viu, când, după ce a fost: purtat în * 
-:. sânul mamei sale: vremea hotărâtă de natură, a respirat” după, 

naştere, - 

La Rorhani : a fost coiitroversă ntre jurisconsulţi în această 

privință ; Proculianii cereau, ca fătul să. fi tipat” “după: naş-” 
„tere..— Dar, fiindcă se: “putea întâmplă, cae! să fie “ mut'din 

nascaie şi să.nu poată ţipă, de aceea Cassianii sau. Sabinianii.. 
- cereau numai, ca fătul să fi respirat: după naştere: — Justinian. a... 

primit această din urmă părere, hotărănd :- Hoc  tantuminodo. re- 
_quirendo si vivus ad orbem totus processit. ad nulluri de= 

- “elinans. monstru. vel prodigium *. 

„II..In ce Pliveşte cele de mai sus . trebuie să observăm 
„următoarele : - ri 

| 1) In unele câzuri Romanii se mulţumesc şi cu o naştere - 
fictivă, închipuită. Astfel, copilul care. e pe cale-de a: se naşte, - 

_nasciturus, fătul zămislit, infans conceptus, fiindcă .e cu- putinţă, 
ca din el să se nască o persoană, este: considerat. „ca: născut, i 

6, 29; de postumis, 3$.1. II e N n 
4, de inspiciendo ventre, 1 Ş. 1. 

29, de postumis, 3.$. 1. - N 
5, de statu hominum, 14,. Do 30, 16; de verb signif. 38 si 133, 
5, cit., 14. : ! i a 
29, de postumis, 3, Ş, 1 Da e 
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„ nasciturus, sau înfans conceptus pro jam natu habetur î. De pildă = .: 
Un nascilurus poate fi numit moştenitor, ori legatar. Dacă un 
cetăţean moare şi lasă pe văduva sa însărcinată, atunci la împăr- 

„ țirea moştenirii se rezervă o parte. pentru viitorul copil. 
» 2) Doi copii gemeni lipiţi- unul de altul prin. vre o parte: 

- a trupului, diplosomii, nu sunt monşti i, Ei trebuie priviţi ca două.“ 
persoane deosebite, având fiecare capacitate de a avea îndrituiri şi' 
“capacitate de agere. Insă exercitarea de fapt a îndrituirilor şi împli- 

„ nirea de fapta îndatoririlor unuia vor atârnă de cooperarea celuilali.. 
8) Se susţine, 'că fătul trebuie să fie născut viabil, vitalis,. 

N 

"să nu fie abortus, ci partus perfecius, şi că, pentru. câ fătul să. 
fie. viabil, trebuie să fie născut cel puţin şase luni sau 182 de: 

„zile după zămislirea sa. Conform. acestei păreri clipa zămislirii 
copilului este un element esenţial, pentru a şti, dacă el este: 
viabil, ori nu. Insă, determinarea acestei clipe, nu numai pe 
vremea Romanilor, ci. şi azi; este o taină, cu toate că medicina. 
a făcut atâtea progrese de atunci încoace. Dacă'i aşa, apoi nici 
azi şi deci cu cât- mai puţin pe vremea Romanilor, nu se poate. 
să facem, ca' un element esenţial să atârne de ceva. neprecis.. 
Afară de „aceasta, am văzut 8, că Justinian zice : Foc tantummodo: 
requirendo, si vivus.. - e | 

III Dovada .naşterei se făcea tii timpul Republicei romane: 
prin înscrisuri -şi mărturii, instrumentis et testimoniis. -Dar, era de: 
ajuns şi faima obştească, consentiens fama, notorietatea publică.. 

E drept, că se 'obicinuia, ca, iri ziua când se -curăţea co-- 
pilul născut de curând şi când -i se punea şi nume, dies -/ustri=- 
Cus, să se spună: faţă de martori starea şi vrăsta lui şi să se. - 
facă un înscris despre aceasta, professio. Dar, atât astfel de în 
scrisuri, cât şi alte acte publice privitoare la starea şi vârsta. 

„persoanelor nu. erau dovezi. îndestulătoare, fiindcă : de multe ori 
se făcea înadins şi o -declarare.. mincinoasă, ementita professio.. 
n 

„7) De obiceiu' modernii zic nasciturus pro jam natu habetur, quando-. "de ejus commodo agitur. Dar, adaosul guando de ejus commodo sau quo-= liens de commodis ipsius este neexact. V.. Dreptul roman în literatură juri=. * dică româneaseă, Fascicula 1, 1908, p. 10 şi 11. — Cf. D.1, 5 de.statu- hominum, 7 şi 26, D., 38, '16, de suis el legitimis .heredibus, 7, D., 50, 16, "- de verborum significatione, 231, - | A | 
8, V. mai sus n. 6. Cf. Elemente de L. ept Roman, ediţia 1908, Vol. [, p. 161. No. 357. " IE Si i : i



— 201 —: 

„"Deasemenea, publicările de. naşteri, pe care familiile cele 
-mai însemnate le făceau printrun fel de ziar înființat de Cesar, 
acta populi diurna, -maveau “putere doveditoare... 

- In vremea împărăției lucrurile s'au schimbat : Marcu Au-. 

„reliu,, consfinţind poate un obiceiu: anterior, a poruncit 'să se 
“facă liste “oficiale fde înaşteri, obligând pe “tată, ca “înlăuntrul 
a 30 de zile de lanaştere să -declare numele copilului şi ziua 

naşterii. Astfel de declaraţii se făceau înaintea lui praefectus aerarii 
“la Roma, iar în-provincii înaintea funcţionarilor numiţi tabularii 

publici (grefieri publici) ; ei redactau un înscris în două exem- 
„. pare, din care originalul rămânea în arhiva dregătoriei, iar copia 

"eră dată tatălui. - 

IV, Persoana, a cărei naştere este dovedită, Fă păstrează - 
” până la moartea sa. personalitatea dobândită prin naştere, De . 

„ aceea, cine sprijină vre o îndrituire, pe vieaţa unei persoane. în, 
:general,. trebuie să dovedească numai “naşterea acesleia, nu mâi- 

.are nevoie să facă dovadă. şi că ea trăeşte ; iar cine sprijină, 

-. Vreo îndrituire . pe . vieaţa unei persoane într'o - clipă anumită, 

irebuie isă dovedească şi -că acea persoană. a trăit în acea clipă, 
B.:Sfârşitul persoanei fizice. = 

1. O persoană fizică” încetează. de a mai există juriiceşe, | 
când a murit.: a - _ 

“II Moartea unei persoane nu se: presupune, ci trebuie do- .- 
E -vedită.: 

-1) Dovada se face tot prin faima obştească, consentiens jama, 
2) Dar, dacă două persoane . au murit cu prilejul aceliaş 

“întâmplări, d. p. incendiu, naufragiu, prăbuşirea unei case, răs-: 

boiu ş. a. şi dacă nu se poate” dovedi, care din ele a supra- 
„vieţnit, se admite, că amândouă au murit de: -6dată, commorientes. * 

_.. De Ia această regulă se face abateri, când acele persoane | 
“sunt părinţi şi copii. In astfel de cazuri, se: presupune, că pă- 

..:rinţii. au supraveţuit copiilor lor nevrâstnici, iar. copiii vrâstnici 

au supraveţuit părinţilor: lor 9. Această presupunere, praesumptio, 

““este numită de unii romanişti: jus commorientium. Se pare, că ea 
--se întemeează” pe împrejurarea, că de regulă copiii vrăstnici au. 

„părinţi bătrâni, iar cei nevrâstnici. au părinţi tineri, aşa - că cei 
_- mai voinici sunt presupuşi, că au putut trăi: mai mult de cât 

9) D., 34, 5, de rebus dubiis, 9, (10). ss. 2 şi 4 D., cod. 22 şi 23. 
YV. şi D. 33, 5, de rebus dubiis 9 (10) $. 3 

N .



ceilalţi. Dar, acest temeiu poate să: fie adevărat în caz de îne-. . 
caie, nu şi în caz de răsboiu ş.a. a 

3) In caz de absenţă, adică în cazul “în care -o persoană 
nu-i de faţă, dovada morţii e foarte greu de făcut. Astăzi unele 
legiuiri rânduesc, că absentul. este presupus, că a mai. trăit nu 

-mai un răstimp anumit şi că, după trecerea acelui. răstimp, a... 
"murit. Romanii n'au astfel” de presumpţiune legală, ci se ţin de 

„ probabilităţi. Astfel, d. p..dacă unul din soţi n'a primit veşti de 
“Ia, celalalt soţ vreme de cinci ani, căsătoria dintre ei este des- - făcută, fiindcă & posibil, ca absentul să Îi murit, 

- Secţiunea II. 

“ Deosebirile persoanelor fizice din punctul de vedere al capacităţii i „de a avea îndrituiri şi .al capacităţii de agere, 

"$. 18 Status libertatis : Liberi şi servi, ingenui şi libertini, Status „> ".civitatis  Cives, Latii şi peregrini. Status familiae : - " Sui'juris şi alieni juris. — Capitis deminutio. ui | 
_A. Liberi şi Servi. In dreptul roman, pentru ca omul născut viu să fie persoană, adică să poată să aibă îndrituiri, trebuie să fie slobod, liber, De aceea, Romanii, ca şi toate celelalte popoare .. . ale lumii vechi; deosebesc pe oameni în -liberi (liberi) şi robi - "(Servi). 

"+ 1 Liber se numeşte „Omul, care: se bucură -de libertate. .. Libertatea (libertas) este putinţa. firească ă fiecăruia, ca să facă orice voieşte, afară numai' dacă aceasta este oprit sau de „violenţă, sau de dreptul pozitiv, Ea nu poate fi înstreinată, este inalienabilă şi, spune Caius, e mai iubită -de cât toate lucrurile.  . (libertas omnibus rebus favorabilior ESI „ Libeitatea “recunoscută .de dreptul pozitiv :se numeşte libej. ... fate juridică, adevărată libertate, justa libertas. De ea'se: deo- . sebeşte in libertate esse, a fi în libertate ; aceasta nu-i o adevărată - »ibertate, nu-i o libertate juridică, ci numai o :libertate de fapt. *.: 
  

10) D., 24, 2, „de “divortiis. 6, — Cf. şi D. 23, 2, de ritu nuptiarum - 98.1 şil0. -. aa RE ae ia 1) D., 40, 12, de liberali causa, 37, C.,7, 16, "de liberali causa, 10, . - "Du 50, 17, de regulis juris, 122.“ ia 
No . 

.



50 i 

Liberii sunt persoane, pot să aibă maritale 
“IL. Rob se numeşte omul, câre nu se bucură de libertate, ci 

„se > găseşte în stare de robie, 
'Robia (servitus) este supunerea uni om stapanii depline 

a “altui om. 

Robia recunoscută: de dreptul : pozitiv se numeşte robie 
"juridică, adevărată robie, justa servitus. De ea se deosebeşte in - 

servitute esse, a îi în. robie ; aceasta. “nu-i o adevărată. robie, 
nu-i robie juridică, ci” niimai o: robie de fapt. 

Robii nu sint persoane, nu.pot'să aibă îndrituiri, ci în 
„general sunt lucruri. 

II. Se poate,) ca' robia, după cum vom vedea 2, să înceteze i 
prin desrobire, adică -se poate,. ca 'robii să: dobândească liber-" 

„tatea, să ajungă liberi.: “Atunci, - ei începe să fie persoane, 
. încep să poată.să aibă îndrituiri, 

"Dimpotrivă, se poate, ca libertatea, « dupa cum vom vedea 2, 2 
să. încetezeSprin robie, adică se “poate, ca liberii „să'şi piardă A 
libeitatea, să ajungă robi. Atunci, 6i încetează să mai fie per- 
soâne, încetează să mai poată să aibă. întrituiri. 

“IV. Conform unei regule a lui jus gentium, copii născuţi din 
„părinți căsătoriți urmează condițiunea (Starea), pe . care o: avea 
tatăl lor. îi i clipa Zămislirii lor ş-iar copii născuţi din părinţi ne- 

"căsătoriţi. urmează “codijiunea 4 (Starea), pe care o avea mama lor 
„- “în clipa naşterii. lor 3. Deci: In „cazul: dintăi CSpilul” se naşte - 

jiber; dacă tatăl său fușese liber în clipa, “în care“ Pa zămislit. 
“In cazul al doilea copilul se naşte-liber, dacă mama sa e liberă 

- în clipa: naşterei, chiar dacă fusese desrobită, și tie că tatăl său 
e liber, fie. că erob, :- ra _ 

V: Omul, care se naşte - liber şi “care | “nici odată n'a ne ” 
cetat legalmente” să fie liber, 'se numeşte -ingenuus; ingenuu; - : * 

„.. Liberul, care a. fost-în justa. servitus,7-adică a fost. legal- 
-mente rob, şi care a ajuns. liber prin desrobire, se numeşte . 
libertinus, desrobit, o | 
— Desrobitul, fiind om Liber, * se "njelege,r rcă poate să aibă în- 
drituiri. Dar, trebuie de luat aminte, căi ingenuii au o capacitate 

2) Despre robie. şi- despre încetarea robiei V. “Cartea III, “ Inarituirile Dă 
de- familie... 

..3) Caius, I $. 89, Ulpian, Reeulee, v, 9 şi 10. 
7 ,
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de a avea! îndrituiri mai mare de cat desobiţii, Starea, socială . 
din lumea. veche explică această deosebire. . - - . 

In privinţa” ingenuităţii regulele.- cele mai. însemnate, sunt: 
-1) Usurparea, adică însuşirea pe nedrept a. ingenuităţii, este. 

pedepsită criminaliter de lex Viselliă (24 a. B)4 
2) Copilul născut, din: părinţi casătoriţi şi îngenui este in E . 

genuus: 
'3) Copilul născut din părinți căsătoriţi, care. sau numai anul: 

sau amândoi sunt desrobiţi, este liber, dar, până. la Justinian; 
nu-i ingenuus, ci. libertinus iu iar de la Justinian încoace, este şi 
ingenuus $, 6 , 

4) Copilul născut din părinţi necăsătoriți, din « care mama -e- 
liberă, iar tatăl. sau liber. sau rob, este ingenuus;. dacă mama sa.-. -. 
în vremea “naşterii e liberă, chiar dacă ar fi fost desrobită 8. 

„De la această din urmă „regulă s'a făcut trei abateri: _ 
In virtutea senatusconsultului Claudianum o . femeie liberă: ; 

d. p. cetățeană română, care trăeşte - cu robul altuia - cu voia:” 2 
stăpânului lui, poate să închee .cu acest stăpân . o convenţiune,. - 

ca să rămână liberă, dar copiii, pe care-i va naşte, să fie robi. ! 
Hadrian, mişcat de. „nedreptatea acestei abateri, de inelegantia- 

“juris, a. restabilit regula” de mai sus a lui jus gentium, rânduind, 
"ca acei copiii să urmeze starea mamei din vremea. a naşterii, adică: 
să fie liberi 8, : . - 

In virtutea unei legi, al căreia! nuihe . nu se cunoaşte, şi. 
"care pare, că nu se aplică pretutindeni, dacă un. bărbat - liber: 
trăeşte cu o roabă, pe „Care. o crede 'liberă, băeţii născuţi din. 
aceste relaţii sunt liberi, ca şi tatăl lor, .iar' fetele sunt roabe, ca. . i 

-şi mama lor. — Vespasian, mişcat - deasernenea- de. inelegantia” 
... juris a acestei abateri, a restabilit regula de mai sus a: lui jus: 

gentium, rânduind,. ca. tuţi copiii născuţi din astfel. de relaţii să. 
„ urmeze starea” manei din vremea naşterii, adică să fie robi 10, 

In Virtutea aceleeaş legi cu nume necunoscut, dacă o femee: 
N 

-4) C., 9, 21, ad legeja Viselltam, 1 a . ăi a 5) C., 6, 7, de libertis et eorum liberis, 4 . i a. | 6) [., 1, 4, de ingenuis, pre 
7) V. mai sus n.3, ii A 8) C:,6, 3, de cperis liberi., 11, Caius I 8$. 82 şi 86 E) Caius, |, SS. 83 şi 84. E 
10) dem, |, $. 85 | a 
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liberă trăeşte « cu. robul altuia, pe care-l ştie, că e rob, copiii 
+ 

născuţi din. aceste relaţii. Sunt “robi. - = Această: abatere ma fost 
- desfiinţatăi,. . 

5) Oaltă regulă este, că dacă starea mamei se “schimbase 

în răstimpul îngreunării ei 12, copiii zămisliţi în căsătorie urmează 
starea mamei din “vremea zămislirii, iar copiii: zămisliţi în afară 
de căsătorie. urmează starea mamei din vremea naşterii. Astiel: 

. Copilul se naşte liber şi ingenuus, dacă mama sa, : deşi. fusese | 

roabă. şi necăsătorită în vremea -zămislirii, totuşi este desrobită  - 

în .vremea naşterii. Deasemeiea, copilul se naşte liber şi: ingenuus, 

» dacă mama sa fusese. liberă (d. p. cetăţeană romană) şi căsă- 

„torită. în vremea. zămislirii, deşi în vremea naşterii ajunsese roabă 

- fie, în-virtutea altei "rândueli a: 'senatusconsultului Clardianurn, 
fiindcă avusese; după zămislire,” relaţii cu robul' altuia fărde 

voia stăpânului lui şi cu toată împotrivirea acestui stăpân, fie - 
fiindcă fusese pedepsită cu moartea, cu ultimi supplicium. — Dar, 

copilul se naşte rob, dacă mamă sa fusese liberă” (d. p. cetă- 

-țeană romană) şi necăsătorită în timpul zămislirii şi este roabă în | 
vremea naşterii din pricina acestei rândueli a senatusconsultălui 

E Claudianum. i 
- Această regulă a fost imblânzită de “Hadrian şi i Caracalla; 

care au rânduit, că, deşi o femee. liberă îngreunată ajunge roabă, 
_ fiidcă -a fost pedepsită cu moartea, (ultimum supplicium), totuş co- 

- pilul, care se naşte din ea, să.nu fie rob, ci liber şi ingenuus. , 

-In sfârşit, pe “vremea jurisconsulţilor . :Marcianus . şi Paul 

-. găsim o regulă şi mai blândă: Dacă mama. fusese liberă sau în 
“vremea zămislirii, sau în aceea a naşterii, sau cel puţin o clipă . 

în răstimpul: de la. zămislire şi până la: naştere, copilul -care se. 

naşte din ea este liber și ingenuus. — “Această regulă priitoare . 
pentru libertate a fost păstrată de Justinian, căci nu trebuie, ca 

nenorocirea - mamei să facă rău aceluia, care: e în pântecele ei! 

“VI. Am spus, că omul liber din născare, dacă ajunge legal- 

„.mente rob, dacă ajunge în jusia Servifus, şi pe urmă este desrobit, 
- nu-i ingenuus, ci libertinus. —— Dar, un ingenuus, care a fost robit 

| în răsboiu şi care îşi recapătă libertatea nu prin desrobire, ci dacă 

1) Caius, IS. 8. | . E e 

12) Caius, I, SS. 89 şi 9, D., 1; 5, destatu hominum, 5, $$. 2 şi 3. 
18, C., 9, 47, de poenis,. 4 Paul, Sententie, II, 24, SS. 2 şi 3, 1. 1,4, -de - 

ingenuis, pr.
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. izbuteşte “să scape de la duşman şi să se întoarcă în ţara sa, 
p. C. şi dacă este. luat înapoi de "la :duşman cu prilejul altui 

- răsboiu, devine din nou ingenuus.. Această regulă la început, se 
întemeiază poate pe consideraţia, că faţă. de un stat oarecare 
legile streine şi urmările lor nu există; mai. pe. irmă ea”se în 
temeiază pe ficţiunea, că. acel ingenitus n'a fost niciodată robit, | 

"ci a rămas totdeauna în țara sa, creditur semper in. civitate fuisse 83. | „Această ficţiurie se numeşte. jus postliminii; 
-* Deasemenea, dacă un -ingenuus ajunge rob, nu -legâlmente 

„ci de fapt, in servitute est, adică, dacă e tratat.ca rob, . dacă 
trece drept rob, .m'are -nevoie să fie desrobit, ca să ajungă liber, - căci juridiceşte ma încetat niciodată să fie liber- şi deci.a ră-. 

mas ingenuu. D. p. ingenuul,care a fost prins'.de pirați .şi vân- - 
- dut rob, dacă, spre a fi recompensat: pentru: serviciile sale, este. 

„ desrobit de stăpânul său,. care-l crede. rob, nu-i libertinus, ci Nine A Die ANI E B. Cives, Latini şi. peregrini, In-dreptul roman oamenii 
liberi, fie ingenui, fie desrobiţi, se deosebesc în cetăţeni romani | - (eives romani) şi necetăţeni romani... . Sai | Cetăţenii ingenui sunt de două feluri:-Unii se bucură de .-- “toate indrituirile recunoscute de jus. civile şi se nimesc cives op- timo Jure.. Alţii nu se bucură de toate acele indrituiri şi se numesc __. Cives- non optimo jure. Şi unii şi alţii se bucură şi de indrituirile” “ „- recunoscute de jus gentiur. Sa 

.. “Necetăţenii ingenui sunt de două feluri: Unii nu se bucură „denici o îndrituire recunoscută de jus civile, ci numai de îndrituitile | „ recunoscuite fie de jus gentium, fie de -dreptul lor naţional şi se .. .. numesc peregrini. — Alţii se bucură de unele îndrituiri recunoscute . - de jus civile, precum şi de îndrituirile recunoscute ție de jus gentium, “fie de dreptul lor naţional şi'se numesc. Latini. Ei, după cum se vede, formează o clasă intermediară între cetăţeni. şi peregrini. NI să vedem, acum. indrituirile mai principale, de care se bu- . Cură cetăţenii, Latinii şi peregrinii şi cum se dobândeşte şi se. pierde cetăţenia latinitatea -şi peregrinitatea.. = *-.. Pai - Ă |. /ndrituirile, de care se bucură cetățenii. A - 1) Cives 6ptimo jure. Un astfel de cetăţean se bucură de toate - 
. 

_ 

  

13) D., 49, 15, de caplivis, 5, $.1 şi 16,'L; 1, 12, guibus -modis $..5 . 14) 1., 1,4, de: ingenuis, Ş. 1. a EN
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indrituirile recunoscute „de jus civile, atât. de. acelea publice, cât 

_şi de acelea private, adică din. punctul de vedere a lui jus civile 
“se bucură cu deplinătate de! îndrituirile recunoscute de acest drept, 
Numai an astiel de cetăţean - poate spune: Civis romanus sum! 

Indrituirile publice, cele: mai principale sunt: „us suffragii 
şi jus honorum. Să 

- Jus Suffragii este indrituirea de a votă” în adunările numite . 

comiţii (comitia), . pentru. a face legi, a: alege magistrați ş. a. Ea 

dispare în-vremea împărăției 15. ... 

„. * Jus honorum este indrituirea' de-a fi funcţionar superior - 

“ (magistratus), fie ales, fie numit, fie cooptat. . 

Indrituirile private cele mai „Principale sunt: Jus connubii | 

şi jus 'commercii. 7 _ 
Jus connubii “sau_ connubium este îndrituirea de a încheia 

o căsătorie valabilă (justăe nuptiae). Prin connulium se dobândeşte - 

puterea părintească: (patria potestas)- asupra scoboritorilor. Pa- 
-iria potestăs e unul din izvoarele înrudirii civile, adgnatio, 15 

care, la început, singură ne îndritueşte 'să succedăm în bunurile 
- unei persoane moarte fără să fi făcut testament. şi să-fim tutor, 
„în cazul în -care nu se numise. un tutor prin. testăment. , RE 

 Jus commercii sau commercium este indrituirea de a dobândi - 
“proprietatea romană, de a ajunge creditor, ori datornic (prin 
_toate chipurile lui jus civile), 'de a dispune (conform cu jus civile) - - 
"de bunurile noastre, atât de. propietatea romană, cât şi de cele. 

lalte bunuri, mai ales de a le trece la alţii, fie prin acte infer - 

- vivos,. fie- prin acte mortis causa, şi de a dobândi ceea, ce ni s'a 

- iasat prin testament. — Capacitatea de a dubândiţşi de a dispune . 
„de bunurile noastre prin acte inter vivos se numeşte commerciurm . 

“inter vivos, iar capacitatea de a dobândi şi de 'a: dispune: de 

bunurile noastre prin acte mortis causa se: numeşte commercium”. 
morlis causa. . = Ă aa 

„Afară de: cele. de: mai sus trebuie să mai. spunem, că 

numai : cives potăservi” în legiuni (ceea ce. este'o îndrituire pu- 

blică) şi că un civis optimo jure are, la. început, un niime com- 
„pus din două părți, din praenomen (prontime) Și. din “nomen 

= * 7 
. . - 

15)v, Istoria dreptului r roman. . . : - | o 

16) După cum vom vedea, adgnatio se mai dobândeşte şi prin puterea 
Ă maritată (manus). Cf. mai jos.)
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(nume), iar mai pe urmă, fără să se ştie de când, se putea să 
aibă şi un cognomen (poreclă). Women arată gens, din care cetă- | țeanul face parte, deci este -nomen gentilicium, iar după ce au 

“dispărut gentes arată familia cetăţeanului. D. p. Servius Sulpicius 
Rufus, Marcus Tullius Cicero. Servius şi. Marcus sunt pronume, | - - Sulpicius şi. Tullius sunt nume, iar Rufus: şi Cicero sunt-porecle. Aşa dar se poate, ca. un. cetăţean roman să -aibă trei nume (fria | nomina). Dacă este ingenuus născut din părinţi căsătoriţi, poate, după nomen, să adaoge praenomen al tatălui său urmat.de vorba Jilius. D. p. Marcus Tullius Marci filius Cicero. — Fiindcă, după cum am văzut, cetăţeanul are inCrituirea de a votă, de aceea în textele oficiale, inaintea lui cognomen, se pune, şi numele tribului, . - În care votează. D. p. Marcus Tullius Marci filius, Cornelia. tribu, . Cicero. De regulă praenomina, filius şi numele tribului se scriau prescurtat. De pildă: M. Tullius M. f., Corn. Cicero. In exem- -plele din izvoarele noastre“: numele cetăţenilor. e compus de regulă numai din: două părţi. D. p. Aulus : Agerius; Numerius-. Negidius, Caius Seius, Lucius Titius, Marcus - Maevius. In_ graiul” familiar, rudele, . prietenii, admiratorii unui „cetăţean se servesc numai de praenomen al lui, spre a-l arătă. Dep. Jurisconsultului Caius Cassius îi ziceau Caius, N | E 

„Orice cetăţean ingenuus poate invocă ocrotirea tribunalelor „romane pentru valorificarea indrituirilor Sale. 
„=... Cives non optimo jure, Aceştia sunt semicetățeni. Ei-nu se bucură de jus suffragii. DN ei o aa IL. Indrituirile de care se bucură Latini. Latinii ingenui sunt de "două feluri: Prisci Latini sau veteres Latini şi Latini coloniarii.. 1) In. categoria celor. numiţi, prisci Sau-veteres Latini intră: Intăi, Latinii, locuitori de baştină din Latium, care au alcătuit confe- deraţia latină (nomen. Iatinum), desființată la 416 a. U. c., când. unii din ei drept pedeapsă au pierdut toate îndrituirile, de care se bucurau, şi au ajuns în rândul peregrinilor, Latini peregrino- rum numero. — Apoi, membrii tuturor coloniilor latine întemeiate sâu de confederaţia latină până la 416 şi compuse din Romani, -Latini şi Hernici, sau de Roma până la 486a.U: c, şi compuse : din Romani; care renunţaseră la Cetățenia lor, ca să dobândească. pământuri. — In sfârşit, toţi acei care dobândiseră latinitatea în- ainte de 486 a. U. c. Să a In categoria celor. numiţi Latini coloniarii intră : Intăi, mem-. *
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_Drii celor dousprezece c colonii (duodecimi coloniae) întemeiate de Ia | 
"486 a, U. c. încoace şi anume Ariminum la 486, -iar celelalte 
unsprezece -mai pe urmă 1, Apoi, toţi ingenuii, 'care au dobândit 

„ latinitatea după 486; fie că oraşele, din care făceau! parte - erau. | 
„colonii, fie că nu erau, 

„.2). Latinii ingenui, deşi nu-s cetăţeni, totuş, după cum am 
“spus,.se bucură .de unele îndrituiri. recunoscute de jus civile. A- 
ceste îndrituiri, toate la un oc, sunt aratate Cu . numele de jus 
Latii sau Latium, e . 

Atât: prisci. Latini cât şi Latini colonidrii se bucură de un. 
jus Latii, în care intră : us us suffragii, commercium şi înlesniri de 

„a dobândi cetăţenia romană. Ei pot âvea tria nomina şi” potin-. 
voca ocrotirea. tribunalelor romane pentru valorificarea îndritui-. 
rilor lor. Dar, n'au jus honorum, nu pot servi în legiones, ci numai 
în armatele “numite alae. şi cohortes, şi nu pot adăogă la numele . 

- lor numele tribului, în care- votează. : 
- Deşi -au jus suffragii, totuş Latinii nu-l “pot exercită, de. - 

cât votând în totdeauna .cu toţii numai întrun singur fribus, care 
- de fiecare dată. era tras .la sorţi.. Fiindcă ei nu fac parte dintr'un  - 

trib anumit, .de aceea la „numele lor nu se „adaogă şi numele 
“tribului. 

Dintre cele mai însemnate înlesniri dea dobândi cetăţenia 
romană, două sunt cunoscute sub numele de; „Latium. majus şi 

. Latium minus. —- Ar PU 
Lalium inajus este îndrituirea de a dobândi cetățenia IO0=. 

mană, pe -care o au atât Latinii, care. în. oraşul lor - sunt func- 
ţionari superiori (qui honorem aliquem aut magistratum gerunt), 

.. cât şi acei care în oraşul lor. Sunt numai membri în . consiliul 
! comunal (decurioni). Waa- Au tra tn & Sof, loan 

„.- “Latium minus. este indrituirea de a dobândi - cetăţalia TO- ! 

> 

“mană, pe care o au numai Latinii, care în oraşul lor: sunt func- DDR 
ţionari superiori. - 

“Dar, prisci Latini. mai au şi alte îndrituiri, de cat “cele de 
| mai. sus. In adevăr, se ştie, că ei au un jus Latii privilegiat. Dar, 

. azi nu se poate şti cu “siguranţă, în ce. constau privilegiile lor. 

17D.V. Bernhard. iibler, Geschichle des Tămiscert Rechis, 1925, p. 
14, no. 5. 

18) B. aber, L c., p.114,n. 6. 
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“Se admite de unii romanişti, că numai aceşti: Latini pot dobândi 
cetăţenia romană prin aşezârea lor în-Roma- i că, „dacă nu toţi, 

- dar cei:mai_mulţi au- şi connubium. 

SI 3): Trebuie să luăm aminte, că la început vorbele Latinus şi. - 

jus Latii au avut o însemnare etnografică, ori locală. In adevăr, 
pe. atunci Latini- erau nuinat: Latinii din-Latium, aşa că era firesc 

ca îndrituirile recunoscute de jus civile, .de care se bucurau 
“ei, să fie arătate cu numele de US Latii.: Dar,. de pe la sfârşitul 

„ Republicii, de cănd ori .şi cine şi de ori. şi unde ar îi fost putea 
deveni Latin, vorbele Latinus şi ius Latii au pierdut” orice însemnare 
etnografică, ori locală şi au ajuns să arate o creaţiune artificială, . 
(Latini” fictivi,. jus Latii fictiv), care da acelora, care se bucurau 
de.ea, jus suffragii, commercium şi înlesniri de a dobândi cetă- 

.ţenia romană... e NI 
III. Indrituinile de care se > biicură | peregrini, Peregrinii in- 

genui sunt de două feluri : „Peregrini externi şi peregrini interni. 
- 1) Peregrinii externi sunt peregrinii,. care au încă ţara lor. Fi 
sunt adevărați streini: -In această categorie intră: i - o 

a) Intâi, .locuitorii oraşelor. iridependente care incheiăseră 
cu Roma tratate de alianţă, fie pe picior de egalitate, amicitia, hos- 
pitium publicum, foedus aequum, fie pe „picior de neegalitate, 

> Joedus iniguum, adică tratat cu clausa, ca să cinstească din toată. * 
inima puterea poporului roman, majestatem populi Romani comiter 

"conservare !9. Aceştia se numesc 'socii populi. Romani. — Până în 
veacul VI a. U.c. „aliaţii, care erau pe picior de. regalitate. cu 
Romanii (qui erant pari:jure cum populo-: Romano), se numesc 
hostes, fiindcă: până atunci vorba -hostire, de unde vine! "hostis 
are' acelaş înţeles cu :acquare, a egală. Ei se . bucură de îndri- 
tuirile recunoscute; de jus gentium, „p. C. şi de acelea recunoscute : - 
de: dreptul lor naţional. In virtutea tratatelor de alianţă cu Românii: 
se mai bucură” sau. de connubium, de commercium şi de recipe- 
ratio;sau numai de aceste două din urmă. — - Commercium  este- 
restrâns la: instreinarea, ori: dobândirea unui “lucru prin manci- 
„palio, ori prin nNexum. — Reciperatio este îndrituirea amânduror 
aliaţilor, ca să recurgă la judecătorii numiţi. reciperatores (mai 
târziu recuperatores), pentru ca-să judice procesele. dintre ei-pri-: | 

_vitoare atât la Mucrurile,. ce trebuie să fie sau date înapoi, Sâu- 

  

N 
N 

19) 0, 49, 15, de captivis, 75 1
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primite înapoi (reciperare), cât şi la: afacerile: lor: private, — Ince- 
“pând. din veacul VI a, U. c. “aliaţii, in general, se bucură de 
commercium,. care e niâi întins de cât odinioară, şi cuprinde şi în- 
drituirea de. a. contractă prin stipulatio. 
_“b) Apoi, l6cuitorii oraşelor libere, care nu incheiaseră niciun 

fel de tratate cu Romanii, dar erau în relaţii cu aceştia, p. c. şi: 
5 locuitorii: din principatele tributare Romei. — Ei nu se bucură de 

- nicio îndrituire recunoscută de jus civile, ci :numai de indrituirile 
recunoscute de jus gentium, p. c. si de „acelea recunoscute de-. 

" dreptul lor naţional. . 
c) În stâşit, popoarele, care se. găsesc în. stare. de 1ăsboiu 

cu Romanii, p.'c. şi toți duşmanii statului roman. Aceştia, până | 
în-veacul VI a. U. c., se numesc perduelles, i iar de atunci încoace 
„se numesc hostes, fiindcă această vorbă, incepând din veacul VI _ - 
îşi schimbă înţelesul, numai înseamnă egai, ci duşman. — Ei, faţă . 
de Romani, nu se bucură. de .nici .un'fel de îndrituiri, sunt pri- . 

viţi ca. lipsiţi, de îndrituiri,. şi. de aceea . pot fi . rooiţi de Ro- 
--mani 24 

care nu sunt în: nici un:fel de relaţii” cu Romanii, nici : pa- 

. „Romani. . ÎN : Li 

2) Peregrinii interni sunt peregrinii/ care! nu. mai au țara lor, 
ci locuesc în statul roman. Ei nu 'sunt adevăraţi streini, ci su- 
puşi, ai statului. rornan. Ia aceâstă categorie intră: 2 

-de Romani şi anume: “Toţi acei, care, în epoca veche, [o- 
Cuiau în vecinătatea Romei, dincolo .de| ager Romanus, şi că- - 

„tora legea celor -12 table le-a acordat jus mancipii, adică jus 
„-commercii. — Toţi acei,. care locuiau afară din Italia şi care se nu- 

- - mesc provinciali, Provinciales, de la provincia, ţară supusă. — 
In rândul provincialilor au'sfârşit să intre toţi aliaţii, toţi -soci 

fonciare. Această îndrituire se numeşte jus /talicum. — Dintre 

„20, Di. 49 15 de captivis, 5, $ 2, D.. eodem, 24. 

d) In. numărul peregrinilor! exteini nu intră oamenii liberi, 

„* cinice [şi nici războinice. Aceştia se-numesc. barbari. Şi ei sunt Ni 
- priviţi, ca lipsiţi de orice. îndrituiri și. de: aceea pot fi robiţi de |, 

- a) Intâi,: locuitorii tuturor. oraşelor biruite şi. supuse: cu 1 totul. | 

„-Populi Romani. — Unii provinciali: au îndrituirea, ca. pământul -. | 
_. oraşului lor să fie privit, că -aflător în Italia şi de aceea să fie . 
“susceptibil de proprietate romană şi să fie scutit de. impozite
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provinciali, acei, care. se supuseseră de bună voie .şi se lăsaseră 
la bunul:plac al Romanilor, se numesc perigini dedeticii. „ Asttel 
sunt : Brutii şi Evreii... E 

-b) Apoi, barbarii, care: pe la sfârşitul Impărăţiei romarie au 

imigrat, în statul roman şi s'au aşezat aci. „Aceştia se numesc 

- laeti. 

| 3) In general putem zice,.-că peregrinii interni, fiindcă nu . 

sunt nici cetăţeni, nici Latini, nu se bucură de îndrituirile recu- 

- noscute de jus civile şi .n'au tria nomina, dar se bucură de în- : 
_drituirile recunoscute fie de jus gentium, fie de dreptul. lor na- - E 

- ţional, pot 'să-şi valorifice îndrituirile sau inaintea judecătorilor 
lor, sau la Roma înăintea lui praetor peregrinus; iar în provincii - 
înaintea "guvernatorului. roman şi au un nume. compus din cog- 
nomen a! lor urmat de cognomei la genitiv al fatălui lor, d. p. 

„Diophanes Diophanis, —-in mod excepţional se pot bucură de com- 
_„mercium. —"Peregrinii dedeticii nu se bucură de nici un fel. de în- 
drituiri ; însa, autoritatea îi. ocroteşte, după cum găseşte cu cale... 

"“De aceea siarea 2 lor e. „mai. rea „de cât a tuturor celorlalţi pro- Bă 
vinciali. | | E 

IV: Dobândirea cotățeniei. aa 
„Cetăţenia romană se dobândeşte prin naştere, desrobire, ma 

turalizare şi binefacerea legii. | | 
„-1) Prin naştere: Regula este, că toţi e copiii născuţi din cetăţeni, . 

sunt cetăţeni. Dar, trebuie să . facem o deosebire între copiii. 
riăscuţi într'o căsătorie valabilă, şi acei „născuţi: din- relaţii; care 
nu Sunt justae nuptiae. Conform regulei generale a lui jus gentium: 
pomenită mai sus2l: : Copiii născuţi din justae nuptiae sunt - 
„cetăţeni, dacă. tatăl. lor era „cetăţean în vremea, în care i-a ză-. 
mislit; notăritor este “clipa zămislirii. — Copiii născuţi din. relaţii, | 
care nu -sunt justae nuptiae, sunt cetăţeni, numai dacă mamalor: 
era cetăţeană în vremea, în care i- a „născut; hotărâtor este vremea. - 

„naşterii. IN - 
- Această regulă a fost schimbată” de lex Minicia (de: dinainte: 

de răsboiul cu socii, şi: deci anterioară anului 710 a.U. c.), care. - 
_a rânduit, că toţi. copiii trebuie Să ! urmeze Starea aceluia. din: 
părinţi, care este mai rea. a E 

Dar, această rândueală a legii Minicia era aspră; de aceea. „ 

  

21) V. mai sus n. 3, | a 
a.
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Hadrian, ptinte un senatusconsult, a desființato . pentru cazurile. | 
„..în care copiii: sunt născuţi dintr'o -cetăţeană şi -un “Latin şi.ma . 

| lăsat'o. în picioare decât pentru . celelalte “cazuri, adică atunci 

„când copiii sunt născuţi dintr'o cetăţeană şi un- peregrin. 
__..*2) Prin desrobire, Desrobirea făcută de un cetăţean potrivit 

regulelor dreptului, dă desrobitului cetăţenia romană.. - 

De: la. această regulă s'a' făcut abateri prin. legile Aelia 
Sentia şi Junia Norbana.. Cea dintâi -a rânduit, ca.robii, 'care a- 

vuseseră o purtare rea şi suferiseră diferite pedepse, să dobân- . 
"dească- prin desrobire numai calitatea - de :peregrini dedeticii şi - ă 

să nu poată. sta (morari) nici în Roma, nici înlăuntrul a 100 

“mile împrejurul Romei. — Cea dea doua a rânduit, ca robii, care 

fuseseră desrobiţi fără de formalităţi, să dobândească indrituirile, 
de care se bucurau Latini coloniarii, dar cu o restricţiune şi anume : 
„Să aibă: -commercium „inter. vivos,. dar să mwaibă comrmercium 

“mortis: causa îu întregime. Ei nu pot dispune mortis causa. de 
| „bunurile lor şi de aceea se zice, Că trăesc liberi, dar. mor robi. 

Deasemenea nu pot dobândi mortis causa, de cât ceea ce li s'a. 
lasat sau prin: testamentele ostaşilor, sau ca fideicomis. — A- 

-. ceşti desrobiţi. se numesc : Latini. Juniani 2,. Ei se numesc Latini, 
“fiindcă se. bucură ca şi Latini de: unele îndrituiri ale .lui jus: 

„. civile şi se numesc. Juniani, fiindcă aceste indrituiri li- -au îost 
-. recunoscute piin legea Junia . Norbana, -. 

Abaterile de mai sus au fost desființate de Justinian, care a: 
„restabilit vechea regulă, că desrobirea făcută de un cetățeat + rorian 
"dă desrobitului cetăţenia romană. - 
3) Prin naturalizare, Cetăţenia romană, sau întreagă, sau par- 

 ţială (Sine suffragio) era acordată ca un hațâr atât la oraşe în-.. 

„-tregi, cât şi la indivizi: : anumiţi. “Astfel de pildă: - 
„Prin legea Julia din 664 a. U. c. dobândesc cetăţenia atât. 

__“Latini -prisci, cât și Latini peregrinorum numero şi de” atunci - 
dispar aceste „două categorii de Latini. . - 

22; Vom vedea - în Cartea II; “Indrituirite de. familie, că “printre. - 
“Lalini Juniani- intră şi: 1). în. „virtutea unui edict al lui Claudiu, robii 

- bolnavi, ori infirmi părăsiţi de stăpânul lor. 2) In virtutea unei constituţii 
“a lui Constantin, robii care denunțaseră o crimă de răpire (raptus). 3) In. 
„sfârşit robii, care, după:ce au fost biruiţi de stăpânul lor într'un proces. .. 

”: “privitor la libertate, au fost răscumpăraţi de un al treilea (c., 7, 6, de. 

E datina îi. toil., 1 S 8). -.



- „communis nostra patria est 3%. 

Se i — 

. Peregrini, locuitori” ai oraşelor din. Italia ntimite: municipia, 
dobândesc! cetăţenia. romană pe la sfârşitul: Republicei şi ajung. - 

“să aibă două! patrii, “municipiul lor. şi Roma, şi pot zice Roma 

| - Magistraţii, însărcinaţi cu întemeerea de colonii de cetăţeni, 

„Sunt împuterniciţi prin :legi, ca. să dea. cetăţenia celor, care 'se. 
“înscriau printre colonişti. : Aa o. 

" Generalii victorioşi. sunt înputerniciţi tot prin legi să înce- 
„- tăţenească un număr determinat de ostaşi. 

să poată servi în legiuni,. după! cum mai înainte, din vremea 
răsboaelor civile, se e încetățeneau. ostașii” pentru legiunile numite 
vernaculae. -. * 

- În sfârşit, Căracaila, prin edictul” “din 212 d, H, a acordat, 
în“ principiu, cetăţenia romană la toţi supuşi liberi-din împărăție, 
afară de peregrini dediticii. Astfel: dispar. atât Latini coloniarii . 
şi Latini Juniani,' care existau la acea dată, cât şi toţi peregrini, | 
“care. existau atunci, afară de peregrini. „dedeticii. 
“Dar, de'aci nu urmează, „că mau mai existat Latini şi pe- 

-'regrini: In adevăr: „ Oamenii liberi,. care au. dobândit jus. Latii, 
- după edictul: de mai sus, sunt: Latini coloniarii, iar desrobiţii - de - 
„după acel edict, care întrau în prevederile - legii /unia Norbana, 

- sunt Latini Juniani.- Locuitorii provincilor,: care . au fost cucerite - 
"după anul 212 d. H.; „ cetăţenii, care, după această dată, au. 

” pierdut. cetăţenia sau drept pedeapsă, sau'ca urmare a unor o 
„ condamnări; barbarii, care, tot după” data de mai sus, serveau 

ca mercenari în: armatele. romane, sunt peregrini. —  (Desobiţi, 
"de după anul 212 d. H,, „Toviţi de rânduelile legei Aelia Sentia, Să 
„Sunt peregrini dedeticii.) 

Deabia de la Justinian dispar | peregrini dedeticii: şi Latini 
- Juniani. Acest împarât a desființat. starea de pereprini dedeticii a 
„şi a dispus, că prin orice fel de desrobire se dobândeşte: cetă= - "“ţenia” romană întreagă3, aşa că nu se mai poate, „ca prin „des-. robire să devină cineva numai L atinus „Junianus.”. 

: | x 

23) D., 50, 1, ad municipalem, 33 . aibă _ 
- 24) C.,71,5, de: dedelticia: ubertate tollenda, 1 .- » 
2 C., 7, » 6, de latina lib. toll., 1. —vV. mai sus IV, 2 în fine; p. 213. 

. Imparaţii acordă. cetăţenia, fie - „pentru a răsplăti pe ostaşii 
- ” necetăţeni, când esă din armată, fie pentru a avea ostaşi,. Care
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4 Prin pinegacerea legii. Dobândirea cetăţeniei £ a fost înlesnită: 

prin mai” “multe, legi, mai, ales din vremea împărăției și mai. ales 
pentru Latini. Pa 

„Cele mai: însemnate. cazuri de; binefacerea legii sunt: 
| Latini prisci sau Latini veteres. ajungeau cetăţeni - romani, 

-dacă'şi strămutau domiciliul. la “Roma. —.Dar, fiindcă. din acea- 

„stă pricină oraşele latine se despopulau şi pentru ca să preîn- : 
tâmpine rezultatul acesta, s'a rânduit (567 a. U. c.,:ca- ei, 

„- înainte - de a se strămută.. la Romia, să lase urmaşi, „stirpem 
a Se, în oraşul lor. — Acest chip'de dobândire a. cetăţeniei a fost 

- desfiinţat. în anul.659 a. U. c. 
„Toţi - Latinii ajungeau cetățeni ș în virtutea ui Latium - 

“_ majus, ori Latium minus. o : 

Orice necetăţean- dobândea cetăţenia; “dacă, acuzând pe 
“un funcţionar-'roman; că se făcuse vinovat de jefuiri, repetundae,. 

"-izbutise, ca acel funcţionar să fie condamnat. — Mai târziu” numai 
“Latinii puteai ajunge cetăţeni: în. acest chip, dar nu şi peregrinii. 

+ Causae probatio. Conform legii * "Aelia - Sentia robul mai 

mic de 30 ani. desrobit fără de observarea unor anumite forma- 

„Lităţi -nu „devenea cetăţean; roman, ci Latin; Acest Latin dacă dove- . 

- dea, că se căsătorise cu o Latină „şi că din această căsătorie are 
un copil de un an, anniculus, dobândea atât cetăţenia pentru el, 

şi pentru soţia sa şi copila! :său, cât şi puterea părintească asu- -: 

„pra ăcelui, din urmă; iar “dacă „dovedea, că se căsătorise Cu 0. 

„cetăţeană romană. şi că diri această căsătorie are un: anniculus, - 

-dobândea cetăţenia pentru el şi patria potestas asiipra copilului. 
„său, — Legea” Junia Norbana a îngăduit, ca şi Latini Juniani să 

“.poată dobândi cetăţenia în acest chip. — De la' Vespasian, res- 
tricţiunea privitoare la vărsta de 30 ani a fost destiinţată prin- Nu 
tun senatusconsult. | 
"O „Erroris causae „probalio. . Cetăţeanul, care. se căsătorise 

sau co Latină, sau: c'o peregrină, crezând, că se căsătoreşte co 
- romană, dacă dovedea înaintea dregătoriei . conipetente, că din 

eroare a încheiat acea căsătorie, dobândea cetăjenia pentru s0- | 
ţia -şi. copiii: săi, - - - - 

" Afară' de aceste cinci cazuri mai înserinate de binefacerca . 

“legii, mai “sunt şi altele mai. puţin “însemnate : Iteratio,. miliția, 

“nave, aedificio, pistrino şi vulgo quae. sit ter enixa %,- - 

= 26) Caius,|, SS: 32b — 34, 'Ulpian, Regulae, 1, sr | E | 

a , - i . i 7 - . _ -
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- V. Pierderea cetățeniei romane. . Cetăţenia romana se pierde 
- prin pierderea libertăţii, prin renunțare, ca urmare a unor con-: 

" damnări şi drept pedeapsă, O 
| 1) Prin pierderea libertăţii. Cetăţeanul roman îşi pierde liber- 
tatea, când în: caz de răsboiu e prins-şi robit de duşman. Dar, 
un astfel de robit, dacă izbuteşte să scape dela duşman şi să se 
întoarcă. în patrie, p. c. şi dacă este luat înapoi dela duşman cu 

„prilejul unui nou: războiu, atunci, în virtutea ficţiunii numite | 
- „. - Jus postliminii 21, redobândeşte şi libertatea şi cetăţenia ; iar dacă: - 

” moare la duşman, este privit: de lex Cornelia; că a murit în: 
„clipa, în care a fost prins de duşman, şi deci a rămas cetăţean. : 

„Cetăţeanul îşi pierde-deasemenea libertatea, când este predat . 
> unui stat strein, ca să ispăşească vre-o călcare a. dreptului . 

" internaţional, pe care O, săvârşise faţă de acel stat, Acest cetăţean 
“e numit civis -hostibus deditus. (Chestiunea, dacă şi civis hostibus 
„deditus se bucură de jus postliminii, a fost controveisată 28,) 
„In sfârşit; cetăţeanul işi mai pierde libertatea, “când este 
vândut de tatăl său trans. Tiberim, adică afară de statul. roman, 

- în streinătate, când, fiind datornic, este vândut tot frans Tiberima 
de creditorii săi neplătiţi, când, fiindcă e dezertor, fiiidcă nu s'a 
prezentat la 'cens, ori la recrutare, este vândut de magistrăt, când, 

” fiindcă e hoţ, este: vândut de cel-furat. aa 
2) Prin “renunțare. - Cetăţeanul 'toman, are "cere şi este 

„naturalizat cetăţeari al altui stat, pierde cetăţenia romană. : 
---3) Ca urmare'e unor condamnări, Condamnarea la surghiun - 
(aqua et igni interdictio) atrage pentru. surghiuniţi (exsules) pier- 
-derea cetățeniei. Deasemenea condamnarea la deportatio atrage 
pierderea cetăţeniei. — Dar, dacă hotărârea condamnatoare este . - 

- „desfiinţată şi lucrurile sunt puse în starea de mai înainte (in infeorum -- 
„„restitutio), restituirea are efect retroactiv până în ziua condam- - - nării şi pedepsitul redevine cetăţean. De 

4) Drept pedeapsă. Cetăţeanul, care -se sustrage dela cens - „_p. €. şi acel care se sustrage dela 'serviciul militar, pierd . ceţă- țenia drept pedeapsă. Se mai putea,-dar rareori; ca sau oraşe - întregi, sau persoane anumite să fie pedepsite cu pierderea. cetă- “ ţeniei. Aşa s'a întâmplat, .de pildă, cu: Arretinii (locuitorii din Arretium). o AR - LS . 

  

27) W: mai sus n. 9. a A Ne e 125) D- 49, 15, de captivis, 4, D., 50, 7, de legationibus: i - -orat, ], 40, 181 (Girard, 1. c., p. 108, n. 2 s VS, 17. Cie, de 
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“vL “Dobândirea. 1atinităţii 
- Latinitatea se dobândeşte prin naştere, , prin desrobire şi 

prin concesiune 5, 
-1) Prin - naștere. Scoboritorii “din Latini sunt Latini, Copilul 

născut din Latini căsătoriţi este Latin, dacă tatăl său fusese: Latin. . 
în clipa, în care l-a zămislit; iar copilul născut din Latini necă- . - 
sătoriţi „este Latin, dacă mama sa fusese Latină în: momentul 
naşterii. « 

i . 2) Prin desrotire, Destobirile făcute de anLatin dau desrobi- 
ţilor numai latinitatea, fiindcă desrobitorul' nu poate . da desrobi- 
ților săi mai multe îndrituiri, de cât are e1?. 

„ Desrobirile neregulate făcute de un cetăţean roman, şi intrând, - 
în prevederile legii Junia Norbana, dau desrobiţilor, după cum. 

"am văzut, numai calitatea de 'Latini Juniani. . 
3) Prin concesiune. Poporul, Senatul' şi împaraţii romani nă- - 

“ răzesc latinitatea _ atât. "oraşelor. peregrine şi provinciilor, cât şi 

indivizilor. De. pildă: Lex Pompeia (665 a. U. c.) o nărăzeşte: 
Galiei "Transpadane. — Marius, Sulla, Crassus, Pompeiu, Cesar 

şi mai cu seamă cei din.urmă triumviri au obţinut,. ori au usur-.. 
„pat îndrituirea de a hărăzi latinitatea.—- Vespasian a hărăzit latini- . 

“tatea tuturor oraşelor din Spania, iar alţi împărați au hărăzito la: 
-“peregrini izolaţi, pentru „ca să- -i poată  înrolă: în. acele “armate: - 

(alae şi: cohories), în care! nu. mai Latinii. puteau fi ostaşi. 
*-  VIL Pierderea. latinităţii. - | 

: “Latinitatea se pierde prin pierderea libertăţi, prin renunțare : 
„şi drept, pedeapsă. * E - 

1). Prin pierderea libertăţii. Latinul robit în iăsboiu, încetează 

de. a mai fi. Latin. A ti E 
*.--2) Prin renunjare, Latinul, care se leapădă de latinitate, înce E 

“tează de a mai fi: Latin şi ajunge peregrin. - 
__ 8) Drept pedeapsă. Când s'a desfiinţat confederaţia latină, o. 

“parte din Latini prisci drept. pedeapsă au. ajuns peregrini, La- 

_tini peregrinorum' numero . 
VII. Dobândirea peregrinităţii. . 

- Peregrinitatea se dobândeşte prin naştere, prin desrobire, 

prin tratate de alianţă, prin anexiune. N i 

1): Prin naştere, Scoborâtorii din peregrini sunt „Peregrini. Co- _ | 

29) Lex Salpensana, capitolul 23.
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:pilul năşcut din peregrini căsătoriţi este ptregrin, dacă tatăl său- A 

““tusese peregrin în clipa, în care l-a zămislit; iar copilul născut 
„din peregrini necăsătoriți este peregrin, dacă mama sa fusese 

! 

“ peregrină în clipa naşterii, . 
2) Prin desrobire. Desrobirile făcute. de un peregrin dau. des- 

SI robiţilor calitatea de peregrin, pe care :o are' desrobitorul, fi- . 
„indcă acesta nu poate da desrobiţilor săi mai mulie. îndrituiri | 
de” cât are, 

-.: „ Desrobirile neregulat: făcute de un cetăţean roinân, şi i lovite 
de: rânduelile legii Aelia Sentia, dau. -desrobiţilor, după cum am 
„Văzut, numai calitatea de peregrini dedeticii.- 

- 3) Prin naturalizare ca peregrini. Un stat, strein putea. hărăzi -: 
cetăţenia sa ori cărui supus al' altui stat, strein; d, p. unui ce-. 
tăţean roman; care renunţă la: cetăţenia . sa, unui „peregrin în- 

„tern ş. a, --.: | 

'4) Prin tratate de” alianţă: şi prin anexiuine Roma putea. da . 
calitatea de perigrin.. 

5) Ca urmare a unor condaninări. Ceiăţenii romani condani- o 
„naţi la aqua et-igni interdictio, adică. exules, p.'c€. şi -acei „con- 
Gamnaţi la: deportătio pierd. cetăţenia şi ajung peregrini.. - 

6) Drept pedeapsă. Am văzut, că după desfiinţarea confede- 
raţiei latine o parte din Latini „prisci drept. pedeapsă. au ajuns”. - 

- peregrini, Latini . peregrinorum numero; Deasemenea, locuitorii .. 
unui oraş, ori persoane anume determinate, când sunt pedepsiţi cu 
„pierderea - cetăţeniei, ajung peregrini . a Ri 

.... IX, Pierderea peregrinității 
Peregrinitatea se pierde. prin pierderea ierti” şi drept ăi 

“pedeapsă. ” 

1) Prin pierderea libertăţii. Peregrinul robit în războiu tace: . 
teazăde a mai fi peregrin. - 

*2)' Drept pedeapsă. Desrobiţii ajunşi peregrini dediticii, dacă. 
“stau (morantur) în. Roma, ori înlăuntrul a 100 de 'nile e împrejurul - 

Romei, ajung din nou robi. . 
C. Sui juris şi. alieni juris. “Cetăţenii romani se deosebesc 

în de sine stătători, sui juris, şi supuşi puterii altuia, alieni 
-juris. 

"Această deosebire . se intemecază pe organizarea familiei 
romane. Intreaga familie romană e. concentrată în şeful său, pa- 
terfamilias. Toţi - oamenii; _ Care. o alcătuesc, aparţin lui paterfa-
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milias, fie | că acesta | e autorul lor, “a, p. copiii săi, fie că eli- -a: 
- dobândit, d. p. soţia sa, robii săi. Ei. sunt supuşi puterei lui.. 

- Astfel, -paterfamilias are putere părintească, patria potestas, asupra! 
copiilor. săi, putere maritală, MaRUS, asupra soţiei sale, putere. de... 
stăpân,. dominica * potestas, asupra robilor săi,-.şi putere asemă- . 
nătoare cu dominică potestas, putere. de quasi “Ștăpân, asupra, 
unora din concetăţenii săi. 

Copiii sub patria potestas, atât barbaţi, “cât şi. femei, se nu-, 
mesc Şiliifamilias. —, Soţia. în manus este privită ca fiică, loco 
filiae. — Robii, servi, se numesc şi mancipia. — Cetăţenii, care. 
se găsesc sub puterea de” “quasi stăpân, nu. sunt robi, mancipia, 

„ci sunt quasi robi. Unii din ei in mancipio sunt [şi anume :filiiami-. 
lias, pe care paterfamilias al lor i-a dât-altei persoane prin. 

mancipatio, pentru ca sau să muncească, sau să fie „emancipaţi, 

sau să fie adoptați, sau ca să repare paguba (noxa) pricinuită 
de ei, p. c. şi soţia în:manus, pe care soţul său o dă prin man- 

„ cipatio altei persoane. pentru a:o eliberă din manusk?. . 
- “1) Sui juris este cetăţeanul, care nu se găseşte sub nici una 
“din puterile de mai sus. şi deci, după cum am spus, este de sine 
stătător. — EI este persoană. -. . ! 

» Cetăţeanul sui juris, de ori ce vrâstă | ar îi, chiar. dacă e. 

deabia născut,. se numeşte. paterfarilias.. Deci, nu e nevoe.nici 
să fie căsătorit, nici să aibă căpiii, ca săi,se dea acest nume. —. 

Deasemenea, cetăţeana sui :juris, de ori ce:vrâstă ar îi; . chiar 
dacă e. deabea născută, se numeşte materfamilias. Deci, chiar 
dacă nu-i. căsătorită. ori 'are cSpii, i se dă acest nume?! 

2) Alieni juris- este membrul familiei romane, care se-.gă- 
seşte sub una din puterile de mai, sus. —" Dintre. alieni juris, nu-". 
mai robii. nu sunt persoane, Ceilalţi sunt persoane. şi cetățeni, 
“Astiel: „ 

„Din punct de vedere al indrituirilor publice pitiifamilias bar a 

baţi sunt egali cu, paterfamilias al lor &, "iar, quasi robii . „Sunt . 
lipsiţi numai. provizoriu de îndrituirile politice. Di 

Din punctul de: vedere 'al- îndrituirilor private femeeă îi 

Manus, „„Țiliifamilias- şi quasi robii se bucură de jus connubii şi 

30) Pentru amănurite : “Cartea III, Indrituirile de familie. 
31) D., 1, 6,.de his qui sui vel alieni juris sunt, 4, D., 50, 16, de ver- 

dorum significatione, 195 $. 2, 

32) D. „1,56, de his, qui sui vel alieni juis sunt, 9. 
t =
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_“de jus. commercii . şi, în virtutea 'acestor două îndritiri, pot să 
dobândească şi, în general, să' se oblige; dar, nu pot să dispună 
prin testament “şi nici să se oblige prin. stipulatio3. — Deşi pot 

. dobândi, totuş ceea ce dobândesc aparţine lui paterfamilias al 
lor, din aceeaş: pricină şi -în acelaş chip în care produsul lucrului 

- nostru ajunge proprietatea noastră %. “Dar, cu toate că pot. mări 
patrimoniul lui paterfamilias, nu pot să-l oblige. pe acesta prin 
„actele lor35.—Robii deasemenea dobândesc. pentru stăpânul lor, dar” 

“ nu-l potobligă şi nu se pot obligă prin 'stipulatio 32. — Deci, în ce 
| priveşte dobândirile, de. orice natură ar fi, familia Intreagă e ab- 
sorbită de şeful său, de paterfamilias. Ceilalţi - membrii nau. per- : 
sonalitate de cât pentru el; ei formează o singură persoană -cu - 

el %, quia vox tua tanguam filii” sit, sicuti filii : vox tamquam tuam “ 
„intellegitur. — De la Justinian filiifamiliăs dobândesc totul pentru - 
dânşii, afară numai de ceea ce dobândiseră de la tatăl lor, ori - 
din ceea ce primiseră -de la tatăl lor; a patre,: oi ex re patris. 

-D; Capitis deminutio 3. Caput fiind alcătuit, după cum am 
| văzit. 3%, din libertate, „cetăţenie * şi familie, urmează, că, dacă 

dispare- unul din aceste elemente, el nu mai poate există, este - 
- nimicit, “Această nimicire se . numeşte capitis deminutio.. Ea 

| este o schimbare de stare, status coinmutatio 2%, status permutatio.. 
L Capitis deminutio este de trei feluri : „Maxima, media sau: 

minor şi minimax. 

- Capitis deminuitio este rhaxima, când cetăţeanul roman. pierde 
în  acealaş timp şi cetăţenia şi libertatea, când ajunge rob. In 
acest caz capacitatea 'de 'a avea îndrituiri e nimicită cu totul; 
deci, starea cetăţeanului se înrăutățeşte. De: pildă: Când un ce-:. 

-tăţean a. fost vândut, fiindcă Sa sustras “de la cens. (incensus).. 
'Când 6 cețăţeană are relaţii „sexuale cu un. rob. făr'de. voia stă- . 
pânului acestuia *, Și “ 

  

33) Caius. III, s.. 104. . - | 
34) Caius, II, 'S. 86 şi ÎTĂ '$. 163, uipian, Regula; 19, $. 163, . 

385) D., 50, 17, de regulis Juris, 133. 
, 36) [., '3, 19, de inutil, siip., $. 4in tine. — Cf. C, 6,26, de impuberum 

et aliis Substit,, Il. 
- 37) Cf. Vangerow, Lehrbuch der “Pandekten, Vol. 1; $. 34, p. 12—19;— J. Ortolau, Explicalion historique des Instituts, (1883), No. 179 şi urm, p. 149—160; Desserteaux, Etudes sur la formation Aistorigue « de la capitis ae | minutio. 

38) V. mai sus, $. 16, n. 6, p. 195, a . . : 
39) Caius, 1, $. 162 îi 40) Caius, |, 160, LL 1, 16, de! capite minuione, $- 1, D,, 4, 5, de ca- ” „pile minutis, UI, 

d
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Capitis deminutio este. miedia -sau minor, -când cetăţeanul 

„roman păstrează libertatea, dar pierde cetăţenia, când ajunge sau 
Latin, sau peregrin. In acest caz capacitatea de a avea îndrituiri 
e: micşorată; deci, starea cetăţeanului deasemenea se înrăută- 
_țeşte. Depildă: Când un cetăţean este condamnat sau la surghiun | 
(aqua - et igni interdictio), sau la deporitatio *!. 

„= --Capitis deminutio este. minima, când cetăţeanul roman. păs-. 

„. trează libertatea şi cetăţenia, - dar schimbă familia adgnatică,. 
"pierde adgnatio (înrudirea civilă) -şi' pierde şi indrituirile izvorând 
„din această înrudire, pe care le, „avea în familia: sa %, Aceasta 

„se întâmplă: . : - 

1)- Când. cetăţenii din'sui juris ajung - alieni juris: iDe pirdă: 
Când.un cetăţean este adrogat. Când o cetăţeană face o coemptio].' 
Şi. în acest caz capacitatea de-a avea îndrituiri se > micşorează; 

__ deci, starea cetăţeanului se înrăutăţeşte. 
2) Când cetăţeni alieni juris rămân tot alieni juris, dat de. 

| sub puterea unei persoane trec sub puterea altei persoane. De 
„pildă: Când filiifamilias “sunt daţi prin mancipatio de paterfa- 

“ umilias al lor altui parterfamilias,, ca să facă servicii acestuia, 
oti ca să fie emancipaţi de acesta, ori ca: să fie adoptați, ori ca 
să repare paguba- (noxa), pe care o pricinuiseră acestuia“ şi când 

„uxor (soţia) în-manus e dată prin. mancipatio de soţul său altei per- 
___soane, pentru ca aceasta s'o libereze de manus. In' amândouă 

„aceste. cazuri „capacitatea de -a avea îndrituiri' se: micşorează, 

"fiindcă filiifamilis - şi uxor ajung prin mancipatio în starea de” 
in mancipio, care. e mai rea de:cât starea .de a fi în patria po-. 

testas, ori în manus. — Când filiifamilias ai celui adrogatus trec de. 
sub patria potestas a: acestiria în patria postestas'a lui adrogator 8, 

- In'acest caz capacitatea. 'de.a avea îndrituiri rămâne aceeaş. Dar 
-. şi în acest caz găsim o pierdere: Filiifamilias esă din familia o 

lor şi pierd adgnatio, pe care o aveau acolo, şi intră în familia - 

lui adrogator şi dobândesc adenatio în această familie. 
3) Când cetăţenii din alieni ; juris ajung sui juris. De. pildă: 

“Când-un filiusfamilias, ajuns in mancipio prin “nancipatio, este e- 
mancipat%. În acest caz. capacitatea de a avea îndrituiri semă-. --- 

- reşte, se imbunătățeşte. Dar. şi în acest caz găsim o pierdere: 

41) Caius, |, „161, I., 1,16, cit., $. 2, D, 4, 5, cit 11. 
42) Caius, |, - 162% et. civitas et libertas retinetur, sed status hominis 

„commutatur ! - E 
„9 D., 4, 5, de capite minutis, 3, PR
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Emancipatul esă. din. familia sa adgnatică şi pierde adgnatio şi. 
indrituirile, pe care le avea în această familie şi care, izvorăsc din. 
-adgnatio. De aceea se spune, că un cetăţean roman sufere o. 
capilis deminulis ori de câte ori este dat prin mancipatio, Ori 
este liberat din starea: de in mancipio. (Adeo quidem, ut guotiens , 

: Quisque 'mancipetur, aut manumittatur,  totiens capite deminuatur). 
„Dar, -când filiifamilias esă din patria potestas sau prin'moar- 

tea lui puterfamilias al. lor, sau prin aceea că ajung- flamines 
diales, ori vestale, şi din-alieni juris devin sui juris; nu suferă 
nici o.capitis deminutio. e . 1 Maxima capitis deminutio cuprinde în sine şi.pe celelalte 
două. Ințadevăr, un rob nu poate fi cetăţean şi nici nă poate 
avea îndrituiri în familia romană. Media capitis - deminutio cu-. 
prinde în. sine şi pe minima capitis deminulio, căci un necetăţean 
nu poate avea îndrituiri în familia romană, .: N a 

„Maxima şi media capitis deminutio sunt arătate la 'un loc 
prin magna capitlis deminutio %. In opoziție cu minima” capitis - . 
deminutio ele sunt numite -majores capitis - deminutiones je Ă 

Cetăţeanul roman lovit de orice fel de capilis deminutio este... „privit, ca şi: cum ar fi mort, capitis deminutio morti coacguatur î, 
De aceea capitis diminutio este numită moarte. civilă. a 

III. Pe vremea lui Justinian familia bazată pe-adenalio dis- . 
pareăşi;: rămâne numai familia bazată pe înrudirea - de sânge. 

. (cognatio), care nu încetează niciodată, aşa că eşirea dintr'o fa- . 
milie şi intrarea în alța-nu mai schimbă status. Apoi, Justinian, 

+. prin Novella 118 desfiinţând îndrituirile adgnaţilor, ia făcut, ca 
„ încetarea adgnaţiunii, efect principal -produs de capilis deminutio. - "minima, să dispară, . e, 

m ajori. ii 
l. Oamenii nu se desvoltă toţi de 0-potrivă în acelaş timp: Unii dobândesc discernământul şi maturitatea caracterului: mai - „curând, iar alţii mai. târziu. Prin urmare, pentru a ne pronunţă; i dacă o persoană este capabilă de agere, mâi ales dacă e capa-: bilă de acte de dispoziţie, ar trebui să ținem seamă de'desvol-. 

$. 19,--Vrâsta: Inipuberi și puberi, — Minori. şi 

Pon va ur 

  

45). D., 38. 16, de' suis et legitim. hered., 1, $. 4,.D., 38, 17. ad. Se. Tertullianum, 1. $. 8. D., 50, 13, de variisat exiraora. cognit, 5, $. 3. -- 
16) Caius, |, $ 163. . : aie IS 
46) Caius, III, $. 153. | | - PRR i Ss , . NE
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- tarea individuală. Dar; acest “chip de a păşi, deşi este cel mai 
echitabil, totuş nu-i. practic; De aceea, a trebuit să se recurgă 
la o-medie, adică a trebuit să se “stabilească. o: mijlocie, care. ” 

să fie hotăritoare, fără .însă -să se lase. cu: totul la -o: parte con- 
sideraţiile individuale: Astfel, din punctul de vedere. al vrâstei, 

„Romani deosebesc persoanele în două mari categorii : Impuberi: 
| nevrâstaici, (impuberes) şi puberi, vrâstnici, (puberes).' Apoi, pe: 

, impuberi' îi deosebesc în copii (infantes), şi mai mari de cât copii | 
- (infantia. mhajores),_ iar pe “puberi: în “mai mici. de :25-de ani, 
minori (minares), 'şi mai mari. de 25 de: ani, majori (majores).: 
"11 Inainte de jurisconsulţii clasici, tinereţea (pubertas) -în- 

„cepe, când. vine vremea, ca. băeţii să îmbrace toga virilis şi 

ca fetele să fie de măritat; Această vreme era determinată. 
sau de obiceiuri, sau: de părere familiei, sau de maturi- 
tatea : trupească (habitus' corporis), 'Sau de. maturitatea suile- | 

„-- tească, intelectuală; 
-In vremea- jurisconsulţilor clasici i găsim. trei .păreri + : Cas- 

sianii sau Sabiniani, ţinându-se de părerea cea veche,: spun, că 

" Rabitus corporis.. trebuie : să fie hotăritor. pentru începerea: tine- 
 reţii 2, — Proculianii, potrivit părerii -Stoicilor zic, că tinereţea : 
începe la vrâsta .de '14 ani împliniţi 3. — Un jurisconsult Priscus - 

-e de părere, că „trebuie şi habitus corporis şi numărul anilor. - —: 

Justinian: a primit părerea Proculianilor; făcând o mică deo- 

sebire între .băeţi şi fete şi hotărând, ca tinereţea să înceapă la - - 

"14 ani pentru: băeţi, şi la 12 ani pentru: fete 2; : 
Vrâsta de 18 ani''se numeşte tinereţă plină (plaena pubertas) 3. So 

TL Impuberes sunt persoanele, care n'au- ajuns la puber- 
tate. - 

- Impuberes, când. sunt sui i juris, sunt cu toţi sub tutela şi: se 
numesc pupilli. : -. E 

“Toţi impuberii nu sunt capabili- de a se -căsatoăi, dea a 
face. testament, de a fi martori la un act juridic, de a fi libripens - 
(cântaragiu) la mancipatio şi de a indeplini funcţii publice (o/ficia N 

„ Publica). o AD | . 

1) Ulpian, Regula, 1 s. 28, Gaius, 1. Ş. 196. 
2) Î., 1, 22, quibus modis tutela Anita, pr. 

3) D, 1, 7, de adoptionibus, 40, $. 1. 
4) V. mai-jos n-6..: La
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Impuberii, după cum am spus, se deosebesc în' infaintes şi 
„infantia majores.: .. - - Da aci: 

1) Infantes. La "nceput, infans, copil, este numai acel, care. 
--nu poate vorbi, qui . farri non potest. Mai pe urmă, copii sunt 

toţi: acei,. care n'au împlinit vrâsta de 7 ani. (Şeapte ani este jumă-, 
tate din vrâsta „cerută pentru pubertate). . : E IE | 
Copiii: sunt consideraţi, că n'au voiriță. De aceea, ei sunt 

incapabili de agere, adică nu pot să facă nici un act, fie civil, i | 
fie penal, prin care .să se oblige, ori să dobândească 'vre o în- 
drituire. — O singură abatere se face de la regula aceasta: /n-.: 

“fans e capabil, ca: singur să dobândească posesiunea unui. lucru 
“prin fraditio, dacă a luat lucrul în primire, fiind faţă tutorul 
său, - a E | | 

2) Infantia. majores.. Aceştia“ sunt impuberii, care au 'trecut . 

<a 

- 

„ de vrâsta copilăriei. Dacă sunt sui juris, au o capacitate” de agere 
mărginită, adică put să facă singuri, făr' de tutor, numai actele 
prin care să'şi îmbunătăţească. starea lor, dar nu pot nici să se” 

„. oblige, şi nici să dispună în vreun alt chip oarecare de averea 
lor, nu pot nici să primească şi nici 'să nu primească (să repu- 
dieze) b moştenire. De pildă: Nu pot să vândă, nu pot să dea -- „. bani cu împrumut, nici să plătească o datorie, nici să primească : 
plata unei creanţe şi nici să stea în judecată. Cu ajutorul tutoru-. E 
lui lor (fulore aictore) pot face .şi aceste acte, — Dar, chiar cu - 

= 

4 

ajutorul tutorului “lor nu.pot. face actele înşirate măi sus. In | nici un cazinu se pot îmbogăţi în paguba altora. ... 
Dacă sunt alieni juris şi anume, dacă sunt. sub puterea pă- ” rintească, nu pot face cu ajutorul tatălui (patre auctore) actele, 

pe care le pot-face fufore auctore; - - o 
Din punctul -de :vedere al dreptului penal, infantia majores, 

de la Hadrian, se deosebesc în: Impuberes infantiae proximi (im- 
puberi apropiaţi de copilărie) şi “impuberes pibertati proximi . 
(impuberi apropiaţi de pubertate) 7, — Cei întâi nu sunt răspun- zători de delictele pe care le-ar săvârşi, sunt doli incapaces. — . - Cei deal doilea, sunt respunzători” de delicte, sunt doli capaces, „dar numai dacă pricep ceea ce fac,si infellexerunt se delinquere.— ; „. 1. . “. - . La 'nceput un infanti proximus era considerat ca infans 8. : - 

5) D., 29, 2; de adquir. vel omit. hereditate, 9, D., 41,2, de adquir. vel amitt, POssessione. 32, $. 2,D., 26 7, de administr. et 

7) V mai sus LS: poe | e periculo fulorum, 15.2 > 4; 1, de oblig. quae ex delicto nascunt 8) Caius, 111, $. 109, 7% _ ur, 18 (20).
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„_- IV, Puberes „sunt. persoanele, care au ajuns. la pubertate. La 'nceput, toți puberii sunt capabili de agere ; deci, pot face . orice:act juridic, pot să se oblige, să vândă ş. a. — Dar, de la lex Plaetoria, puberii au început să fie deosebiți în minori, mai 
"+ mici de 25 de ani, minores viginti Quinque annis, şi majori, mai - mari; de 25 de ani, majores vigintiquinque 'annis. - |. : | 

- 1) Minores. Fiindcă puberii prea tineri, adulti, adolescentes, 
„neavând experiența vieţii, erau înşelaţi, de aceea, după al doilea 
„Tăsboiu punic, pe la mijlocul veacului VI, între anii 562—570â. .--: U. c.; lex.-Plaetoria pe de o -parte a “ameninţat cu 0: urmărire - 
publică (judicium publicum” rei privatae) pe toţi acei, care, fă- 

* „când, acte .juridice cu un puber în vârstă mai mică de '25 ani, 
minor - viginti quinque annis, ar. fi abuzat de neexperienţa lui şi 
Var îi înşelat, dolose circumscribit, iar pe de altă. parte a dat a-- | 
cestor minori mijloace, ca să invalideze „obligaţiile, pe care” şi - 
le-ar fi luat?, — De atunci, puberii mai mici de 25 de ani au 
„pierdut orice credit. Un astfel -de minor, cheltuitor, se Plânge în - - 
comedia Pseudolus a lui Plaut, că nu mai găseşte credit, zicând: 

„Lex. me perdidit -quina vicenaria !: 
Tot „lex, Plateoria a dispus, că minorii de 25 de ani "pot: 

să ceară.un curator, cu ajutorul (consensus) căruia să facă acte - 
juridice la adăpost de irivalidare. 

„Mai pe urmă, pretorul a acordat acestor minori in integrum 
restitutio, - dacă vor fi făcut vre un act juridic din uşurinţă, ori 

„mepricepere, Aceasta înseamnă; că -acel act era valabil în . sine, 
dar, dacă se găseau întrunite. împrejurările aratate, perdea după 

In Sfârşit, Marcu Aureliu a silit pe aceşti. minori, indirect, 
“dar energic, să cearâ curatores şi: asttel a generalizat. curatela, 
cura, introdusă de lex Plaetoria. . De 
-. “Toate “măsurile de mai'sus? erau prielnice pentru minori. 

Dar, fiindcă ele micşorau în parte capacitatea de. agere a a- 
cestora şi le îngreuia facerea de acte juridice obicinuite, de a- 

-- ceia! împaraţii au îngăduit, ca barbaţii mai mari de 20 de ani . 

  

ni 9). Amiănunte privitoare la ocrotirea minorilor vom da în Indrituiriie, 
de familie, —. Cf. L. Debray,. Contribution ă Pâtude de la loi Plaetoria, în 
Melanges P. F. Girard, 1, 4912), p. 265 şi urm. — ]. Duquesne, action de 
la loi Plaetoria, în Melanges de Droit. Romain dedits Georges Cornil, IL (1926), p. 217 şi urm. | 
 S. G. Longinescu. — Elemente de Drept_Roman. Pe | 5
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şi femeile mai mari : de 18 ani să” - poată cere : „ertare de. vrâstă, 

„venia aetatis. şi, dacă o “căpătau, atunci erau: asemănaţi cu ma- 

jorii, afară numai de unele restricţii privitoare la capacitatea 

de a înstreină, - - 
"Minorul de 25 de ani.nu 1 poate îi tutor 10, 

2) Majores adică puberii, - care au implinit 25 de ani, „au 
- deplină. capacitate de agere. - 

„IV. Afară de minorii de 25 de. ani. şi majorii de 25 ani se 
miai .deosebesc: -. : - 

1) Minorii. de 17 ani surit incapabili. de “postulăre' şi mi-.. 
„nori de 18'ani sunt incapabili de a-fi judecători, judices. 
2) Majorii în vârstă de '55 de ani pot.să nu primească să 
fie decurioni; — Majorii în vârstă de 60 de ani (sexagenarii), 
“iar mai pe urmă numai. acei mai mari de 70 de ani sunt scutiţi, 
„de funcțiunile publice " a ae, 

“ş 20. Sexul: Bărbaţi Femei. SE i 

Regula generală este, că, în' ce priveşte capacitătea de a 

„avea îndrituiri şi capacitatea de agere, -bărbaţii şi femeile sunt 

"egali !. Dar, din pricina vocaţiunii deosebite a “celor două sexuri, ' : 

“bărbatul îndeletnicindu- se cu vieaţa publică, iar femeea cu vieaţa 
casnică, sunt numeroase deosebiri între. Dbărbaţi:şi femei 2. - o 

| - L. In ce priveşte îndrituirile . publice capacitatea, femeei a 
fost în totdeauna egală cu zero?, ... . N Aa 

1. In ce: priveşte îndrituirile private. Aa 
| 1) În dreptul vechiu: Femeea - se găseşte întotdeauna. sau : 

- sub patria. potestas - a şefului, familiei, din care face . parte, sau 
în manus a soţului său, sau, dacă e: sui iuris; se. "găseşte . 'sub 
un tutor, care îi este dat sau de.fostul său pârterfamilias prin tes-, 
tament, sau de lege. "Apoi, lex Vocohnia, plebiscit din anul 585 a. 
U. c., a micşorat. capacitatea femeei dea dobândi liberalităţile 
moitis causa lăsate ei prin testament, iar jurisprudenţa, vocaniana - 

-ratione, a întins această dispoziţie şi la moştenirea- ab intesiato. 

10) i. î, 25, de excusationibus, $. 8 
11) D., 50, 5, de jure'immunit., 3 să _ 
1) D. 50, 16, de verborum signif.. a 
2) D., 1,5, de statu hominum, 9 
3) D.. 50, 17, de regulis juris, 2. |



In sfârşit praeteritio, omiterea, Hicelor în testamentul lui parter. 
“ jamilias al-lor n'are aceeaş însemnătate ca' aceea a fiilor,: 

2) Dar, rânduelile legii Voconia 'nu s'au mai aplicat înainte 
încă de împărăţii creştinii ; iar manus şi tutela femeilor, slăbite 

__de pe la sfârşitul, Republicei, dispar cam „pe la „Sfârşitul epocei 
împăraţilor păgâni... - 

3) In dreptul nou, al lui Justinian: „Cele două sexuri i ajung 
“egale în ce priveşte capacitatea de a moşteni. — Cea “mai în- 
semnată. deosebire, câre . rămâne din "dreptul vechiu, este, că 
“femeea nu poâte să aibă patria potestas asupra. copiilor săi. 

„. Dintre” celelalte deosebiri, care rămân din dreptul vechiu, unele" 
„sunt privitoare la micşorarea capacităţii femeei,. sunt marginiri,- 
iar altele sunt privitoare Ia ocrotirea femeei pe temeiul unei pre- 

, supuse slăbiciuni a sexului, sunt beneficia muliebria. 
Mărginirile capacității fermeei sunt : Femeile, afară de mamă 

“şi bunică, sunt incapabile de a fi tutori. — “Toate sunt incapabile 
de a fi martori la testamente. — Şi, din vremea Carfaniei, sunt în- . 
capabile de postulare- pro aliis, a: reclamă pentru alții înaintea | 
tribunalelor *. 4 

Beneficia. muliebria. sunt : Femeile ajung la puberiate” mai 
de grabă de 'cât bărbaţii şi pot obţine veniă' aetatis deasemenea 
mai de grabă decât bărbaţii. — Dacă iau asupra lor datoriile 

“altora (intercedere), d.p. garantează etc., ele pot, în virtutea sena- - 
„ tusconsultului Velfejanuin, să scape de aceste obligaţii. —- - Pentru 
executarea obligaţiilor lor, femeile nu sunt supuse la constrân= 
gerea corporală. — Ele pot să ceară desființarea actelor făcute 
dintr'o- eroare, care după regulele generale: nu e scuzabilă, — In 

' “sfârşit, le este îngăduit jus. ignorare5. a 
| B. De această stare a femeilor se deosebeşte st starea fecioa= 

:* rei vestale, Fecioara, ajungând vestală,. -ieşia din familia sa fără 
să sufere capitis deminutio $ “şi, fiind sui juris, “putea să facă orice 
act juridic, chiar şi un testament. — Dacă murea fără să fi făcuț -. 

"7. testament, patrimoiiul său se cuvenea tezaurului public (aerarium), Et 

iar nu membrilor familiei, din care ieşise, şi nici ea nu putea moş- , 
. teni fără testament. (ab intestato) pe acei membrii. 

-4)D, 3, 1, de postnlando, 1, 5 | 
5) V, mai“sus Ş. 6, No. I, 2, p. 182. :- - 

6) V. mai sus $. 18, Î, 3 in fine, p. 222. -
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_C. Omul nu poate fi în aceeaş vreme şi barbat şi femee, E 
"herimaphroditus, androgynus. (feteleu, -famen) î. Dacă -sar părea, 
că avem de a face: cu uri hermatrodit, izvoarele noastre. spun, . 
că el trebuie să fie privit, ca fiind de sexul, de care se apropie 
mai mult s. 

gar Sănătatea: . a | 
Romanii deosebesc 'cusururile trupeşti, vitia, de boli, morbi, 
1. Vitia. Cusarul este un impedimentum perpetuum al trupului, 

“De pildă: Acel, care-are numai un ochiu !, — "Dintre cusurile tru- 
„peşti neputința de a. procreă are însemnătate: Neputincioşii sunt „Sau spadones, neputincioşi din nascare, -sau castrați, neputin- - cioşi din pricina unei operaţi. Numai aceşti din urmă sunt inca- pabili să s: căsătorească şi să adopteze. — Surzii şi muţi „ trebuie să fie puşi sub curatelă 2, .. 

a minţii. ga - pă a 1) Orice boală grea, morbus sonticus, scuteşte pe cel atins ”„ de ea de efectele vătămătoare pricinuite de. nebăgarea de seamă a unor formalităţi; mai ales formalităţi de procedură. De pildă: ! Lipsa ae la judecată a unui astfel de bolnav face, ca procesul să se amâne:. - a Ma - 7 2) Orbirea şi bolile de încheeturi, ca podagra ş. a;, scutesc ! de mai multe sarcine publice, * 
3) Bolile, care ating mintea, înrâuresc asupra capacităţii de - 

II. Morbi. Boala este o slăbăciune- vremelnică a trupului 3 şi 

agere. — In dreptul vechiu astfel de bolnavi se deosebesc în ne-" buni, Juriosi, Care: au şi accese de furie şi intervale lucide (lucida intervalla), şi bolnavi de orice - altă boală - a. minţii, dementes, mente capti, insani, fatui. Nebunii sunt puşi de drept sub cura- | telă.. Dementes, mente capti, insani, deşi nu-sunt cu mintea întreagă, -. „totuşi nu-s priviţi, ca incapabili cu, totul -de a-şi. administră afa- * cerele; dar, li se dă «un curator de cătră - pretor.:: 
Ă ÎN 

- ă . ” ÎN . . 7) În Codul Civil românesc, art. 309 vorbeşte de: „Persoane de am- : ! : besexe J« . 
8) D., 1,'5, de statu hominuni, 10. -. a 
1) D,, 50, 16, de verbor. signif., 101, $. 2. | 2) D., eodem, 128. — 1. 1, 23, de curatoribus, Ş. 4 3) D., eodem, 101, 8.2... Sa 

4) D., 42,11, de re judicata,. 60. „. 
5) C., 10, 51 (50), “Qui morbo se. excusant, 1. : 

.
.
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"Jurisconsultul Juliari a inceput să nu mai facă deosebire 
- Între furor şi insania.—In dreptul, „ui Justinian furiosi nu mai sunt: 
„. -deosebiţi de dementes'; forma boalei.nu mai are însemnătate, ci.- 
„elementul negativ, iipsa puterii normale a minții, a inteligenţei. 

| - Bolile de minte sunt sau irecătoare, sau statornice, sau in--. 
“termitente, adică bolnavul poate să aibă din când în cănd inter- - 
vale. lucide,_/ucida intervalla, mai lungi, ori mai scurte. 

In „vremea bolii nebunii sunt priviţi, că:n'âu voinţă, şi dea-.: 
«ceea nu pot face nici un act juridic și mau nici capacitate de-. 
lictuală. Dar, sunt capabili - să aibă. îndrituiri,p. c, şi să dobân- 

" „dească îndrituiri, dacă dobândirea acestora nu cere un act juridic 
„de făcut de eis. | 

In lucidă intervalla aceşti bolnavi au capacitatea de agere . 
deplină; pot pot face ori ce act. 

„Dacă boala'e trecătoare, actele juridice făcute de cel: 
. bolnav sunt valabile, afară numai dacă. se va face dovadă,că el 

eră nebun în clipa facerei lor.—lar dacă boala e. statornică, 

-actele juridice făcute de cel bolnav nu-s valabile, afară numai 
_dacă se va face dovadă, că el « eră, în întervalla lucida la. iacerea 

-- lor, . - 

4) Mânia mare, „ calor. irracundiae, | e: asemănată « cu o “boală, 

"care vremelnic lipseşte pe cel mânios de voinţă. De aceea, acel 

“care se găseşte în calor- irracundiae este incapabil să facă “vre! 
un act” oarecare î, 

„II. Risipitorii, Acei, care. îşi cheltuesc averea cu uşurinţă 

şi făr'de socoteală, care au pornirea spre risipă, se numesc ri- 

“sipitori, prodigi. Ei, în realitate, .nu sunt nici bolnavi, nici atinşi 

de vre. un cusur. trupesc, .ci sunt slabi de Voinţă. - . 
La început, răsipitorii au îost asimilați cu 'furiosi 8, De. | 

ce? Nu se ştie | Poate, că se presupunea, că purtarea ior s'ar 

-datoră întru câtva unei boli de ' minte. — Fiind -asămănaţi cu 
furiosi, erau priviţi, ca şi cum m'ar: avea voinţă de loc * şi, 
erau puşi sub interdicţie. Răsipitorii puşi sub interdicţie n'au 

6) D., 9, 2, ad legem Aduitiam, 5, $.2. | 

7) Du 50, 17. de regulis juris, 48. — D., 24, 2 de dori 3. — C., 3, 
„1:28, de inoffieioso testamento, 19. 

8) D. 27, 10, de curatoribus furios, 1, pr. — D, 26, 5, de tut, et cu= 
at, 12, 3, 2. - - 

9 D., 50, 17, de regulis juris, 40. 

a
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| -'2) Mai târziu, răsipitorii  interzişi' au fost asemănaţi cuw . 
impuberes infantia majores. De atunci, sunt capabili. să facă acte- 
de: acelea, prin care îşi îmbunătăţesc starea %, şi sunt. răspun- 

zători de 'delictele, pe care le săvârşesc ; dar, nu sunt capabili: 

-. să facă acte de înstreinare, nici Să se oblige, nici să facă tes- 

“ tament, nici să fie martori la facerea + unui testament 1. 

S. 22, Essistimatio. 

Existimatio este vaza sau cinstea, care, “contorm « cu “iegile- 

şi moravurile statului,. se cuvine - unui cetățean roman din“ partea 

concetăţenilor. lui, adică” onoarea cetăţenească, dignitatis inlaesae- 
status, — Ea n'aparţine Latinilor “şi peregrinilor,.. € 

Existimatio nu atârnă de legi.. Dar, fiindcă Dreptul Roman 

alipeşte. consecinţe legale de unele fapte, care . sunt presupuse, 

că schimbă existimatio, de aceea ea are o înseimnătate juridică 1. 
Schimbarea, pe care poate: s'o sufere existimatio, este sau; 

"o nimicire totală, consumtio, sau o- micşorare, minutio 2, 

“A. Existimationis consumtio. Ongarea cetăţenească este ni--- 
micită în întregime prin capitis deminutio magna 

B. Existimationis minutio. Onoarea « cetăfensăscă este mic: 

şorată de una din „următoarele pricini +: Intestabilitatea, nota: 
censoria, 'neeligibilitatea, infamia şi turpitudo.: | - 

E A Intestabilitatea. Acel, care fusese” sau martor, sau Iibri=. 

“pens la un act solem, şi apoi refuzase să depună ca.- martor; 
precum şi: acela, care “scrisese un pamilet, libellus- famosus, nu 
se bucurau de existimatio întreagă, ci ajungeau. să aibă o repu- 

taţie rea. Ei nu mai sunt capabili, nici ca să mai îi mar- 
tori la alte acte şi nici ca să facă acte de acelea; -care cer, ca: 

să fie, faţă martori, d.p. testamente. — Incapacitafea aceasta e 
foarte însemnată, fiindcă în vechiul drept roman e nevoie de- 
martori mai pentru. “toate actele vieţii civile. 

10). D., 46, 2, de novat, 3, —D, „29, 2, “de adauie. vel omit. here. 5, s. 
— D., 45, 1, de verbor. oblig., 6.. 7 ” 

11) D., 2$, 1, qui iestam. facere pos., 18, pr. — D., 27, 10, de curatoris- 
Jurioso, 10, pr. — [., 2, 10, de Les Pra $. 6.—1, 2, 12, "de his aui test,, S. 2. 

1) Ch. Maynz, Lc, 1,$.. 
2) D., 50, 13, de exiraord. cur, 5 S. 1. a | 

- 3) D., eodem, 5, $. 3, , po a 
4)D,  codem, 5, $. 2 Sa -
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“Pe astfel de. persoane. legea. celor 12. table i numeşte sau. 
„î- mecinstiţi, improbi, său intestabiles. 

II. Nota censoria. Censorii erau interpreţii o opiniunii publice 
“i, în baza puterii lor arbitrare, puteau, : când făceau recense= - 
 mântul, să 'dea afară pe unii cetăţeni din.senat,-pe. alţii din clasa 

Cavalerilor. (ordo equester), pe alții dintr un: trib, trecându-i 
printre - aerarii, -ori scriindu-i pe tabelele” celor. numiţi Coe- 
„rites. — Aşa dar, nota censoria- atrăgea sau pierderea parțială a” 

- -a îndrituirilor politice, ca în cele două cazuri dintâiu, sau pierderea 
" -totală/a acelor îndrituiri, ca în cazul de al doilea. - 
UE Infamia sau ignominia. „Legea şi pretorul au rânduit, 

--că săvârşirea “unor fapte atrage după sine infamia,- detăimarea, 
„pentru faptaşi, “fără- să se mai cerceteze; dacă : -ele au: fost să- 

- vârşite din pricina unor sentimente josnice, ori ba. : 
1) In vremea Republicei, în ce priveşte îndrituirile publice; - 
„infames sunt lipsiţi pentru totdeauna; in perpetuuni, de oi ce. 
-honor. (hagistratură), şi dignitas. (funcţiune) d..p. nu pot fi de- 
curioni ; iar în ce „priveşte îndrituurile private; nu “pot să stea în 
«judecată, postulare et agere, nici pentru alţii, fie ca patronus, 
fie ca procurator, ori cognitor, nici prin alţii; ba,-- -uneori nici . 
„pentru ei înşăşi (d. p. nu pot să intenteze o _actio popularis):5. 

- In vremea împăraţilor, în ce priveşte  îndrituirile politice, 
-:a rămas numai, că .infamii nu pot fi aleşi în consiliile comunale, 

' iar în ce priveşte îndrituirile private nu pot postulare, ca şi mai... 
înainte, — Justinian â desfiinţat incapacitatea 'de postulare 5. 

--2) Infamia -este de două feluri : Directă sau imediată, Şi în- - 
cdirectă sau mediată. 

Infamiă directă sau imedială este aceea, care rezultă din: 
“săvârşirea unor fapte, fără Să. mai fie. nevoie de o hotârtre „Con- 
damnătoare, -- “ - 

„ 4nfamia_ indirectă. sau , mediată este « aceea, care rezultă din ..: 
“săvârşirea unor fapte şi a unei hotărâri condamnătoare. Adică, 
>nu-i deajuns, ca -o persoană să Săvârşească. unele “fapte, ca în 
cazul: infumiei directe, ci mai “trebuie, ca acea persoană să. fie. 
si condamnată pentru săvârşirea acelor fapte,  - 

3) Infamia imediată rezultă, de pildă; din următoarele fapte : 
„Exercitarea ! unor. meserii ruşinoase, (Lenocinium. Ferhina 

  

'5) D.,3.1. de postulandă, 1, S$, 5- 8, u. —'Paul Sententiae, 2 ŞI: 
9 4, 13, de exceptionibuis, Ş. 1 « 0), +
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corpore quaestum faciens. Vir qui corpore suo . muliebria Dassus: 
est, Acel, care şi a închiriat munca sa, pentru ca să se lupte cu » 

„” Hiarele, Actioria. Pantomimica). “i. 
| | Remăritarea văduvei înainte de a trece anul ei de doliu. 

„_Logodirea celor căsătoriţi, p. c. şi „logodirea din noua. - ai ă 

„celor, care sunt logodiţi.:” .-. .: | 2 
„ Flagrantul. delict de adulter din partea femeilor.- . 

...._ Cămătăria, p, e. şi anatocimus (luarea de camătă la camătă)... - 
„Trădarea, patriei, - perduellio. In acest caz ajung -infami şi | 

fiii (nu şi ficele) trădătorilor, complicilor şi -ai contidânţilor 
acestora  : . a 

“  Intrebuinţarea de injurii, care nu sunt. necesare, din partea: 
“avocaţilor. cu prilejul conducerii şi susținerii unui proces. - 

- Falimentul, .: a 
”.. “Purtarea neomenească a judecătorului “faţă de înculpaţi 

-Insultarea judecătorului prin cererea de ape]... :. = | 
-.. Apelarea. contra hotărirelor.rostite făr”de apei, urmată de... 

pierderea procesului. ie NE 
„... Părtinirea, p. c,. şi mituirea judecătorului : urmate de o. - 

hotărâre strâmbă 7... -. o e. Da 
4) Infamia mediată rezultă din:. .: E 

:.. Condamnarea întrun judicium. publicum.. 

> 

„.... Condamnarea în unele 'judicia extraordinari, care n'au îi- . 
rea unor judicia publica, dar. pentru care se.putea intentă şi o - : 
acţiune penală intamantă. [De pildă: Crimen expilatae hereditatis,  - 
crimen sepulchri violati, calumnia şi praevaricatio cu prilejul: unui 
judicium publicum şi stellionatus]. i 

' 
In 

  

„_* 1) Alte fapte, care atrag infamia' imediată Sunt: Bigamia. Sperjurul... 
.Liberarea ori reformarea cu. neciste a ostaşilor. Nepedepsirea din partea. . 

" judecătorilor a funcţionarilor, care se poartă neomenos cu inculpaţii. Nepe-.. 
.” depsirea ori pedepsirea prea biândă a celui vinovat de violenţă (crimea vis)... Căsătoria tutorului cu pupila lui; înaintă ca aceasta să fi ajuns majoră, dacă; 

irecuse răstimpul înlăuntrul căruia ea arfi putut cere in integrum . restitutio- . pentru minoritate. Căsătoria fiului tutorului cu pupila acestuia în împrejurări .: „le -precedente, loveşte de infamie pe tutor, Programma criminale (chemarea. în judecată prin publicitate) a „acelor, care nu se înfăţişează , (contumaci). '- „în pecuniariis causis. Tălcuirea.cu. viclenie a măsurilor. individuale luate. de impărat. Căpătarea prin: surprindere a unui rescriptum;. spre a. înlătură. măsurile precedente, Petiționarea la împărat în cazuri neîngăduite de legi. 3 Ambitus la alegerea de episcop. < . 

Ă S 
N : - - Bi E . 

N ă ă . - - .
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-Condamnarea pentru unele delicte private. [ Actio furti, actio 
vi bonorrim raptorum, -actio sepulchri violati (nu crimen “sepulchri 

violati de mai sus), şi actio contra mulierem, quae per-calurhniam 
ventris nomine in” possessionem missa . est]; — Sau: întăturarea 

condamnării: pentru aceste delicte prin răscumpărare. privată. * 

Condamnarea pentru dolus în. unele cazuri, care nu sunt 
delicte, şi anume în fiducia şi apoi în contractele de mandaturm, 

„-societas, depositum şi tulela, [când se intentase actio directa ; ba, 

"vinovat de dolus.. 

pentru mandatum şi când se intentase actio contraria întemeiată 
“pe fides. rupta]. De aceea,. aceste patru contracte se numesc . 

«contractus famosi. : 

Condamnarea cu excludere „din tutelă a tutorului suspect, 

5) Infamia imediata . este foarte adesea: ori - nepractică. In 

"adevăr, este greu de.dovedit diferitele fapte, car e-i dau naştere, — 
„Pe când infamia mediata este o urmare a hotărârii, care con- 
„stată şi pedepseşte fapta săvârşită, fără să, mai fie nevoie, ca să 

pr „pronunţe şi infamia. - - 

a 

Dar, pentru ca o hotărire să. atragă după sine infamia, se 

«cere “patru lucruri şi anume, ca acea. hotărire : : _ ” 

Să fi-rămas_definitivă. : Ia 
“Să fie pronunțată de un judecător, i mu de un 1 arbitu. 
Să fie pronunţată în urma. unei cercetări principale pre- 

gătitoare, care să constate viriovăţia (culpabilitatea) pentru fapta 

'înconjură asprimea dreptului pozitiv ! 

săvârşită, adică să fie pronunţată . causae cogniio, iar nu În 

urma unei cercetări incidentale. ” 
Şi să condamne pe faptaş î în numele său, suo nomine, iar 

nu în “numele altuia, alieno nomine b: —. De. aci urmează, că, 

dacă, întrun proces civil, pârâtul , fusese reprezentat printr'un 

- -. procurator, -atunci nici pârâtul şi nici procuratorul nu erau loviți 

de infamie. In adevăr, procuratorul fusese condamnat numai ca 
reprezentant, iar pârâtul nu fusese condamnat. lată cum se putea -- 

6) Infamia' se deosebeşte şi de nota censoria şi de neeligi- . 
bilitate. Aceste două atârnă -de bunul plac al magistraţilor şi 

. produc efecte. numai atâta vreme, cât ţine funcțiunea acelora, . 
care le aplicaseră. — /nfamia este inherentă pentru totdeauna 
persoanei, care fusese lovită de ea. Uneori, sau. poporul, sau îm- 

10) D,, 3, 2, de his qui notantur infamia, i şi 6, Ş. 2. — 'D, 37; 15, 
“de obseguiis “parentibus, 2, pr.
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paratul acordă infamului in integrum restitutio ; în acest caz, ie; - numai că infamia nu mai . produce efecte . pentru” viitor, dar'se . “desființă chiar şi efectele, pe care-le' produsese în trecut, - -.. 7)- Până pe vremea împaraţilor creştini infamia eră o noţiune - „scoasă. de doctrină din rânduelele edictului, care. oprea pe-o- persoană să poată  postuiare, să poată să; stea în judecată. — Justinian, printr'o interpolatio, a schimbat lista. celor incapabili. de postulare. într'o. listă de. infamii, aa E „“V. Turgitudo, Vieăţa destrăbălată, traiul ruşinos, micşorează 

Jacti în loc de turpitudo. — Persoânele. destrăbălate, furpes per- sonae, nu pot fi nici tutori, nici martori, nu pot contractă unele. Căsătorii şi-nu pot. fi -moştenitoare în paguba unor rude, „În izvoarele noastre se mai vorbeşte de infamia vitae, levis: nota, levis“notae macula 1, * NE ia 
- î 5. 2%, Religiunea. | e 

„Î. Inainte, ca.religia creştină să ajungă domnitoare în sta- tul roman, nu eră nici 0 deosebire între cetăţenii romani din." - - pricina religiei; toţi erau de:o potrivă de capabili, | | | 1) Se înţelege de la sine, că nici nu putea fi vorba de vre o deosebire între cetăţenii romani. din. punctul de „vedere. - al religiei, câtă vreme toţi au fost de aceeaş religie: 2) Dar, chiar după ce streinii de diferite religii au. fost: Ă . Primiţi în statul roman, tot nu se ținea seamă de deosebirea de religie. Astfel: : . - . 
-.: : Pe vremea împăraţilor păgâni, religia mosaică, judaica su-. perstilio, care cuprindea. şi. creştinismul, nu: lipsea de. loc de. - bucurarea de îndrituiri private !.. Antonin Pius a. îngăduit chiar-. „Evreilor, ca să. taie împrejur. pe copiii lor, deşi această operaţie. .. e privită în deobşte ca -o -crimă 2  -- 

Prigonirea creştinilor se datorează faptului, că ei, neţinân- du-se de nici o'religie a nici unei ţări şi fiind - trădătorii ai: religiei naţionale, erau priviţi ca răsvrătitori, -.. 
 ————————————————_—— . N . IN . . : Ă 11) Caius, 4, Ş, 182, — V. Girard, 1. c. p. 199,-n. 4, „12) C., 3, 28, de inofficioso testamento, 27. | - 1) D., 50, 2, de decurionibus, 3, $.3, A - 2) D., 48, 8, ad ieg. Corneliam de sicariis, 11, pr. 

a
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| IL. De când creştinismul a ajuns religie de stat, impăraţii 

au făcut numeroase legi (constitutiones) atăt contra păgânilor 

«(pagani sau -gentiles), şi a Evreilor (Judaei), cât şi în contra 

-ereticilor: şi mai cu seamă “a apostaţilor. — De atunci, numai 

„“cetățeaii creştini ortodocşi se bucură de toate îndrituirile private, 

iar ceilalţi, cetăţeni sunt supuşi la diferite restricţii, mai ales în 

„ce priveşte capacitatea de a moşteni, ori dea fi martor. — Din- 

" “tre celelalte restricţii, cităm : Evreii: sunt opriţi sub pedeapsa . : 

-<u moartea de a se căsători cu: creştinele, de-:a face  proseliţi, 

„de a avea şi.a tăiă imprejur robi creştini, sunt “excluşi de la 

funcțiunile publice, afară de decurionat Şi de la Leon şi An- 

thim, nu “mai pot îi avocaţi. 

-Ş. 24. Inrudirea. pr 

Inrudirea este de mai multe feluri:  Inrudire legitimă şi 

“înrudire în. afară de lege sau. înrudire nelegitimă. Agnatio şi. 

„cognatio. Inrudire în linie directă şi înrudire în linie lăturalnică. 

Şi, înrudire spirituală. 
A: Inrudirea legitimă. şi înrudirea nelegitimă. 

_L. [nrudirea legitimă sau legiuilă este legătura dintre părinţii, 

cetăţeni romani casătoriţi-conform cu jus civile,” şi copiii, care 

„se nasc dintr'o astfel de căsătoria (justae nuptiae), p. c. şi: 

„ „degătura dintre aceşti copii între ei. —. Acest fel de - copii se. 

| “ternitatea şi filiaţiunea, | 

“numesc legitimi sau legiuiţi, justi. 
“ Inrudirea legitimă - produce trei efecte: Maternitatea, pa-- o 

1) Maternitatea este foarte uşor de constatat, fiindcă faptul | 

, naşterii cutărui copil din cutare femee. se. poate dovedi în mod 

„sigur. De aceea Romani zic: Mater semper certa est!. 
2) Paternitatea este foarte greu de constatat, fiindcă nu se 

poate dovedi cu siguranţă, de către care bărbat a fost zămislit. 
cutare copil. — Dar, greutatea aceasta este uşurată de, garanţia 
-morală, că o femeie căsătorită şi cinstită nu are relaţii de cât 

- cu' soţul său. De aceea, -spre a 'se înlătură scandalul, s'a admis 
-- presupunerea, praesumptio, că un copil a fost zămislit de soţul 

- amamei. sale : Pater ist est quem nuptiae demonstrant. 
| 3) Filiaţiunea, Pentru ca - presupunerea de mai sus să fie 

1) D, 2, 4, de în jus vocando, Aa - i



„admisă, nu-i deajuns, ca' fătul să se nască. imediat după închee- rea: căsătoriei, ci trebuie, ca el'să se fi născut sau cel puţin. şase -luni după :încheerea căsătoriei, sau cel. mult înlăuntrul a SE zece luni de la desfacerea: căsătorii 2. Prin urmare, pentru : do-. vedirea ' paternităţii nu are nici O însemnătate împrejurarea, că mama în clipa: naşterei mai. eră, ori numai eră soţia bărbatului: Ş Său ; ci, însămnătate. are numai. clipa 'zămislirii copilului, “ II. /nrudirea: nelegitimă este legătura 'dintre părinţii; sau ne- . căsătoriţi, sau căsătoriţi altfel de cât conform cu jus civile, şi „Copiii, care se nasc din asttel de relaţii. p: c, şi legătura dintre. . „aceşti copii între ei. —. Acest fel de copii se numesc copii. ne- legitimi, injusti. — Inainte de edictul lui Caracalla din 212 d, H. copiii născuţi din părinţi căsătoriţi conform: Cu jus  gentium: - sunt nelegitimi. Dar, după ce acest împărat a acordat cetățenia romană tuturor Supuşilor liberi din Statul roman (afară de pere- . grini dedeticii) şi mai ales după ce Justinian . a desființat. atât calitatea de Latinus Junianus, cât'şi pe acea de Peregrinus ge. - „- „deticius, toţi. copiii. născuţi din orice fel de - căsătorie. neoprită sunt legitimi. 
1) Copiii nelegitimi sunt de: patru feluri :: Naturali „(natur - rales), adulteini, incestuoşi „ŞI Spurii. | Da A a Naturali -sunt copiii „născuţi din „Părinţi, -care trăesc în. concubinătus, Ei pot. ajunge legitimi prin legitimatio Şi atunci se Bucură de aceleaşi îndrituiri, ca şi copii născuţi legitimi. In * - vremea lui Justinian, Chiar fără să fi fost legitimaţi, au” o în-' “drituire restrânsă de' moştenire în averea lăsată de tâiăl lor, --! Adulterini Sunt copiii născuţi din relaţii adulterine, relaţii; „Care sunt pedepsite. | 

, . E 7 Incestuoşi Sunt copiii -născuţi din Telaţii dintre. persoane; „care-s rude atât de aproape, în cât nu se pot căsători, - relaţii - - „-€are sunt pedepsite. Ei sunt numiţi în. izvoarele. noastre guasi:. vulgo concepti, quasi Sspurii. =: Aa De ”-* Spurii sunt toţi ceilalţi copii născuţi în afară de căsătorie. “din relaţii; care nu Sunt nici oprite, nici pedepsite, ci tagăduite, - copiii din flori. 
_— 

.. 
o o. e. ao . . i i II e 

”2)-Copiii adulterini ŞI incestuoşi; adică acei născuţi din E 
relaţii, ori din căsătorii oprite (nefariae, incestae, damnataej ve- . N 

2) D. 1,5, de statu hominum, 12, — D., 1, 6, de his qui sui Juris, 6_ s 
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fitae etc.) nu numai că „sunt. nelegitimi, adică + nu suni tegiuii, 
dar sunt şi nelegiuiți, 

3) Toţi: copiii nelegitimi surit priviţi, că nau. tată: Nec hi - 
patrem habere intelleguntur 3. —'De aceea: Sunt în totdeauna 

“sui juris: Şi sunt rude numai cu mama lor, cu udele mamei lor 
'şi între ei, z 

| Aşa dar, regula este,. că paternităte nelegitimă 1 nu există 1 — 

De la această regulă s'a făcut o singură -abatere: Conform cu 
0. constitutio a lui Hadrian, copiii născuţi în afară de căsătorie 

din relaţii cu.un ostaş în. vremea serviciului ostăşesc sunt rude 
„de sânge cu.tatăllor; deci au tată. — Acesta e Singurul. caz. de 

paternitate nelegitimă ! +.” - 
| [4) Potrivit unor rândiaeli din Codex şi din Novellae: Per- 

soanele, care: âu incheiat: căsătorii sau incestuoase, sau oprite, 

a. chiar dacă au dat. naştere la copii, sunt privite, că n au copii. — 

" - Mulier illustris (femeea din clasa Ilusires), care, . pe “lângă un. 
fiu legitim, are şi un spurius, e privită, că n'are. “de copil pe. 

acest spurius. In acest caz nu există nici maternitate 1]: 

| B. Adgnatio şi 'cognatio Dreptul. Roman cunoaşte două - 

„feluri de legături de. familie: Legătura dintre persoane, care fac |. 

- parte din aceeaş casă, şi legătură dintre persoane, care au q-. 

 celaş sânge. Cea dintăi se. numeşte adenatio, adgnaţia, iar cea 

de-a doua cognatio, cognaţie. 

I. Adenalio. In Roma cea veche legătura de. familie” are 

însemnătate politică. De aceea, prin familie” se înţelege o sferă, 

închisă juridiceşte, de persoane, care sunt legate . împreună sau 

prin puterea părintească (patria potestas), sau prin puterea ma- . : 

_ritală (manus). Această familie se riumeşte familie -civlă. — Ra- 

portul dintre păterfamilias, care are astiel de puteri, şi acei care 

se găsesc sub, una din aceste puteri, p. c. şi raportul - “acestora”. 

„ între ei se numeşte - adgnatio.. Ea se numeşte înrudire civilă, - 

“ cognatio civilis? Sai 
1). In virtutea puterei pătinteşti sunt adgnaţi (adenati) ur- a 

mătoarele persoane: - - 

3) Caius, |, $. 64. 
4) V. mai jos n. $, p. 129. 

- .5) C. 5, 5; de incestis et inutilibus niptiis, 6. — - Novele 59, c. 15. — 

0.6. 57, ad S. C. Orphitianum, 5. - . 
„ 6) F. Regelsberger, 1..c.. $. 70, p- 212 şi urm. % 

„7) D.. 38, 10, de gradibus, 4, S. 2 şi 10 $. 2,
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Intăi, două. persoane, din care una este sub puterea pă- rintească a celeilalte. De pildă: Fiul şi tatăl său. a | Al „doilea, două persoane, care sunt sub aceeaş putere pă-. rintească, De pildă: Doi fraţi, al căror -tată trăeşte. | za Al treilea, două. persoane, care au fost sub aceeaş putere părintească, dar cu condiţia, ca această putere să fi încetat prin | „moartea lui - paterfamilas, “iar nu în alt chip. -De Bildă: Doi „fraţi, al căror tată-a murit, : 7 a CE -Şi al patrulea, două persoane, care puteau fi sub aceeaş. “putere părintească, dar n'au fost, fiindcă una din. ele, deşi ză- mislită în timpul vieţii tatălui său, totuş s'a născut, după ce a- "cesta murise. De pildă: Doi fraţi, din care unul s'a născut după moartea tatălui său... e | „Acest fel de adgnaţie se stabileşte în acelaş „Chip ca şi. „Puterea părintească, şi anume : Sau prin] generaţiune (procreare) într'o căsătorie civilă. Sau prin adopțiune ; aceasta este un “act E „civil, prin care paterfamilias dobândeşte patria potestas.. asupra. . -unei persoane, care mai înainte nu se găsea în această legă- - -tură faţă de el. Sau prin legitimațiune ; aceasta este tot un act civil, prin care tatăl dobândeşte patria potestas asupra copiilor. - săi naturali (naturales). .-- a ii i In virtutea -puterii mariale (manus) soţia este adgnată atât cu - „Soţul său, cât şi cu' copii. săi. Ea este loco filiae, ca şi fica so- „tului său, şi deci suroră cu copiii săi, Ra Acest fel de adgnaţie se . stabileşte În sacelaş chip ca. şi manus şi anume: Sau prin confarreatio, căsătorie religioasă. . Sau prin coemptio, cumpărarea soţiei prin mancipatio de cătră soţul ei. Sau prin SUS, posesiunea neîntreruptă: a soţiei: vreme „de un an. -.- DI ea 3) Adgnatio încetează prin desfiinţarea sau a puterei pă- rinteşti,: sau a puterii maritale în orişice chip altul de cât moartea Sau a lui paterfamilias, sau a soţului. De pildă; -Filiusfamilias emancipat (liberat de puterea părintească) nu mai este adgnat “nici cu tată] Său, nici cu. fraţii şi surorile sale. Filiafamilias,.care . . s'a făcut vestală şi astfel a eşit de sub puterea părintească, nu -.. mai este adgnată nici cu tatăl său, nici cu: fraţii şi surorile sale. 4) Intre mamă şi copiii născuţi în afară de justae nuptiae —-. . nu există adenati , fiindcă mama nu .are patria patestas, care e baza adgnaţiei. E aa 
*
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A. Cognatio. Cognaţia este înrudirea de sânge sau firească. 

1) Ea se stabileşte prin generaţie (procreare), fie în jusiae 

muptiae, fie în afară de justae -nuptiae.” Astiel- sunt cognaţi 

(cognati) : Sau două -persoane, din care una- este autorul (crea-. 

torul) celsilalte recunoscut. de dreptul pozitiv. „De pildă: Fiul şi 

“tatăl său. Sau două persoane, care. au „acelaş autor: (creator) 

recunoscut de dreptul pozitiv. De pildă: Doi fraţii, care au ace- 

laş tată. Doi fraţi, care au. aceeaş mamă. Doi fraţi, care au-şi . - 

acelaş tată şi aceeaş mamă. --- 

“Fiindcă regula este, că nu există paternitate. nelegitimă, 

de aceea copii nelegitimi, fiind - consideraţii, că n'au tată, nu 
. 

“sunt cognaţi cu acesta, ci numai cu mama lor -şi cu rudele 

mamei lor &. .- 

se face! . 

„1, Făcând comparaţie între 'adenatio şi cognatio constatăm : 

1) Adgaţia stabilită -prin” procreare produce în totdeauna . 

neapărat şi cognaţia. — Dar se poate, ca cineva săfie cognat şi 

totuş să nu. fie şi agnat. De pildă: Tatăl şi. filiusfamilias al său 

sunt şi adgnaţi şi cognaţi. Dar. mama şi fiul să nelegitim sunt 

2) Cognaţia nu încetează nici. o „dată: Sângele apă nu .. 

cognaţi, dar nu. sunt şi adgnaţi. Tatăl şi. fiul. său emancipat 

rămân. cognaţi, dar hu mai sunt adgnaţi. 

2) Adgnaţia stabilită prin adopţie produce deasemenea un: _ 

fel de cognaţie, care 'se numeşte cognație fictivă. Romanii, spun, 

-că în acest caz. cognatio. “fingitur. Dar, dacă ădoptatul este 

“ emancipat, încetează şi adgnaţia şi această cognaţie. .- 

3) Legitimaţia nu face decât să constâte o cognaţie, pe care 

dreptul pozitiv n'o recunoştea.. Deci, în caz de adgnaţie stabilită - - 

prin  legitimaţie, “adgnaţii sunt şi cognaţi;. Această | cognaţiune, 

fiind 0 înrudire de. sânge; nu încetează niciodată. o | 

4) Adgnaţia stabilită prin. căsătoria 'cu manus produce dea- 

semenea cognaţie fictivă: Soţia, după cum am văzut, e privită ca 

fica soțului. săii. Dar, dacă soţia esă de sub manus prin emanci- 

pare, această cognaţie încetează. pa N 

__5) Din pricina . celor de mai sus, izvoarele noastre spun, 

că orice adgnat este în acelaş timp- şi cognat *. Ma 

  

| 8) v. mai sus, $. 22, n..3, p- 237. e . - LT 

2 9 Da 38, 10, de gradibus, 108. 4.—D.,1, 7, de adop., 23, - D., 38. 

"8, unde cognati; t 8. 4. - " | - Aa _ -
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IV, „La început, dreptul roman nu recunoştea de cât în- rudirea civilă ;-între Cognaţi nu există nici o legătură juridică, 

„aveau asupra femeilor şi asupra membrilor impuberi ai familiei, “ “adică în tutela, — Dar, cu timpul, această asprime a vechilor obiceiuri sa Schimbat. Chiar în vremea Republicei legile pozi- "tive au acordat: cognaţilor o situaţie legală ; ei figurează deseori "printre persoanele, care se bucură. de privilegiul de a fi scutite: „de restricțiile şi Prohibiţiile făcute -de unele legi, sunt personae „eXceptae. Dar, mai ales în -moşteniri această „mişcare a ajuns - Ă însemnată: După vechiul jus “civile, copiii emancipaţi erau înlă= . - turaţi de ia moştenirea „fatălui lor, iar între mamă şi copiii ei "nu există de loc. moştenire, "Pretorul, ca să îndrepte aceste ne- dreptăţi ale legei, a admis la moştenire pe copiii emancipaţi, ba . Chiar. şi pe alți cognați: In vremea împaraţilor prin _senatuscon- sulte. s'a stabilit o indrituire de moşte: ire între mamă şi copiii 

__ C. Inrudirea în linie directă şi înrudirea în linie in- directă sau lăturalnică (colaterală). e Il. Inrudirea în linie directă este înrudirea: dintre două per.. „ Soane, care se trag una din. alta. De pildă :-Inrudirea dintre tată - Şi fiu, dintre tată şi nepot de fiu ş. a. m.q. - Sa Linia directă este sau, scoborâtoare (descendentă), Sau sui- toare (ascendentă), — Scoborătoare este atunci, când ne cobo-. râm de ia autor la prugenitura lui, iar suitoare, Când ne suim de la progenitură la. autorul ei. N 
- II. Inrudirea în linie Iăturalnica este înrudirea dintre două ”- persoane, care se trag din acelaş autor comun, iar nu una din d - - | . - 10) V. Ch, Maynz, |. e, 1. $. 15, în.fine, p. 408, . 11) D., 1, 7, de adopt, 23, E
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alta. De pildă : Inrudirea dintre doi fraţi, dintre un rate „şi un. 
nepot de frate, dintre doi veri ş. a. m. d, - 

“La Romani, rudele _lăturalnice sunt de - două feluri : “Con- 
-sanguinei şi uterini: Sunt consanguinei, când au acelaş tată, a- 
decă sunt. legaţi între ei prin adgnaţie, fie că au: Şi aceeaş mamă, 
fie că se trag din mame diferite. — Sunt uterini, când au aceeaş 
mamă. - - 

” „Azi, rudele lăturaInice -sunt de: trei feluri: „Germani, - 
_-consanguini, şi uterini : Sunt germani, când autorii. lor -sunt a- 
ceiaşi. (Sau tată: şi mamă comuni, sau bunică şi bunic comuni. 

„ş. a. m. d). Sunt: consanguini, când numai tatăl lor este comun. — 
Sunt. uterini, când numai mama lor este “comună, 

Romanii au şi ei vorba germani, dar n'o "întrebuințează. - 
-cu înţelesul exclusiv de 'azi. „Asttel, fraţii, cărora azi ie zicem 
“-consanguini, sunt numiţi” uneori: germani ; 3 deasemenea, îraţii ai 
„erini sunt numiţi uneori germani 2, 

„ IIL.. Se-poate, ca două persoane să fie rude între ele “cu | 
mai multe titluri. In acest. caz avem de a face cu o înrudire 
complexă... De pildă: Când doi veri s'au căsătorit: şi au un 
“copil. Tatăl: tatălui - copilului: este în acelaş! timp bunic din. 
partea tatălui şi unchiu mare din partea mamei ; iar copilul este 
-nepot de fiu. şi strănepot. de uichiu al tatălui iâtălui său 12, 

Inruditile complexe pot. să. -aibă înrâurire asupra părților. 
de moştenire, care se cuvine_unei persoane, - În: moştenirile, ab 
intestato. . - . 

IV, Apropiarea înrudirii! se e stabileşie prin numărul genera- 
fiilor, care -leagă persvanele.. Fiecare  gerieraţie” formează un _ 
grad. Tot sunt gradus, quod sunt generationes, zic romaniştii, 

:4n linie: directă socoteala 'se face în “chipul cel mai 
simplu. “Astfel: Tatăl şi fiul sunt''rude în gradul întâiu. Bunicul 
-Şi nepotul de fiu sunt rude în gradul al doilea ş a. m. d, 

în iinie lăturalnică se numără gerieraţiile, care sunt. între 

"cele două persoane, suindu-ne de la una până la autorul comun 
şi scoborându-ne de la acesta până la cealaltă persoană. Asttel: 

- Doi fraţi sunt rude. de gradul al doilea. Unchiul şi nepotul sunt 

12 v. Ch, Maynz, L. ca 1, $. 16 n. S,p. ati. RR 
213) Pentru alte cazuri de înrudire complexă. Ve Cn. Maynz-l. E ÎI, 

„8. 16, n. 3, p. 409-410, . 

7.
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„rude de gradul al treilea. Doi veri primari sunt rude de: gradul 
„al patrulea ş. a. m.d. Si Sa 

„_“D. Inrudirea spirituală. Aceasta e o înrudire întemeiată, 
nu pe legăturile de familie, ci pe taina botezului. Astfel de în- . 
rudire există. între naş şi fin, p. c. şi între naşi între ei, 

Inrudirea spirituală are însemnătate pentru căsătorie: Jus- 
tinian a oprit-căsăroria între naş şi fină.- 

Lie 6..25, Afinitatea, ? 
"1. Afinitatea (adfinitas, affinitas, cuscria), este legătura, care 

se stabileşte prin căsătorie atât între cei doi soţi, cât şi între 
„unul din soţi.şi rudele de sânge ale celuilalt soţ... 

Afinitatea dintre unul din soţi şi rudele. de sânge “ale : 
celuilalt- soţ poate să existe sau în linie: directă, sau în linie 
lăturalnică. In linie directă există, între unul din "soţi şi scobo- 
ritorii, ori suitorii celuilalt soţ. — /n linie lăturalnică există între 

“unul din soţi. şi rudele. lăturalnice ale celuilat soţ. e 
Rudele de sânge 'ale_ unui soţ nui sunt de loc afini 

(adfines, affines) cu rudele de sânge ale celuilalt soţ. — La noi 
părinţi celor doi soţi sunt cuscrii: N .- o 

Romanii însă dau numele de afinitate şi legăturei dintre 
logodnici, precum şi legăturei. dintre un logodnic şi rudele de. 
sânge ale -celuilait logodnic !. a _ 

II: În afinitate nu există grade, fiindcă, ea nu se stabileşte: | prin. procreare (generatio). Gradus auteni “adfinitati nulli - sunt 2, 
„ Romanii au nume anumite cu care arata legăturile de -afinitate- “însemnate din punctul de vedere juridic: o: IE | Dar, se obişnueşte, ca să se aplice. afinităţii gradele în- „Tudirii şi de aceea se zice, că un soţ este afin cu rudele celui-- 
„lalt soţ în acelaş grad, în care acest soţ este rudă cu ele.. ..-: „Il. Afinitatea n'are mare înriurire asupra îndrituirilor per- soanelor, care se găsesc în această legătură 3. Ea poate da naştere obligaţiei, ca afinii să'şi procure reciproc alimente. lar afinitatea 

  

1) D. Fragmenta Vaticana, Ş$. 218, 262, 302. — D,, 12, 4. de cond. causa - data, 8.— D., 22, 1, de usuris, 38 $.1.— C.,5, 3, de donat. ante nupt., 15. 2) D., 38, 10, de gradibus et adfin., 4, Ş. 5. - : 3) In Indrituirile de familie vom vedea, câ afinitatea dintre cei doi'soţi. - dă naştere la raporturi de drept foarte însemnate, 3 Io ”
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de anumite grade este o piedică la căsătorie. Astfel] : In linie directă 
căsătoria între afini e oprită -la infinit. In linie lăturalnică e 
oprită până la al doilea. „grad ; adică” e. oprit să ne căsătorim 

- cu fratele -ori cu_sora' persoanei, cu care am. fost căsătoriţi *, 
IV. Afinitatea - încetează prin. desfacerea căsătoriei 5. — Se 

înţelege de la sine, că nu există afinitate între unul din'soţi şi 
“persoanele, care m'ajung 'rude ale celuilalt soț, de cât după 

” desfacerea căsătoriei. - .. - : | 
„Dar, deşi. afinitatea încetează prin desfacerea căsătoriei, . 

totuş din punctul de vedere al piedicelor ia căsătorie ea durează 
şi după desfacerea căsătoriei 6.. ; 

"$. 26. . Projisiunea. 

Unele profesiurii se bucură de privilegii - recunoscute “sau 
de dreptul public, sau de dreptul privat... | 

I. Profesizini, care se bucură de privilegii recunoscute de drep-. 
iul public. - | 

Din vremea „celor dintai împaraţi, exercitarea: unor indus-: 
“4rii, cu deosebire cărăuşia (transportul) de grâne, precum şi ne- 

guţătoria de grâne, făceau, ca Latinii să capete cetăţenia romană !. 

__ Profesorii de ştiinţe liberale, medicii, avocaţii, bancherii, 
„neguţătorii de grâne ş. a. se bucură de privilegii mai mult, ori 

mai - puţin insemnate ; mai.cu seamă de scutiri de sarcinele 

publice. ” 

II. Profesiuni, care: se.  Bucură de privilăgii recunoscute de 

“dreptul privat. 
Membrii clerului- p. "c, şi. ostaşi se. “buciură de privilegii 

însemnate. 
| Rustici în mai multe cazuri sunt iudecaţi mai cu: «blândețe 

„de cât ceilalţi cetăţeni *, a . 

4 1 1, 10, de nuptiis, S8. 6. şi 7.—D, 23, 2, de ritu nuptiarum, 14 
pr. "şi 40.—C., 5, 5, de incertis nupiiis, 5, 8 şi 9. —C.,5, 4, “de  nuptiis, 17, 

5) D, 3, 1, de postulando,'3. $. 1. + 

- 6) D.., 23, 2, de ritu nuptiarum,:12, Ş. 3. —L., LL 10. “de nuptiis; Ş. 9 
1) V. mai sus $. 18, IV, 4, n. 6,.p. 215. 

2) D., 2, 5, si quis in jus 'vocatus non ierit, 2. $ 1.— op, 2, 13, de Ă 
edendo,- 1, $..5.— D., 49, 14, de jure Jisei, 2, Ss 1.— C, „qui admitti ad bonor, | 

poss. 6, 8. 9 şi urm.



ai e ai a 

8.27; Domiciliul, = - - 

„.„„. Prin domiciliu se înțelege locul, unde O persoană îşi „are aşezarea sa 'de căpetenie, sau “centrul activităției. sale S0-.. 
ciale i, o. e a 

| “Il: Pentru. ca un loc să ajungă domiciliul unei persoane, | se cere întrunirea a doua elemente //Voinţa persoanei de a jedea . 
„„obicihuit_ în acel loc şi arătarea acestei: voințe prin fapte cores- 
".punzătoare cu ea, de pildă,. prin . întocmirea “unei locuinţe. "— 
De aceea: O asttel de voinţă este presupusă, când o persoană „a locuit zece ani întrun oraş pentru învăţătură 2, — Dincontră nu-i. deajuns o şedere trecătoare, de: pildă,. cu prilejul unei “vizite, III. Domiciliul se pierde, când dispare sau unul. din cele : "două elemente, sau amândouă. De pildă: Cineva sau se hotă.  » 

  

:“răşte, ca să'numai locuească în. cutare loc, sau este izgonit . (expulsat) de unde locuia, sau dobândeşte“alt domiciliu, . 
| Dar, întreruperi, sau mai lungi, sau mai scurte, ale locuirii întrun loc, mau. nici o înrăurire asupra domiciliului. 

IV. Domiciliul este Sau voluntar, sau necesar... ... „ 1) Domiciliul vohintar este acela, pe care o persoană şi l-a ales de bunăvoea sa. î a „.. Fiecare poate să'şi schimbe domiciliul după voe. .... Invoeala, prin care obligăm pe cineva, ca să aibă domi- ciliul. întrun oraş anumit (uti în illa civitate domicilium habeat), este privită de. Romani că imorală 3, Sa 
2) Domiciliul necesar este acela, pe care dreptul “pozitiv, „în interesul. tuturor îl determină anume pentru uncle persoane. . - „ Astiel au domiciliul: a e Copii legitimi la tatăl lor, — Dar, de îndată ce au voinţă, - „pot şă-şi aleagă alt domiciliu 4, a - Soţia căsătorită la soţul său. a „_ Senatorii în Roma. Dar, pot să'şi aleagă şi alt domiciliu, „_-» Ostaşii în “oraşul de garnizoană, afară numai. dacă mau aşezarea lor în altă parte, - SE a - „Condamnaţii la” rălegatio, ori la deportatio la locul, unde 

1) D., 50, 16, de verb. signif, 203, verbis: Sed de ea re constitutum.,. .. C., 10, 40 (39), de incolis et ubi quis domicilium habere, 7. e - 2) G, 10, 40 (39), de incolis, 2. - e 3) D., 35, 1, de condic, et demonstr., 71, Ş. 2. | SI 4) D.. 50; 1, ad municip., 3, 4, 6 SII? 4
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au fost trimeşi. — Insă, condamnaţii numai cu închisoarea Mau: 
domiciliul în localul - închisorii, fiindcă le. lipseşte voința de a: 
şedea obicinuit acolo. : 

V. O persoană poate să aibă mai multe domiciții : Aceasta. 
 se:intâmplă: . . 

Când cineva. are aşezări egale. în mai. "multe. locuri şi. 
locueşte în răstimpuri egale în fiecare Jocă. 

Când un cetăţean roman locueşte afară din Roma. — 
Fiindcă: Roma e privită ca patria tuturor cetăţenilor (Roma com-. 

| munis . nostra patria est), cetățeanul, care locueşte afară din | 

- Roma,. are un domiciliu „acolo, unde este I6cuinţa sa, şi altul: 
în Ronia. : 7 
VI. Dar, se poate şi cao „persoană. să maibă nici un domi- 

ciliu. De pildă : Vagabonzii 7. — Acel, care îşi părăseşte doriiciliul: 

şi pleacă la drum, ca să găsească ! un loc, uide să seaşeze din nou. 
VII, Domiciliul are însemnătate din mai multe Puncte de: 

vedere: : o CE - NI 
D Acei, care: domiciliază în. ltatia, pot îi scutiţi să admini: 7 

streze,. ca tutori ori curatori, “afaceri provinciale 8 i 

_2) Câtă vreme a fost în vigoare . legea Iulia „et. Papia 

Poppaea, „persoanele, care au un număr anumit de copiii (de: 

-- reguiă trei în Roma, patru în Italia, cinci în provincii), se bucură. 

de unele. foloase ; pe când, acei, care n'au 'de loc copiii, sunt su-, 
“puşi la restricţii” din unele puncte de' -vedere. Deci, cei dintăi au' 

o capacitate juridică mai mare decât cei deal doilea. 

_-* 8) Sarcinele (munera). şi foloasele (honores)- municipale - - 
“privesc pe toţi. acei, care domiciliază” in municipium, chiar dacă. 

nu sunt cetăţeni, cives, ai lui, ci numai locuitori, incolae. - 

4. Competența . judecătorească, forum. Regula. este, că. un 

cetăţean nu datoreşte ascultare decât judecătorului, căruia îi este- 

supus, fie din pricina obârşiei sale, forum originis, îie din. pricina. - 

domiciliului său, forum. domicilii. De aceea reclamantul trebuie: 

“ să-dea în judecată pe pârât inaintea judecătorului, unuia din 

aceste două Jora. “e 

  

5) D;, 50, 1. cit. 5,6 $, 2,22 56,27 $2 

6) V. mai sus $..18. n. 23, p. 214. 
21) Da:50, 1, ad municip., 27, $. 2. - ie 

1 8) D., 27, 1, de excusationibus, 19... - , 5 Pi 

9) D., 50, 1, ad municip. 29... : Si Da
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Romanii zic: Actor rei forum sequi debet W. Modernii. zic : 
„Actor sequitur forum rei. — Dar pârâtul nu poate fi dat în jude- 

„cată la forum originis decât, dacă se găseşte acolo (si ibi inve- 
niatur). pi ea | PE 

„_. Cand o persoană este. dată în judecată în alt loc, de cât 
«cele două de.mai. sus, poate să se impotrivească la judecare. 

„ „Această impotrivire se numeşte declinare. de competenţă “(prae- 
-scriptio fori). — De la „această regulă sunt următoarele trei . 
abateri : Se a Ei 

| In procesele privitoare la moşteniri, moştenitorii Zrebuie să „N „primească să fie judecaţi de judecătorul competent al defunctului, . “care a lăsat moştenirea! . . ai a 
Procesele. privitoare la. nemişcătoare pot, de-la Valentinian 

-Şi Theodosiu 1, să fie judecate de judecătorul locului, unde se 
2) „găsesc acele nemişcătoare. De aceea. se zice, că pot îi judecate 

„la forum rei sitae 12. - i a 
- >. ŞI, în procesele pentru delicte, faptaşul nu se poate împotrivi 

să fie judecat de judecătorul locului, unde sa săvârşit delictul, 
forum delicti 3,” . a a 

- Adăogăm, că” părţile, prin învoelele lor, pot să se "abată - 
dela toate:regulele de mai sus -1. .De pildă: Se învoesc, ca să se 
judece. la Roma (ut Romae judicium fiat, ori în altă parte. In „acest caz se întinde competenţa judecătorului de la locul ales; . - de aceea se zice prorogatio fori, forum. prorogatum, forum con- 
-tractus. — Voința de a prorogă competinţa judecătorului poate să 
rezulte şi din împrejurări 15, De pildă: Uneori, locul, unde un: „„ <ontract trebuie” executat, este' şi locul, unde părţile trebuie să se judice. Şi în acest caz se vorbeşte de forum. contrachis. a 

O
O
.
 

10) Vaticana fragmenta Ş Ş. 325 şi 326. — C.,-3, 13, de. jurisdictione 2, 5. — C,,'3, 19, ubi în rem actio exercere debeat, 3.. a RE ” 11) D., 5, 1, de judiciis, 19, pr. - - a 12) C., 3, 19, ubi în rem actio exercere debeat, 3. : E 13) Novella 69, cap. 1.— . ” | -. - 14) D., 5, 1, de judiciis, 1. — C., 3, 13, de jurisdictione,1, — C,, 7, 48, „Si Q non compelente judice judicatum esse dicatur, 4: i . _ 15) D., 3, 3, de Procuratoribus, 54, Ş. 1.—D., 5, 1,de judiciis, 19,$ Ş, A, 2, şi 3, 36 $ 1.— C.,3, 21, ubi de ratiociniis: agi oportet, 1 şi 2. - ci 

i 

N



„Ie CAPITOLUL IL 
PERSOANELE . JU RIDICE. 

- Secţiunea 1. - | 

a | . $. 28. Generalităţi. . Da | 

l Persoanele juridice + sunt sunt organizări. sociale, Cu. capacitate. _- 
juridică_de > sine stătătoare, servind. la infăptuirea, de Scopuri so- 

ciale generale, 
ai ii” Dreptul Roman cunoaşte trei feluri de persoane. juridice Ei 
E Corporaţiile (corpora, collegia, universitates), aşezămintele cucer-. . 

nice şi- acelea de binefacere (piae causae) şi fiscul (fiscus), adică. 
Statul romanțdin cele -din urmă vremuri ale Împărăției privit ca. 

subiect: de îndrituiri private, ... - 
„_ Este” controversat, dacă moştenirea d deschisă, dar neprimită 

încă (hereditas jacens), face parte dintre persoanele juridice. .. 

III. Pentru „ca o organizare socială să poată fi -persoană. 

juridică, trebuie să aibă: de scop Infăptuirea- € de scopuri, sociale. 

generale. - A 

| O organizare . socială care: ar urmări şi ar servi, la întăp-. 

tuirea de scopuri antisociale, nu poate fi şi nu este” persoană 

juridică. De pildă: O: bandă de hoţi, ori de talhari, oricât de 

bine organizată. ar îi, ni-i persoană juridică. De aceea: - 

Persoanele juridice - se deosebesc în: Persoane juridice licite- 

(collegia licita) şi persoane juridice nelicite (collegia illicita). - 

„N, In Dreptul : Roman persoana juridică îşi i ia personali-- 

tatea sau capacitatea juridică din. ea însăş. 

Ş Unele persoane 'juridice au capacitate şi din- punctul de: 

vedere al dreptului public, “adică. au şi întrituiri şi îndatoriri 

publice. — Fiindcă în cursul. nostru ne .îndeletnicim numai. cu. 

dreptul privat, de ' aceea nu vom vorbi de această capacitate. : 

„.. "Toate persoanele juridice au capacitate din punctul de Ve= - 

“ dere al dreptului privat. ' 

-1) In ce privește capacitatea "de a avea îndrituiri ; 

* Pot'avea îndrituiri patrimoniale (indrituiri reale şi indrituiri 

de obligaţii) de orice fel. : 
i Dar, nu pot avea îndrituiri personale. Astiel,. jiindcâ nau: 

îndrituiri de familie, nu pot face o adopţie; nu pot încheia 0. 

  

| D Cf. F. Regelsbereer, cs |. s 56, n. 9, p. 238. 

fa
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_ «căsătorie, nu pot.administră o tutelă şi nu pot nici să moşte- 
” -mească ab intestato, fiindcă acest fel de succesiune se întemeiază 
pe înrudire, iar. persoanele juridice nu pot fi rude cu cineva. — 

- "O singură abatere. există: Municipia pot avea îndrituirea de pa- 
“tronat asupra .robilor- lor, pe cari i-au desrobit. : aa 

Prin testament pot dobândi legate (legata). Dar, îmoşteniri * 
nu pot dobândi: de cât, dacă li se acordă "această favoare 2, 

2) In. ce priveşte capacitatea de agere: Se 
„Persoanele, juridice pot să înstreineze îndrituirile lor patri- 

“moniale ; însă, înstreinările acestea sunt supuse la unele restricţii,. 
“Care se aseamănă cu acelea impuse impuberilor şi minorilor, 

„__. IFiindcă persoanele juridice suni asămănate. cu minorii, «de aceea li-se acordă şi lor in integrum restitutio]. + e 
O chestiune foarte coritroversată este următoarea : Persoana 

juridică are capacitate delictuală ? 3, adică, poate săvârşi delicte "Şi este respunzătoare de viclenia, dolul (dolus) şi. vina (culpa), . ale lor? ae 
In dreptul public, Romanii au admis, că persoana juridică 

;“este respunzătoare de dolus şi culpa. De pildă: Cartagina a 
“fost desființată. “Capua a fost pedepsită +. i IE 
“Dar în dreptul privat ei mau admis, că persoana juridică 
-este respunzătoare. de „dolus şi de culpa, ci considerau: aceasta ca. -- O'imposibilitate: Quid enim municepes dolo facere possunt ?. De „aceea persoanele juridice nu eraui ţinute de despăgubiri. — Dar, | 
9 persoană juridică, dacă trage folos sau dintr'un dolus (d. p. un ..: delict), sau dintro culpa, trebuie să înapoeze atât cu cât s'a îmbogăţit, cât a intrat în patrimoniul său: Quod ad. eam per- venit “, Deasemenea, ea, dacă sau nu execută de loc obligaţiile * sale, sau le execută rău, e respunzătoare de pagubele pricinuite „Si e obligată la despăgubiri. DEE E 

$. 29. Corporaţiile. . 
„__„l. Corporaţia (corpus, collegium, universi!as, ordo) este o “asociaţie de mai "multe persoană fizice “urmărind un scop şi- * - interese comune. E e | 

2) C., 6, 24. de hered, instit,, 8, e o 3) V. Introducerea Ş. 38. No. IV, p, 146., Ne iai 4) D., 7, 4, quibus modis ususfr.. amitt., 21. — D., 7, 1, de usufr,, 56! 

N
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ii Ii. Scopul” şi interesele pot. fi- felurite; „Politice, adminis=- 

trative, religioase, ştiinţifice, artistice, economice ş: a, EN 
„Scopul poate fi.sau statornic, sau vremelnic. | , 

III; Corporaţiile sunt de două feluri : Publice, “ori private.. 
„LD, -Corporaţii. publice sunt de pildă : Populus 7Omanus, a= 

dică stâtul roman, care a servit de model celorlalte corporaţii. 
“Municipia; Coloniile. Oraşele: libere. Civitates, fora, conciliabula,. 

„vici, provinciile. .. -: | 

Colegiile preoţilor. Colegiile fecioarelor vestale. | 
„ Colegiile decurionilor. - -. » - 

| Legiunile şi. corpurile: de călăreţi. A 

* 2) Corporaţii private, anterioare împarațior sunt de pildă ș. 

-* Breslele de. meseriaşi !. 
-- Asociaţiile sau. înfrăţirile religioase (sodalitates) 2. 2, | 

”- “Asociaţiile funcţionarilor. inferiori (collegia appăritoralim) 5: - 
Societăţile publicanilor (societates publicanorum).: 
Breslele de nevoiaşi (col/egia fenuiorum). 

E Asociaţiile de petreceri (sodalicia). - 
Corporaţii private, din vremea imparaţilor,. sunt de pildă =: 
Asociaţiile pentru e cultul. zeilor vechi, p. c. şi. pentru - cultul” 

, zeilor noi“ = | 

Asociaţiile pentru - cultul imparaţilor 5. - 

Asociaţiile de ajutor mutual, ca să asigure membrilor apa,. - 

(collegia aquae), înmormântarea (collegia funeraticia) a a. 

„ Breslele de meseriaşi $. i | 

IV. Istoric. La început există principiul libertăţii. asociaţiilor. 

-Pe urmă, . fiindcă sodalicia din Roma au luat, parte la luptele - 

politice de la. sfârşitul Republicei, de aceea, unele coilegia (dar: 

numai „collegia),. fiindcă erau protivnice statului (collegia, quae- 
s 

. 1 Bresle de caldărari de olari, de cismari. de argintari, de ferari,. - 

de sărari, “de lemnari $ a.D.,3, 4 quod' cuiuscumque- universitatis nomine,. 

1, pr. - - , 

2) D., 47, 22, de colegiis, 4. 

3) Collegia” alcătuite de pretor: (scribae), lictori (ictores), . viatores 

_(aprozi, uşieri, vătăjei). 

4 Collegia symphoniacoruni; 

legia cultorum Aesculapi et'Hygiae. 

5) Sodales Augustales, sodales Claudiales, sodales Flaviales, sodales: NE 

a Hadrianales, sodales Titiales; sodales_ Antoniniani ş.a, : 

: 

"'collegia cuttorum Dianae et Antisoi, col .-:
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-adversus 'rem publicam esse), au fost desfiinţate de' senat la 690 
a. U.c.— Clodius le-a reînființat. printr”o lege din 696. — Juliu 

Cesar și Octavian August au desființat toate asociaţiile de pe- 
„ “trecere şi mai ales pe acele nouă (plurimae șactiones titulo col- 
„Jegii Inovi). In. sfârşit'o lege „Julia a-lui August a: oprit sub. 
"pedeapsă de les-majestate pariicipărea la. asociaţii, care nu ob-: 

E “ţinuseră. o concesie de la, senat, ori de la împărat. Aceste măsuri 
-erau privitoare numai la Roma. — Dar, mai târziu, oprirea. de a. 
„participă la collegia.a fost întinsă în întreaga impărăţie prin dife- 
zite senatusconsulte şi constituţii împărăţeşti. :De atunci, prin-: 
cipiul libertăţei asociaţiilor a fost desfiinţat ?. Pa 

„ Dela această nouă regulă s'a făcut o singură abatere, prin- 
„“tPun senatusconsult ulterior, - pentru . -asociaţiile-. religioase şi 
pentru collegia tenuiorum (bresle de nevoiaşi), care au- fost scu-.. 
“tite de nevoia unei concesii, cu cobdiţie, ca să se conformeze. unor dispoziţii generale arătate prin acel senatusconsult 8.. - | 

V, Pentru ca o corporație să înceapă să existe sau să fie. 
„înființată, se cere întrunirea a. două elemente : Un fundament şi - „un act de voinţă. - > i 

"1) Fundamentul constă dintr'o pluralitate pe persoane fizice, - „ “fie cetăţeni, fie necetăţeni ; dar, nu robi? . a „_.- Neratius Priscus eră de părere, că pentru un collegium tre= | buie trei persoane :: 'Zres :faciunt collegium 0 
'- Justinian, generalizând” părereă” ăi” Neratius, a. rânduit, că „pentru toate: corporaţiile trebuie. cel Puțin trei, persoane. — Cu - drept cuvânt Justinian: a pus această regulă,. căci, pentru ca. „să se poată lua o hotărire, trebuie să fie cel Puțin trei membri | „„:* 2) Actul de voință este hotărîrea luată de mai multe persoane: fizice întrunite, ca să urmărească înfăptuirea de scopuri sociale! - “generale. -. S 
„De regulă, actul de voinţă este concretizat în 'statutele. ..... : :corporaţiei, lex collegii. Dar, se poate, ca, să. nu fie. statute; 

  

6) Breslele exploatorilor de mine. de aur, ori de' argint, breslele ex- . - i “ploatatorilor de ocne, bresle de pitari, morari, armatori- de corăbii, pietrari, - *bronzari, dulgheri, sticlari, postăvari, cojocari, argintari ş.a. 7) D.47, 22 de colegiis, 1,pr. şi 3 si. o i 8 Cf D, eodem. 1 $.1. NE 
9) Otto Karlowa. R&mische Rechtseschichte, 1. p. 68... - 10) D., 50, 16, de verbor. signif. s5. E 
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Statul Şi 1 muncipia mau nevoie de statute, pentru ca să aibă: 
personalitatea juridică ; de îndată ce au fost întemeiate, „ele au o: _ 
astfel de personalitate, 

VI. Actul de voinţă constitue organizarea corporațiilor. - 
- 1) Dacă sunt statute, atunci se e. prevede prin ele organi- 

zarea corporației: - , 

Corporaţia trebuie să fie independentă de schimbarea mem-= 
brilor săi, căci altfel: nu poate. să'şi ajungă scopul. 

Corporaţia să aibă o. casierie (arca) deosebită de averea. 
membrilor 'săi, tot pentru ca să poată să'şi ajungă scopul.— 

Numai banii, care se pun în această arca, servesc pentru urmă-: 

-rirea scopului comun. Dacă se mântuie aceşti bani, corporaţia. 

poate:să dea faliment, -deşi membrii săi ar fi milionari.— Pentru 
această arca se ţine. contabilitatea „deosebită, registre . separate, 
Dar, deşi de regulă corporaţia are:o arca a” sa, “totuş. se poate 

şi să n'o aibă 11. 

In ce chip să se formeze voinţa generală a. “corporației, . 
adică în ce chip să se voteze, pentru: ca să se poată luă o ho- 

tărire valabilă. De pildă-: Ordo decurionum nu poate luă hotăriri - 

decât, dacă două treimi, din toţi membrii chemaţi . regulat, 'au. 
- luat parte la chibzuire şi dacă majoritatea celor. de faţă votase.- | 

pentru. Hotărirea majorităţii e privită ca hotărire a întregei cor- 

poraţii 12. „Aceasta est o. ficţiune, dar, e singura iicţiune, Le. 
care o găsim.la corporație: 

In ce chip să se-primească. membrii şi în ce chip aceştia 

pot fi. daţi afară din corporație. 

Ce îndrituiri 'şi îndatori să aibă” fiecare membru. 

- In ce clip. să fie administrată corporaţia şi cine s'o repre- 

- zinte în afară, adică, cine să fie prezident, actor, syndicus, curator. 

- 2) Dacă .nu. sunt - statute, dar sunt „obiceiuri, organizarea: 

corporației este determinată de obiceiuri. 

Aceste .obiceiuri pot servi. şi pentru tâlcuirea. statutelor, p. 

c. şi pentru completarea lipsurilor lor. 

. 3) In lipsă. şi de statute şi de obiceiuri 'corporaţile sunt o 

| orgânizate întru atât, că nu pot luă nici o hotărire, de cât cut: | 
măjoritatea membrilor. lor. 

ÎI IRI _., - iu 2. i [ 

11) Ve mai jos $ 32 m. 7. 
i 12) D., 50, 9. de' decretis, 2 Si 3.—D,, 50, 1, ad mancipalem, 19.



VII. Corporaţiile, care au statute, 'se numesc ordinatae, — 

*Corporaţiile, care' n'au statute şi pentru organizarea cărora. nu 
există nici obiceiuri, se numesc inordinatae. 

“VIII, Corporaţiile” există sau ființează în următorul i chip: | 
- 1) Ele, fiind de „regulă organizate după “chipul şi asemă- 

:narea Romei, au organe; ad exemplum. rei pâblicae, care imitează 
" consulii, senatul, poporul şi a.. m. d. _ 

Cel mai înalt organ al lor este adunarea „generală: a.mem- |... 
-brilor, chemaţi în chip valabil. Ea poate luă notăriri cu majori-. .. 

„tate, afară numai. dacă prin statute nu se spune altfel: 
Dacă sunt statute, - acestea, de regulă, „spun, cine să fie -. 

" prezidentul, corporației (actor, syndicus, curator), din cine să fie. 
„alcătuit consiliul ei de administraţie; p. C. şi cine să jucreze - 
„pentru şi în numele ei, “Toate aceste persoane sunt, de regulă, 
mandatari . ai: corporației. —  Prezidentul cohvoacă adunarea Ă 
“membrilor şi o "conduce, administrează afacerile corporației şi o - - 
:reprezintă în afară. — Celelalte > persoane luc lucrează înlăuntrul sferei 
lor de atribuţii. - 7 

-. Dacă tatutele nu spun, cine . să ție Prezident, adunarea 
„generală îl numeşte în.cazurile de nevoie.: e 

| 2) Corporaţia poate să dobândească. acele. indrituri, pentru . 
dobândirea cărora nu' se cere nici un act din partea sa. . 

” Dar, neavând voinţă, -nu poate face- nici: un. act juridic, nici 
ea însăş, nici prin. organele sale.. De aceea, manifestările de 
“voinţă din partea acestor organe nu. pot, în principiu, nici so . 
îndrituească şi nici s'o oblige. Izvoarele noastre spun: Că ea 

“însăş nu poate dobândi. posesiunea. Că nu poate dobândi.pose- 
-Siunea. nici prin robii săi, fiindcă nu-i posedă. Că prin împrumut 
nu-i obligată de cât, dacă banii i- au folosit ; altfel, sunt obligaţi 

„numai acei, care .au contractat ADE Dar, practica a făcut, să 
-se admită, ca orice corporație, ; deşi: mare voinţă, să: poată | 
să. facă prin reprezentanţii săi acte juridice de dobândire de în- - 
-drituiri p. c şi.de îndâtoriri 4, 

Indrituirile reale, depildă, proprietățile, şi ndrituirile de 
— 

13) V. /atroducerea, $. 33, 11, 1; p. 36, a 
14) D. 41, 2. de adquir. vel amitt. poss. 1, Ş. 22, — D.. 12, 1, de rebus. 

„creditis, -27. 
15) B., 33. 3, de libertis universit. LR Ş 1. — " Ulpian, _Rezulae, 22, s. 

5, — D, 40, 3, de manumis. 1. — 34, 5, de rebus dubiis,. 20, - -. 
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obligaţii, creanţele, sunt. ale corporației, iar nu ale membrilor i,” , 
formează patrimoniul ei 16. - 

Pe de altă parte, datoriile sunt în sarcina corporației şi-nu | 
7 privesc pe membrii ei 7, 

„Deaceea, fiecare . “membru al unei. corporaţii poaie să: fie 
creditorul ei, ori datornicul ei, şi se poate, ca să fie procese 
între o :corporaţie şi membrii ei 18, 

„IX. Corporaţiile:. încetează să existe “sau se  desfiinfează în 
următoarele chipuri: 

1) Acelea, care urmăresc un scop statornic; se desființează 
sau când. dispare unul din cele două elemente constitutive, sau | 
prin voinţa statului. --- - 

„. Dispariţia - fundamentului în 1 înireginie. Cand nu mai ră- . 
mâne în “vieaţă nici unul din membrii!9, Deci; deşi pentru înfiinţarea 
unei corporaţii se cere întrunirea a cel puţin trei persoane, totuş, 
dacă rămâne în vieaţă un singur. membru, ea trăeşte mai departe, 
stet nomen universitatis.. Acest membru e privit; ca şi cum ar fi 

" din nascare, “actor, syndicus, curator. EI poate. reclamă şi poate 
fi reclamat; dar, dacă vrea, „poate. să 'şi îusuşească: patrimoniul 

„. corporației, ca şi cum ar fi al: său, şi să facă orice va voi cu el. 
deci şi să-l. lepede. — De dispariţia membrilor: trebuie să. deo- 
sebim simpla“ imprăştiere vremelnică a lor din pricina unui răs- * -._ 

- boiu, a unei revoluţii ş.a... Aceasta n'are . însemnătate pentru 
continuarea existenţei corporației. Deasemenea, shimbarea tutu- 
ror. membrilor fundatori mare însemnătate pentru continuarea 
existenţei corporației. a - - 

: Dispariţia actylui de voinţă. Cana membrii corporației 
iau hotărârea: s'o desființeze, adică, fac un contrarius actus celui 

-de „înfiinţare.-— Corporaţiile “private se pot desființă printr'o 

hotărire luată. conform - statutelor, île cu mnapintițate, [ie cu ma- 
7 

  

16) D, 1, 3 de divisione rerum, 6, 5-1. V. mai jos S. 
17) D. 3, 4, quod cuiuscumque, 7, 81... 

17)-D., 1î,.pro socio, '23, $.,1.—D,, 36, 1, ad. S.C. Tredel, 1 ş- 
15, — DD 3, 4, quo cuiuscumque 9. - 

19) V. Savigny, Systen, |. p: 280, Maynz, | c, Ei p. 421, ş. “a faco. 

"excepţie pentru corporaţiile, care urmăresc un scop perpetuu şi de interes - 

" -publie.—Contra acestei păreri. sunt: Brinz, Pandekten, 1, p. MAT, Dernburg, 
Lc, 1, $S64.n.2şa. 
aa 20) D., 3, 4, quod cuiușeumquie, 7 i Ş. Li D., 5 5,1, de judiciis,-76. 
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_ jotitate; dar, « dacă nu sunt statute, e nevoie de unanimitate. — 

Corporaţiile publice, ca .șă fie desfiinţate. prin „contrarius actus, 
au. nevoie ca şi statul să consimtă la desființare. 

Stătul voeşte să desfinţeze o corporație. Pentru collegia 

licita se . nevoie de un act al puterii legiuitoare. De pildă: 
Priritro lege se declară, că scopul urmărit de o corporație este 
ilicit. In acest. caz, corporaţia pierde nu numai “personalitatea - 

“juridică, dar şi. capacitatea de a există. [In timpurile moderne. . 
s'a desfiinţat breslele, ca fiind contrare libertăţei industriei]. — 
Pentru collegia ilicita nu-i nevoie de un act al puterii legiuitoare. 
Ele, nefiind îngăduite, sunt privite, că nici nu există juridiceşte, | 
de aceea, trăesc numai de fapt, până când. sunt cestiințate, şi de. 
fapt într'ua. chip oarecare, - - 
2) Corporaţiile, care urmăresc un scop vremelnic, se des- 

finţează nu numai în chipurile de mai sus (No.. 1)- ci şi prin tre- 
cerea vremei,: pentru care au fost înfiinţate. - 

"* 3) Corporaţiile, care urmăresc ajungerea unui scop anumit, | 
se desfiinţează nu numai în chipurile de mai -sus (No. 1), ci şi 

„ prin ajungerea acelui scop. — Dar, se „poate, ca printr'o hotă-. _ 
“_rire valabilă, scopul” să- fie înlocuit prin altul. “In acest caz, cor- 

poraţia va trăi mai departe. 
 X. Când se desfinţează e) corporație, trebuie să s se reguleze 

“raporturile ei cu cei de al treilea. Deci, mai. înainte de toate, - | 
patrimoniul corporației trebuie să fie întrebuințat pentru Plata 

“ tuturor creditorilor ei. - 4 

In ce priveşte patrimoniul | rămas după.” plata creditoritor,, 
„deosebim, corporaţiile private de. "corporaţiile „Publice Şi . de 
collegia illicita.. -.: 

Curporaţiile private. Statutele - pot să arate, -ce e de. 
- făcut cu rămăşița patrimoniului. — Dacă statutele nu spun nimic, 

se poate, ca prin hotărirea de desfinţare să 'se . spună, sau ca 
„acea rămăşiţă să se împartă între toţi membrii, sau ca să se : 
„facă altceva cu ea. — Când „Corporaţia - e desfiinţată . de stat, ... 
"atârnă de voia legiuitorului, ce soartă să aibă. rămăşiţa patri-” 
„moniului. Fiindcă este îngăduită confiscarea, se poate, ca -acea. 
rămăşiţă să fie confiscată de stat. In anul 415-d. H, “Honoriu, . 
desfiinţând colegiul Dendrophorilor, ca- fiind. un focar de super-- 
stiții păgâne, a luat o” parte din imobile pentru el, altă parte a 
dat'o bisericei ortodoxe, Şi altă partea c dat'o pariicularilor orto- . 

N 
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docşi.. — Dacă nici prin statute, nici prin , actul de desființare n nu 
se spune nimic. în privința patrimoniului, acesta trebuie împărțit i 

- între membrii corporației. — In sfârşit; dacă rămăsese un sin- 
gur membru, care a murit fără să. spună, ce să se facă cu pa- 
trimoniul şi dacă şi statutele tac în acâstă privinţă, acel patrimoniu - 

- trebuie privit, ca avere” vacantă, donum Vacans, 5, despărțit de. averea 
mortului, şi se va lua de stat. ? - ÎN 

- Corporaţiile publice. Statul notăraşte asupra soartei m 
trimoniului lor, _ *: 

Collegia illicita. Când sunt destinate de îapt, « averea lor, 
se împarte între” membrii lor. 

-. Ei E A ş, 29 bis, 

„I Am spus, că dreptul roman pentru înființarea unei  cor- 

poraţii, nu cere, ca statul să'i acorde „personalitatea juridică, : nu 
cere, ca statul. să. recunoască acea corporație ca persoană ju- 

“ridică, — Dar, cestiunea este controversată: - o. 
1) Unii romanişti sunt de părere, că trebuie şi recunoaşterea 

de. persoană juridică din partea statului. — Ei invoacă în sprijinul 

-părerii. lor. măsurile prohibifive . luate” de Cesar, August şi alţi “ 

KE 

împărați, p. c. şi un text a lui Caius, în care se spune 1 cănu-i 
permis tuturor persoanelor să. formeze o societate, ori o. breaslă, 

ori vreo .altă corporație de acest fel. (Neque. societas, neque colle- 

gium, 'neque hujusmodi corpus passim omnibus havere conceditur). 

2) Dar, părerea . aceasta nu-i întemeiată, după cum a do-.- 

vedito marele romanist Pernice 2: 

'Caius; în textul de mai sus, vorbeşte şi | de certa collegia 

vechi, a căror existență | a fost: numai, confirmată „(corpus con- .: 

firmotam est); 7 

Măsurile probhibitive ale lui Cesâr.ş şi ale împăraţilor nu sunt 

de cât. măsuri poliţieneşti de siguranţă, S'a căutat să se înăduşe - 

corporaţiile. primejdioase pentru stat; De aceea s'a oprit asocia- 

rea, desfiinţându-se libertatea de a se asociă din dreptul, vechiu, 

şi, pentru înfiinţarea corporațiilor din punctul de vedere al drep-. - 

_ +ului public (iar nu “din acel al dreptului privat), - sa cerut o : 
a a i 

DD. 3, 4, god Cuiuscumdue, Ă pr. — Cf, D, a, 5, de rebus dubis, A 

| 20 (21). —D;, 4, 22, de collegiis, 3 pr. şi $. 1. ş 

2 A. Pernice, Labeo, |, p.- 303-306. e 
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-anumită concesiune poliţienească. — Dar, prin aceste măsuri pro- | 
hibitive nu s'a spus nimic: privitor la înfiinţarea corporațiilor din. 
punctul de vedere al dreptului privat. Şi în urma acestor mă- 
'suri, ca şi mai înainte, corporaţia îşi luă personalitatea din ea 

__însăş pe temeiul statutelor, : ca O persoană recunoscută alăturea. 
şi pe aceeaş treaptă cu omul, 'iar concesia, de.care era nevoie: 

“-uneori, scutea numai de prohibiţia poliţienească de a se asociă, 
„1. Caius, în textul .de'mmai sus, continuând şi vorbind de ceea... - 
-ce e propriu corporațiilor, nu spune, că acordareă. personalităţii 
juridice din: partea statului este caracteristica, ci din contra zice, .. 
că, după pilda statului, să aibă lucruri comune, casierie comună. . 

“Și un- reprezentant, (Proprium est ad 'exemplum -reipublicae:ha-. 

Na 

„bere: res. conimunes,-arcam communem et actorem sive syndicum ?.). 
Aşa dar, desvoltarea istorică a fost următoarea: In vremea - 

„Republicei, corporaţiile private “se puteau înfiinţă în -modul: cel; 
„mai liber pe temeiul libertăţii de. a 'se asociă: Pe urmă, măsuri. - 
prohibitive, pornite. din motive “politice, au “tăcut, ca să fie ne- 

„... voie de'o 'concesie a Statului (sau-a senatului, sau 'a împăratu-: 
- lui) pentru toate. asociaţiile, “atât pentru asociaţiile, care aveau. .- 
caracter corporativ, cât şi. pentru: acelea, care” m'aveau acest ca- 

„ racter, Dar, dacă se acordă concesia unei asociaţii cu- caracter 
corporativ, aceasta avea imediat îndrituirile unei personalităţi juri- dice, fără să mai fie nevoie, ca statul să-i acorde anume îndri... .-. „.“tuirile de corporație, '-:*- . ... | Ă 

[3) Afară de aceasta, astăzi -teoria,-ca personalitatea juridi- că să fie acordată corporațiilor de cătră Stat, este: condamnă- bilă din punct. “de vedere socialo-politic:. Libera desvoltare şi: inflorire a corporațiilor. ar. fi împiedecată; de oarece, potrivit con-. stituţiilor moderne, majoritatea reprezentanţilor poporului, adică: o. instituţie politică, hotărăşte, dacă personalitatea juridică, adică. “0 însuşire de drept privat, trebuie, ori nu -să fie dobândită.] 

„$- 50. Aşezâmiiite de binefacere, ori cucerniice. „Piae causae, - 
1 Pia causa este un patrimoniu cu personalitatea juridică: independentă menit unui Scop sau de. binefacere, 'sau:cucernic, "1. In vremea Republicei, Cicero ne spune, că iempla pot: să aibă bunuri, care sunt ale lor, iar nu ale statului. De pildă : 

  

3) D, 3, 4, quod cuiuscumque, 1 $. 1...



O desrobită' (iberta) susţine, că ea şi 'bunurile 'sale aparţiri ze= . „iţei Venus Erycina (Se et omnia sua Veneris esse) !. Ulpian -ne -. - Spune, că unii zei. au. dobândit prin. senatusconsulte capacitatea de a fi numiţi moştenitori printr'un testament 2. 
„În vremea” împăraţilor se găsesc, afară din Roma,. unele aşezăminte de' binefacere, întemeiate de Nerva, Traian, Adrian, “Antonin Pius, Alex, Sever, care sunt “menite „să: hrănească pe „orfanii şi pe. copiii “săracilor din Italia, şi care sunt supra- - vegheate de funcţionari impărăteşti anume însărcinaţi cu aceasta, , - Cel. mai. însemnat dintre ele este acel înfiinţat. de Traiân, . în anul 102 d.H, “despre. care'o- înscripţie de pe o tablă de aramă,: numită tabula. alimentaria . Trajani, ne. spune, că un capital de „1.044.000 de sesterţii (cam 260,000 ; lei), menit să. servească 

„pentru creşterea.a 279 de copii legiuiţi (dintre care 245 băeţi . „Şi 35 fete) şi a 2 copii din flori (un Spurius şi o 'spuria), a fost. 
dat mai. multor proprietari din - Velleia, care, pentru asigurarea lui, au” înfiinţat „ipoteci asupra nemişcătoarelor lor 3, —Ulpian ne 
spune, că, Şi. în timpul. împărăției, unii zei au dobândit prin con-: 
stituţii împărăteşti capacitatea. de a fi. numiţi moştenitori prin- „tun testament, aaa 

Dar, deabia sub împărații creştini, bisericile şi  aşezămin- tele de binefacere pentru ajutorarea“Sărăcilor, “a călătorilor, a 
”.. orfănilor,. a bolnavilor, a bătrânilor, a copiilor născuţi de curând . -- (Phochia; xenodochia, orphanotropia, nosocoinia, gerontocomia, .. 

“brephotropia) sunt organizate. într'un chip regulat: şi uniform şi... 
dobândesc însemnătate din .ce în ce mai mare mulţumită: pri- 
vilegiilor numeroase, care le-au fost hărăzite de urmaşii lui . 
Constantin 4, . SONOR : 

_ Il Pentru ca o pia câusa 'să fie “înființată” se. ce:e, ca . 
“şi la corporaţii, numai un fundament şi un act de voinţă ; nu 
se cere recunoaşterea de “persoană juridică din partea statului, . 
0 Fundamentul constă dintrun patrimoniu. (Deci, în această, 
privinţă, pia. causa se deosebeşte de corporație, care după cum 

„am văzut, cere o întrunire de mai multe persoane fizice). .. 

  

„_.:-1) Ciebro, Divin. in. Caecil.- 17, — Cf, Varron, de Tingua latina, VIII, 83 
" Fanorum servi. — D., 33, 1, de  annuis legatis,: 20,. $. 1: Ceterum datum | templo. V. Ch. Maynz, c,1, , 23, p. 429 şi urm. DI - 2) Ulpian, Regulae, 22, $. 6. e a 

3) V.. Ch. Maynz, l-c., 1. $. 23,1, 7—11, p. 431 şi 432. 
„4) Idem, ibidem, $, 23. n, 12. Cf. Girard, |. cp. 242, n. 4. 

5.6. Longinescu. — Elemente de Drept Roman. . 17
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2) Actul de voință este un act unilateral, prin :care, o per- 
-soană, fie fizică, fie juridică, desface o parte din patrimoniul său 

"şi o destinează,-o meneşte, ca, fie în vremea vieţii sale, fie după . 
moartea sa, să servească unui scop de binefacere; ori cucernic.— . 

„ Persoana de mai sus .se numeşte” ctitor; iar actul de voinţă se- 
numeşte act de ctitorie, act de fundaţie, statute. — Pentru tâl- 

- cuirea acestui act pot sluji şi obiceiurile, dacă există. - 
"IV. Pia causa, trăeşte sau fiinţează în' următorul chip: 

„ 1) Ctitorul, prin actul-de întiinţăre, poate sau să numească 
-el singur pe administratorii aşezământului, „sau “să. însărcineze 
„pe :moştenitorii săi, ca: să-i numească. a 

2) Administratorii reprezintă aşezământul la facerea de acte -- 
juridice şi în procese. Prin urmare, piin €i aşezământul, deşi 
sare voinţă, poate face acte. de dobândire de îndrituiri şi poate 

“să se oblige, a E 
- Dar, trebuie să luăm: aminte, că aceşti administratori nu 

* alcătuesc o corporație, nu sunt persoana juridică. Ei sunt 
“numai funcţionarii persoanei juridice. Deci, trebuie să deosebim 
pia causa de administratorii săi, car sunt în fruntea sa... 

- +8) Patrimoniul unei pia causa este-cârmuit, pe atât pe cât 
e cu putinţă, de aceleaşi regule, ca şi patrimoniul unei corporaţii. 

_Dar, nemişcătoarele, pe care statul le-a hărăzit unui templu, 
rămân părţi din”ager publicus, iar templul are numai veniturile. — - 

„_ Deasemenea, robii unii templu.adesea, sunt robi de ai statului, 
servi publici, îăsărcinaţi să slujească sau' templului, sau unui 
zeu roman, deus publicus, E e Sa 

V: Pia causa se desființează sau prin dispariţia fundamen- - 
tului, sau prin voinţa .statului, sau prin”. dispariţia scopului. Ea. 
nu : se desființează prin contrarius actus, -adică printrun alt: . 
act de voinţă a. ctitorului, căci aceasta nu:e cu putinţă. (Deci, -: 

-şi în această privinţă, pia causa -se deosebeşte de corporație). . 
“- 1) Fundamentul dispare, când din. patrimoniul aşezămân-. 

tului nu mai rămâne nimic: Sa a 
„.2) Statul poate să destiinţeze-o pia causa, ori când voeşte,. 

„- 8) Scopul dispare său cână este cu neputinţă de înfăptuit, 
sau când înfăptuirea lui e oprită printr'o lege nouă. — In acest 
din urmă caz, scopul, poate fi-schimbat: Pâtrimoniul poate. fi: “ menit să slujească la înfăptuirea de. scopuri asemănătoare. Pentru - aceasta se cere uneori, ca să fie. ascultați atât-moştenitorii : cti- 

a 

”
.



. 
D
V
 

i 

7 

Ta 

torului, cât şi runțaşii oraşului, în care piă causa -  funcționă:, 
„VI... Pia: causa fiind desfiinţată, trebuie, ca: 
Patrimoniul său să fie întrebuințat înaințe de toate, pentru 

E ca' toţi creditorii săi să fie plătiţi. 
E „Ceea'ce mai tămâne . din patrimoniu, după” plaia  'credi- 

f -. torilor, se cuvine statului, care trebuie Să-l- întrebuinţeze Ia în- 
„ făptuirea de scopuri asemănățoare : cu acelea urmărite, de aşe- . 
„Zământul desfiinţat. 

a 

$.- 30. dis. e 

“Am spus, că pentru înfiinţarea unei pia causa nu. se. cere 
recunoaşterea de persoană juridică din partea statului, 7 

* Dacă ţinem seama de favoarea cea mare, 'de care piae 
„= causae se bucurau în vremile din urmă, nici nu se putea cere, 

ca statul să li acorde personalitatea juridică, căci s *ar îi stavilit 
"năzuinţele lumei creştine de pe atunci. 

- Este drept, că în unele izvoare 1; se vorbeşte, că, la pu- 
-_ nerea pietrei fundamentale la biserici 'şi la mănăstiri este de faţă 

episcopul, care rosteşte o rugăciune. — Insă, atât aflarea de faţă * 
a episcopului, cât şi rugăciunea. lui nu trebuie privite ca .0 a- 

„ probare a, dregătoriilor bisericeşti. —Din alte'i izvoare 2 rezultă, că 
„piae causae ajung. persoane juridice şi fără de aprobarea epis- 
«opului şi că acesta:are numai supravegherea. Deci, piae causae 

-“- âu personalitatea juridică independentă, iar. nu izvorând . de la 
biserică. 

“g 31, Fiscus, 

In vremea “ Republicei, Stâtul roman, populus Romanis, 
_este'o corporație, In vremile: din urmă ale: împărăției Statul 
roman sau mai bine zis patrimoniul statului privit ca persoană 
juridică se numeşte fiscus 4. 

j 

A. Populus romanus este. o “corporăție alcătuită din în- 
“trunirea tuturor cetăţenilor. | | 
A ” a 

: 5) D, 50, 8, de administratione rerum ad civitates' pertinentium, 1 şi 
-9-(4).—D, "33, 2, de usu et usu/ractu et reditu, 16. — = D. 50, 10,: de operis 
publicis, 7, pr. = 7 

! 1) Novella 67, cap. I şi Novella 131, „cap. 7 
2) C., 1, 3, de episcopiș, 45. 
1) Ch. Mayra, 1. c.,], $. 24,7 p. 432 şi nrm.
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L Ca orice e corporație; poate să fie: sau proprietar, sau 

" “creditor, sau datornic:  _ : - 
- Este proprietar, de pildă, a lui ager publicus. şi al 

-prăzei de răsboi. 

Este „creditor al dărilor, al amenzilor şi -al altor condam- . | 

nări pronunțate contra cetăţenilor, al sumelor sau date cu îm- - 

prumut, sau care i se cuvin din vânzările, închirierile, adjude- 

cările de lucrări (lucrările date în întreprindere) ş. a. 

Este datornic al sumelor luate cu împrumut, ca în, vremea 
celui de al doilea răsboi punic, ş. a. 

Este și creditor şi datornic în acelaş timp, când d. p- 

dobândeşte o moştenire. . - - 
II. Ca -orice corporație populus Romanus poate 5 să lucreze - 

„(agere) prin reprezentanţii săi, adică prin magistraţii săi. A-. 

ceştia, dacă fac “actele ' juridice în mod regulat, dobândesc - 
_pentru stat şi-l "obligă; insă; rămân singuri, răspunzători de 

mijloacele, pe'care le întrebuinţează, cajsă execute însărcinarea lor. 
= All Statul, fiind suveran, imprimă -oricărui act, pe. care-l 

face) “un caracter de autoritate 'şi putere absolută. De aceea: 
1) Dacă transmite unui particular un lucru, dă acestuia 

proprietatea quiritară. (dominium ex jure Quiritium). 

2) Dacă-vrea să'şi valorifice şi să. execute îndrituirile şi 

pretenţiile sale contra: particularilur, mare nevoie să ceară con-. 
cursul magistraţilor. In adevăr, el fiind izvorul . oricărei - . puteri, 

mare nevoie de ajutorul acelora, căroră. le-a delegat o ' parte 

„din putere; aşa că, fără să intenteze acţiuni şi fără să înde- 
plinească celelalte formalități obicinuite,: poate să sechestreze . 

proscrişilor şi să-l vândă la mezat, bonorum sectio.ă - 

„Dar, statul nu recurge la acest fel de executare de cât. 
numai in extremis, când nu mai are, ce face.-De regulă, . îngă-- 
duie cetăţenilor, ca să _preintâmpine acea executare, prin procu- | 
rarea de garanţi “solvabili, praedes. 

Când statul contractează cu particularii, “măsură. prudentă 
„de.a i se procură -garanţi solvabili este de drept. Astfel: Acei, 

N . 

- .. patrimoniul datornicilor. săi insolvabili, al condamnaților, al i 

care sau se împrumută de la stat, sau se obligă faţă de el prin | 
cumpărare, închiriere, arendare, luare In întreprindere, ori altfel, 
adică mancipes şi. redemptores, trebuie să-i dea garanţi, praedes. 
Aceşti praedes populo dati sunt obligaţi, al atât cu persoana, căt şi



i 
4 
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- “cu averea lor, în mod tot-aşa de! riguros, ca Şi nexi. —'Mai. 
“târziu,- ca să se preîntimpine executarea personală a celor obli- „„. “gaţi, se păşeşte în' următorul chip : Se'ngăduie, ca mancipes şi 

_ «redemptores să arate nemişcătoare, praedia, anume: determinate, 
“care să „servească drept siguranță, praedia subsignare. Nemişcă-' ” “toarele acestea sunt. prețuite de cunoscători,  cognitores, care 
“sunt. respunzători de exactitatea expertizei lor, apoi sunt primite „ca garanţie de magistrat. In acest chip se ajunge la o garanţie 
„personală şi reală, praedibus praediisque, care pe la sfârşitul Re- 
„publicei este de drept în toate obligările contractate de particulari: :nu numai cu pâpulus Romanus, ci şi cu municipiile. — Acum, „dacă datornicul nu plăteşte datoria la scadenţă, statul nu păşeşte -sel însuş la executare, ci scoate în vânzare la mezat creanța . sa dimpreună cu toate garanţiile alipite de ea, veidere praedes prae- 
.dia et. cognitores. Vânzarea se face. lege praediatoria. Dator- - nicii_urmăriţi nu numai că sunt -primiţi “să concureze,. dar au, -„Chiar precădere faţă de toţi ceilalţi concurenţi. Dacă Ia întăiul = mezat vânzarea nu poate :să fie făcută lege praediatoria, se ţine. -mai pe urmă al doilea, mezat, când vânzarea se face in Vacuum. - "Persoanele, care se îndeletnicesc. obicinuit cu astfel de cumpă-: “. 

"-rățuri ex praediatura, se numesc praediatores ; iar totalitatea 1e- 
:gilor, regulamentelor. şi obiceiurilor privitoare. la această parte - importantă a dreptului administrativ roman “se numeşte Jus prae- -diatorum: =— Este controversă asupra înțelesurilor, pe care-l au . “vorbele lege praediatoria şi in vacuum 2, E 
„+ B. Fiscus e o persoană juridică deosebită şi de corporaţii - == = “şi de pide causae, .. a , e . „... |: Pentru ca să'şi valorifice şi să execute îndrituirile, : nu N - „poate să păşească în.modul, în care păşea populus Romanus,. ci, - > ca şi celelalte persoane, fie fizice, fie juridice, trebuie să între- :buinţeze mijloacele” obicinuite, adică actiones, executarea per= :sonală (constrângerea. corporală), “sechestrarea şi trimeterea în . . posesiunea bunurilor datornicilor: insolvabili- (missio in bona). | „Îl. Spre” deosebire de particulari, fiscus, din multe puncte „„. „de. vedere, se. bucură de privilegii numeroase şi “întinse, — A- «ceste privilegii, fiind abateri de la dreptul general, trebuie să fie. 

  

| 2) Cf. Ch. Maynz, 1. c., |, Ş. 24, n.19—25, p. 434—435. — Otto Kar- . - -- *: owa, Rămische Rechtsgeschichte, II. p. 56 şt? urm. i:
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tâlcuite strict şi nu pot fi nici întinse, nic? presupuse 3; De a- 
ceea Modestin spune, că nu săvârşeşte un delict,: acel 'care: în» 
chestiunile îndoelnice s'ar fi pronunţat în contra fiscului: /n dubiis= ap . N 202 EA , _ Quaestionibus contra fiscum respondererit +. „Aceasta-nu înseamnă: 

„Putem opune în: compensare unei secţii ceea ce ni se datoreşte» i 

„. Capacitate juridică. Totuş, din pricina utilității în mod excepţid-- - nal personalitatea Sau Capacitatea juridică a' fost întinsă în chip. . 

însă, că în cazuri îndoelnice- trebuie în totdeauna să ne pronun: 
țţăm în: contra fiscului. -- 

De la Caracalla fiscus, de drept şi fără să mai fie nevoie 
de. vre o invoeală, are o ipotecă generală. asupra tuturor. buni-- - 
rilor prezente şi viitoare ale persoanelor, care contractează cu el,. 
„+ UL, De'Ia Aiexaridru Sever caseta particulară a împăratului; : 
p.-C. şi aceea a împărătesei se bucură: de toate privilegiile fis- culise m | 

IV. Fiscul- este 
formează un tot, 6 unitate. Este controversată chestiunea, dacă 

de altă secţietă .. - - 

32. Construcţia persoanelor juridice, 

Construcţia sau formula. persoanelor. juridice, este. foarte. . "controversată, Teoriile” cele năai “însemnate sunt următoarele: 
„n 1 Teoria ficţiunii, - o - a 

 Postglosatorii, Savigny şi- alţi jurisconsulţi. argumentează, în următorul chip: Dreptul este antropoceitric. Ideea de per-:: „sonalitate juridică şi ideea de om coincid. Orice îndrituire există», 
pentru trebuinţele. şi interesele omului, „Cum hominum causa: omne jus constitulum est“ !, Deci, orice om, dar. numai omul, are- 

” fictiv şi la - subiecte artificiale ;. adică, pentru scopuri juridice: s'au plăzmuit persoane juridice. Deci, persoana juridică este o. - Ficțiune + Dovadă despre acesta: este chipul. de ostire al izvoa=. 
. 

  

„39V. mai sus $. 5,1, 1, n: 18 şi pu | : 4) D., 49,.14, de jure fisci, 10: ai 
5) D, code, 6, 5.1... 
6) C.. 10, 5, ne fiscus rem quam vendidit -evincat, 1, s. L— V. Maynz:. 

” N 

Lc. |, 3.24, n „29, — A. Pernice, Pandekten, $. 25, atrage luarea aminte,.. - că vorba experiri- din textul citat, are, în dreptul public, înţelesul de a»: "compensă. o: , IN _ e DCL D,15, de statu hominum, 2, N i 

No ii N E 

împărţit în mai multe “secţii, sfationes, care.



  

„7 ” :uridică să fie -alipită nu” numai înşilor, ci “şi unor organizări 

„1 "Scop. — In, acest patrimoniu se găsesc proprietăţi fără proprie 
-z - — 

Da 2, 

“relor noastre: Quia heredifas persoanae vice fungitur, sicuti muni- - -cipium et decuria-et societas2,-:- Sa „= 2 In-veaculal optsprezecelea, din pricina teoriei ficţiunii, care 
-eră a-tot stăpânitoare, persoanele juridice -au fost numite şi 

- persoane morale. In adevăr, întru cât se 'Susţinea, că o persoană 
; „juridică este un subiect fictiv, închipuit, întru atât se recunoştea, 
„că acest subiect este ceva, ce există dincolo de lumea corporală 

- *sau reală, adică în lumea transcendentală, este ceva moral, | p 
„În contra acestei păreri -s'a obiectat : Teoria ficţiunii eşte” — 
“şi nesânătoasă şi neistorică:3, a a 
3 Ea este nesânătoasă,- fiindcă, dacă admitem, că persoanele . 3 "- “juridice-sunt fie iuni, printr'aceasta recunoaştem, că, ele nu sunt 
«persoane reale: Fiinţele fictive sau-închipuite :nu trăăsc, Ceea”... „ cenu trăieşte nu poate să aibă îndrituiri. Deasemenea, ceea, ce „nu trăieşte, nu poate voi; iar făr devoinţă nici o îndrituire nu _ poate să existe,  .  - i DR 

? Teoria ficţiunii este neistorică, fiindcă de. la începutul So-_ 2. „„cietăţii nu. numai omul este persoană, ci. şi. unele organizări _-- sociale, Astfel: La Roma, din vremuri străvechi, populus Ro- * -- 
„“MaNUS, muncipia şi unele corporaţii. au capacitate juridică. Pentru. 
„aceasta ma fost nevoie de nici o ficţiune, fiindcă - în dreptul: 
român, persoane în înţeles juridic sunt oamenii şi, alăturea cu 

„ei, pe aceeaş treaptă, corporaţiile, fie publice, fie private 4. Aceste . “ “fapte ne dovedesc, că este o nevoie socială; care se simte nu- .-- mai de cât şi care nu are nimic artificial, ca -personalitatea 

sociale, pentru ca astfel acestea -să „ajungă .destoinice -să slu- 
” zjească la înfăptuirea: scopurilor obşteşti. . . E i = UI. Teoria patrimoniilor cu menire anumită. :. e Alţi jurisconsulţi susțin 5, că în persoanele juridice există “în realitate un patrimoniu menit unui scop anumit, patrimoniu, .. + „care -n'aparţine” nimănui, dar. care serveşte la înfăptuirea. acelui 

  

2) Du, 46, 1; de fidejussoribus, 22. V. mai sus. Ş. 16, n. 18, p.197, .» | "3) Brinz, Pandekteh, |, ed. Il (1884), $. 60, p. 224 şi urm.—Dernburg, .. +1 6. 1, S. 59, n. 4şi urm, | Da , ă 4) De aci se vede lămurit, că Dreptul Roman este un drept social, „ «dar nu un drept individual, după, cum susţin Germaniştii, Da „i 5) Brinz, |. c, SS. 61 şi 62, p. 230 şi urm; = 

Î- 

7
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tar, creanţe fără creditor; datorii fără. datornic. ş. a.m. d, Cre 
alte vorbe, se găsesc îndrituiri fărde subiect &. | 

„In contra acestei păreri s'a obiectat: “Această construcţie 
sau formulă nu-i! generală, nu îmbrăţişează - toate cele trei ca- 

tegorii -de persoane. juridice. In adevăr, la ' Romani. „găsim cor-. 

poraţii,. care mau nici un patrimoniu ?; membrii lor. aveau masă | 

comună, dar fiecare îşi aducea mâncare. -de acasă, In aceste: 

cazuri formula de mai: sus. ne face să ziceri; că persoana' juri-. 
dică este un. patrimoniu cu .menire anumită, dar fără patrimo- 

- niu | —-Deci, teoria patrimoniilor cu destinaţie anumită este bună: 
.- numai pentru peisoanele juridice,” pe” 'care - le am numit piae: 
“. causae; -iar nu-şi pentru: celelalte, *-- - . a 

III. Teoria „realităților. istorico- organice. a E 

- Otto Gierke 8, susţine că persoanele juridice sunt reălităţi | 
- istorico- -organice, adică fiinţe tot aşa de. fireşti, |ca şi omul, 
"şi argumentează în următorul: chip: Oamenii se adună în mod: « 

” firesc la olaltă, ca să: formeze organizări statornice, organizări, . 

„care, deşi ei 'se schimbă, totuş ele rămân aceleaşi; după” cum: 
orice. organism rămâne acelaş, „deşi. sufere schimbări atât pe: 

dinăuntru, cât şi-pe dinafară.: Astfel de idei se impun oamenilor. 
_ Deci, persoana juridică este un subiect concret şi vizibil, tot 
aşa de real, ca şi persoana fizică. a 

In contra acestei păreri s'a obiectat: a - 
Este adevărat, că e firesc lucru, ca oamenii să se “adune: 

laolaltă, ca să formeze organizări. Dar, nu-i tot aşa, când. ei or- 
mează aşezăihinte cucernice, ori de binefacere. | e 

Apoi, este adevărat, că e firesc lucru,-să privim unele or=-" . 
ganizări, ca fiind statornice,- deşi se_schimbă, şi să le personi-- 
ficăm, Dar, aceasta nu-i ceva corieret, rea], ci, numai o “idee: a: - 
omului ; dovadă este, „că ideea statului s a ivit mai “târziu de câ 
ideea omenirii. -. :. .. 

Deasemenea, este” adevărat, că astfel de iasi au o putere: | 
-inherentă,- care le face să se impună oamenilor; Dar, de aci nu: 
„urmează, că trebuie. să. le privim, ca' şi cum ar [i “ceva fizic, Ş> 
gloria se impune unei „naţii şi o târăşte după sine şi ideea de: 

= 

  

| -:6)-V. mai sus $. 16 bis, p. 197 şi urm. ÎN 
: 7) V. mai sus $. 29, n. 11,p. 25; 

-.8) O. Gierke, Deutsches Genossensehajisrecht
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 Antrăţire” se. impune şi alteidei se impun însă, ele.n nu sunt lucruri 
"fizice, concrete |” 

- Sunt” întruniri de „persoaine, d.: p: Cluburile ofițereşti, socie- 
tăţile studenţeşti, unde domneşte: spiritul! de corp, iubirea, frăţiea, 

şi totuş nu sunt persoane juridice, mau capacitate juridică. — Da- 
„Că este aşa, atunci teoria aceasta. nu 'ne arată limita între aso- | 

* =ciaţiile” acestea şi adevăratele persoane juridice! Acest motiv * 

“practic, ar fi deajuns singur, ca teoria realităţiloi istorico-orga- - 
„mice să nu fie ădmisăl - *. - - 
ÎN sfârşit, dacă persoanele” juridice. ar fi persoane concrete; . 

“fizice; ar trebui să-admitem, că. se. pot căsători, că: pot adoptă, 

„că pot îi tutori ş. a.! ă 
IV." Teoria reprezentării. 
„Dernburg, Eck, Pernice şi alţi jurisconsulţi. susţin, că i per=" | 

soană juridică este. o reprezentare (Vorstellune) Ei argumentează 
„astfel 8;. 

- Este. adevarat, căo “persoană juridică” mare existenţă cor- 
«porală, materială, fizică, Dar,. de' aci nu urmează, că nu-i ceva | 

real. Ea este o reprezentare. Aceasta nu înseamnă, că e o fic- | 
-“ţiune, Reprezentarea şi ficţiunea nu sunt două idei identice : Fic-. 

_stiunea, în contrazicere cu realitatea, sau adaogă unei stări de 
“fapt ceva, ce nu există, sau' înlăturează din o stare de fapt ceva, 

-ce există 9; pe când, reprezentarea. presupune ceva real, existent, 

“care serveşte de bază noţiunii corespunzătoare acestei realităţi. 
De pildă: Noţiunea de stat, comună ş. a. sunt legate de o țară 

=Şi un popor, care stau într'un raport: determinat. Această repre- 

-zentare corespunde. realităţii lucrurilor ; ea nu-i.un produs al. 
“tantaziei, .ci al raţiunii, a 

"Ceea ce spun izvoarele romane, că « orice :îndrituire există 

- pentru trebuinţele şi - înteresele oamenilor!i, nu-i contrar acestei 
păreri. In adevăr, şi îndrituirile "persoanelor juridice servesc tot -- 

"pentru îndestularea. trebuinţelor şi intereselor oamenilor. . E 
Deasemenea, ceea ce spun izvoarele noastre, că muni- 

=Cipium, decuria, societas, personae vice fungunturii, nu-i contrar 
acestei păreri. Acele” izvoare nu spun altceva decât, că, alături | 

8) H, Dernburg, |. c., l: $. 59, n. 8: 
9) V. Introducerea, S 29, p. 123. 

10) V. mai sus, n, 1. - 
40) V.mai sus n.2.  . 

p. E
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“de persoanele fizice: mai! sunt: şi alte. persoane, care există ca: 
"reprezentare. o. e Aa 

„Aşa. dar, persoanele : juridice sunt reprezentări, “care - au: 
de bază o realitate. — Jar graiul personifică unele organizări 
atât pentru brevilocvenţă, cât şi pentru ca să deâ- o idee clară,. 

„că ele,' deşi se schimbă, totuş rămân: aceleaşi, că sunt stator= : - 
"nice, deşi variază. a E - 

N . + . - - 

| COLUL 
o "LUCRURILE 

“ “CAPITOLUL |. - - 

GENERALITAŢI. 
„-$ 98. Patrimoniul. Ş 

„.-.L. Mai sus am' spus, că vorba patrimoniu are două înţelesuri, -unul juridic şi altul economic, şi am dat definiţia fiecăruia. ! “-- "11 Romanii întrebuinţează vorbele bona: şi facultates, pen-.. - tru a arătă patrimoniul atât în înţeles juridic cât şi în - înţeles. economic2. :_- a m Ei mau o vorbă tehnică pentru a arătă numai patrimo- niul în înțeles juridic. — Uneori întrebuinţează cu acest 'înţeles-. 
„ vorba facultates ;. iar vorba . hereditas o îutrebuinţează cu acest: 

înţeles numai pentru patrimoniul rămas pe urma unei persoane, .. 
care a muriţ3, - E Ra 

Pentru a arătă patrimoniul în înţeles economic . între- _. buinţează tot vorba bona şi zic: Bona non. inteileguntur.- nisi : deducto aere alieno, adică patrimoniul nu se concepe, decât după. ce s'au scăzut” dătoriile, DE 
HI. In ce priveşte regula res succedit in loco pretii et pre--. 

e 

„tium in locum rei, trimetem la cele spuse mai sus!, | 

  

. - , a 
1) V. Introducerea, $. 39, p. 149 şi urm. iai E - 2) D, 50, 16, de verb. signif., 49. — D.,_37, 1, de bonorum: poss..- 13. — V. Maynz, |. C.. l, Ş. 28, n. 14, Cuq. 1. c,, p.-235 şi urm... - 3) D., 5, 3, de hereditatis pelitione, 20, Ş. 6. - ME
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$. 34. Lucrul, | 
1. Pentru definiţia lucrului trimetem deasemenea la cele -. 

7 

=spuse mai sus. -.-... - DE - _: a 
| II.-La Romani vorba. lucru, res, e întrebuințată pentru a ' 

„7 „arătă şi pe unii oameni, anume pe robi, servi, mancipia ?. _ 
| 1. Apoi, vorba res mai, este întrebuințată pentru a arată şi ' 
p. „* “ândrituirile: Rei appellatione et causae et jura. continentur 3. * 

i CĂPITOLULII 

FELUL LUCRURILOR, e 
a Ă | E | $. 35.. Lucruri corporale și lucruri incorporale. - , 

1. Lucruri corporale, res corporales, sunt toate lucrurile ma-. 
„4eriale, care ocupă un- loc în spăţiu, care au cele trei dimensiuni 

„= «şi care pot fi pipăite, guae sui natura tangi -possunt !. De pildă:- _- 
„a '*O'casă, o-moşie, un cal, un-rob. - , e 

„i 11 Lucruri incorporale; res incorporales, sunt! toate 1u-: 
, . crurile nemateriale, care' nu pot fi pipăite, quae sui natura tangi 

- «N0n, possunt?. De pildă: Indrituirile. Ne 
| „Se face o abatere pentru îndrituirea de proprietate: Aceasta, 

| „..-.- "ea 'orice îndrituire,. ar 'trebui să fie res incorporalis ; dar, fiindcă 
- ea estă stăpânirea cea mai întinsă, pe care o putem avea asupra 
„unui lucru corpofal şi fiindcă îmbrățișează complet lucrul, care f „este obiectul său,.de aceea se confundă foarte uşor îndrituirea cu obiectul-ei, se identifică atât de mult, în cât se zice, de pildă, 
am O casă, iar nu am - îndrituirea de proprietate asupra casei. - „ “Romanii zic, haec res mea est 5, —:De aceea îndrituirea de pro-: 
«prietate e privită, ca lucru corporal, î...- - ai A III. Toate lucrurile, atât corporale, 'cât şi necorporale, care a «poti preţuite în bani, care adică aui o valoare patrimonială, şi care 
-apatţin: -unei “persoane, formează patrimoniul acestei persoane. 

  

  

1) V. Introducerea, Ş. 40, 1 şi 11, p. 130. - 7 
.2).Di; 1,8, de divis:, rerum 1, ŞI. i a 

3) D., 50,16, de verb. signif,, 23. | ! 7 1) Caius, II, Ş Ş. 12-14. — 1.,2;2, de rebus incorp.; pr. şi $$. 1 şi 2.: | | DV a 3) Caius, 11 S,194; şi IV. $. 16. — Ulpian, Regulae 1, Ş. 23.- 

-



. 

-“Robii, animalele. 
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_„$. 36. Lucruri mişcătoare şi lucruri nemișcătoare. 
|. Dreptul Roman, privind pământul ca un lucru nemişcător,,. „deosebeşte lucrurile corporale în. lucruri mişcătoare şi lucruri: nemişcătoare. a 

-., Astăzi se ştie, că tojate lucrurile: corporale, chiar şi stelele numite fixe, sunt mişcătoare. Totuş deosebirea lucrurilor Corpo-— rale. în lucruri mişcătoare şi lucruri nemişcătoare a fost păstrată: „din pricina foloaselor, ce '1e prezintă în practică. . 
Ii. Lucruri nemişcătoare, imobile. a '1) Este nemișcător ori ce porţiune de. pământ, ori ce loc, : locus“i; De pildă: O moşie, un Og0r. 
2) Este privit ca nemişcător:- E 
“Tot ceea ce se găseşte în chip' firesc în pământ. De pildă: Mineralele, metalele. | ; i ea „Tot ceea ce e unit sau întrupat cu pământul, fie chip or-- „„ganic 3, d. p. arborii, fie în chip artificial, d. p. casele, p.cişi | tot ce e fixat. pentru “totdeauna în pământ, vincta fixaque 3. „__ Volumul de aer de “deasupră unei porţiuni de pământ, „UL. Lucruri mişcătoare, mobile. a Şi 1) Este mişcător. orice lucru, care nu-i. nemişcător şi care- -“se poate mută, ori: poate fi mutat din loc în loc, fără vătămarea: firii şi valorii sale economice. — Lucrurile mişcătoare se deo sebesc Ia rândul lor în res sese moventes şi res mobiles, - „Res sese moventes sau moventia sunt! lucrurile mişcătoare, - care se mişcă prin singura lor -putere : de vieaţă +, De: pildă E 

Res mobiles sunt lucrurile” mişcătoare, care nu se pot mişcă. . - singure 5, De pildă: Pietrele de .pe fața pământului, clădirile. “neîntrupate cu pământul, corăbiile. - ED - 2) Ajung lucruri mișcătoare “lucrurile, :care sunt . privite ca: „nemişcătoare, în cazul în care încetează pricina; care le .da. „această însuşire. De . pildă: Mineralele şi “metalele . extrase din. . Pământ, arborii scoşi din pământ; clădirile luate de pe pământul, 

    

; 1) Caius, 1, S$, 42, 53 şi 54. — D., 50, 16. de ver, signif, 211. 2) D., 6, 1. de rei vindic,, 44, a ii i 3) D., 50, 16, de verb. signif., 241, * 
4) D., eodem, 93. a 
5) D., 43, 24, quod vi, 20, $. 4.
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pe care erau - tăcute,. Acestor lucruri Ii se dă numele „de ruta. 

“et caesa$, - E N 
IV. Deosebirea lucrurilor în mişcătoare şi în nemişcătoare 

a fost întinsă de drepturile de azi şi la lucrurile incorporale, - 

adică la îndrituiri. Astfel : Indrituirile reale asupra nemişcătoarelor 

sunt privite ca. lucruri -nemişcătoare, iar îndrituirile reale asupra 

„„. mişcătoarelor, p. “e, şi toate. celelalte îndrituiri sunt privite ca 

„mişcătoare. - . 
[V. La Romani' găsim vorbe anumite pentru lucrurile, care“ 

sunt nemişcătoare, p. c. şi peniru unele din lucrurile privite. ca: 

. ătoare: FE /âmişcătoa 
-Solum, de regulă, faseamnă un 1oc fără clădiri. — Dar, 

uneori arată” şi locul: dimpreună cu clădirile de pe ei. 
| Fundus Şi praedium, la început, arată “numai: locul fără 

clădiri. -— Dar, mai pe urmă, -arată orice fel de acarete, adică, 

un loc: dimpreună cu clădirile de peel. 
| „Ager este un loc de la ţară menit, ca să fie nicrat. 

"Area. este un loc. dela oraş fără clădiri pe el. 
Aedes, de obiceiu, îriseamnă clădirea dimpreună | cu locul, 

- pe care e făcută. 
_"Aedificium. este “orice clădire fără” de locul, pe cafe se gă- 

seşte, -— Dacă aedificium e la ţară, se' numeşte villa, — Dacă 

aedificium e în oraş, se numeşte şi. aedes, | 
„Domus este-o clădire de la oraş. -. '- 
Insula e o: "casă - “de la- oraş, mare, singuratică, adică” 

despărțită din toate „Părţile, de alte clădiri, şi menită să fie 

închiriată. i _ 

Praedium rusticium | e. 'un luc.. menit să fie - lucrat, fie că : 37 

e. la ţară, fie că e în oraş. 
- Praedium urbanum e. tin “Io, pe: care. se. află cladiri, 

| fie. că:€ în oraş, fie că e “la țară. 

Praedium 'suburbanum e un loc. menit să fie lucrat, care 

"e în apropierea unui oraş. 
:. Praedium italicum, pământ italic; eun: 1oc, care se bucură 

- - de jus italicum, fie -că e în Italia, fie că e afară din Italia. 
Praedium - provinciale e un loc afară din. Italia, - N 

6) D. 50, 16, de verb. signif., 241. — Di 19, 1, de aci. emti, 11, $, 6.
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VI. Un loc ajunge lucru de sine. stătător prin hotărnicire, | _>.„Ager limitatus este. un. loc hotărnicit. geometriceşte şi „ Oficial de către agrimensores. - a „Ager arcifinus. este un. loc, care m'are ..hotare oficiale, ci - sau hotare fireşti, d. p, râuri, munţi, drumuri publice, sau hotare - trase de particulari. - 

| Ş. 37. Species. şi genera, -. - 
A L. Ori ce lucru determinat individualmente se numeşte species, res in specie!. De pildă: Robul Stichus, cânele Azor, calul lui Sejus, moşia Corneliana. AStici de luctari nu se pot înlocui “unele prin altele, *- Ice a | Un astiel de lucru: se. mai numeşte. .cerța species; certum corpus 2. | e Da i Deci vorba: species nu trebui€ tălmăcită prin. speție, soiu. " U.-Ori ce lucru determinat prin genus, soiul, din care face „parte, se nunieşte res in genere 3. De pildă: Un “cal, un bou, o - - oaie, un. câne, o baniţă de grâu Ş. a. — Lucrurile dintr'un genus „» se pot înlocui. unele prin altele, E ” Dacă dintrun genus anumit de lucruri” rămâne numai un Singur Iicru, acesta ajunge species. (De pildă: Din. genul de „ Paseri numit a/ca impenis 'rămăsese numai un. singur individ, — +.” care a-fost prins în 1848). ai Ne “UL, Această deosebire se. bazează: pe voinţa părţilor. - IV. Deosebirea aceasta. a “lucrurilor are -foarte mare în- „..  semnătate la obligaţii : | Da Să e „„.- Dacă lucrul datorit este „0 species, şi piere în urma unui > eveniment, datornicul e deslegat de obligaţ E : . a sa. î Dacă lucrul -datorit este un individ dintr'un genus Şi piere - “în urma unui eveniment, datornicul nu-i deslegat de obligaţia sa. - x 

„8. 38. Lucruri fungibile şi lucruri .nefungibile. 
__ Romanii spun; că sunt unele lucruți, care constâu în greutatea, “în numărul, ori în măsura lor, res quae pondere, numero - men- 
„DD. 6, 1» de rei vindie,, 6.-— D., 45, 1, de verp, oblig., 54, pr. _2) D,, 45,1, de verb, oblig., 92, $. 5. — D.,'l, de Iegatis 26, Ş. 1. 3) D.. 45, 1, de verb. oblig, 2 $15pr,8.ş.5



  

o pa 271 =. 

 surave constant şi care au valoare” prin genus: “al lor, in genere 
suo functionem _recipiunt !. 

- , Din veacul XVI, aceste lucruri, fiindcă” in genere suo func- 
tionem recipiunt, au fost numite de romanişti res fungibiles, lu- 
cruri fungibile, iar celelalte lucruri au fost nurmite- res non Jun- 
gibiles, lucruri nefungibile. . - A 

„1. Lutcruri fungibile se. numesc acele. 1ucruri, care sunt de 

-.un soiu aşa de omogen, în cât orice ins. dintrun sgiu ariumit i 
„este echivalent cu, orice ins: din acelaş soiu. De pildă: Banii, | 

i grânele, untdelemnul, lâna, cărbunii, cuile, . -acele; cărţile, meda- N 

- iile; decoraţiile ş, a. — In adevăr: -Un gologan de cinci bani e 

privit; de toată lumea, că este echivalent, că face cât şi un alt 
_ gologan de cinci bani. 'O baniţă de grâu: de un anumit fel face 
cât şi o altă „băniţă de grâu de aceeaş fel, ş. a. m.: d. . | 

„De aceea, de regulă, pentru noi este :tot una, dacă ni se... 
“va da cutare ins dintr'un soiu, sau cutare alt ins din acelaş 

N soiu. -— Tot de. aceea, de regulă, aceste lucruri se pot înlocui 
unele prin altele. - | 

„Acest fel de -lucruri: servesc trebizinţel7 şi intereselor ome- .- 

 neşti generale; fără să se țină seamă de însuşirile lor individuale, - 
-pe care le-ar .putea: avea. . 

II. Lucruri nefungibile se numesc - acele lacruri,: care. au o 

valoăre determinată prin individualitatea lor, aşa că un ins din-. 

“ tPun soiu ahumit nu face cât. şi alt ins” din acelaş soiu. De - 
pildă: Un cal, un: bou, o oaie, .0 casă, un tablou, o statue ş.. N 

a, — În adevăr: Un cal poate “să aibă o valoare mai mare-de E 
cât alt cal; O statue poate să aibă o Valoare. mai -mare de cat 

altă statue ş. a.m. d. î. - 
III. Deosebirea lucrurilor” în lucruri fungibile, şi lucruri ne- . 

„, fungibile se întemeează atât. pe firea lucrurilor, cât şi pe chipul 
-de a vedea. în 'vieaţa socială de toate zilele. — De “aceea /se' 

„poate întâmplă, ca într un. caz. anumit; un lucru, care ar fi putut 
„.„. să între în categoria Incrurilor fungibile, să fie. privit ca nefun- 

“gibil, şi din contra. De pildă: 

“La Romani, în: vremile dela început, unele fapte rele erau 
pedepsite cu o -amentlă de 2 oi şi 5 boi, iar mai tărziu cu2 oi 

şi 30. de boi. Deci, oile şi boii, care de felul lor sunt nefurigibili, 
erau priviți ca fungibili. Sie Sai 

  

1).D.. 12,1, de rebus creditis, 2; 3.1... 
| „ |
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- Deasemenea, decoraţiile, care sunt | ucruri fungibile, pot ajunge nefungibile pentru persoana, care le- primeşte chiar din mâna „—Ssuveranului. Astfel, Steauă Românici şi Crucea Sf. Gheorghe a „Rusiei, care au fost date Sergentului . lui Alexandri. de. „chiar „Domnitorul nostru şi al vostru Impărate, pot fi nefungibile pentru. el, - Tot aşa cărţile, care sunt /ucruri fungibile; pot ajunge nefun- ... “gibile -pentru persoana, care le primeşte din partea. autorului... - IV. Deosebirea lucrurilor în fungibile şi nefungibile afost întinsă şi la muncile omeneşti, . DN a a -Muncile, a căror. valoare nu atârnă de individualitatea “lucrătorului, sunt privite ca fungibile. De. pildă : Munca sala- horească. . e 
Sa Muncile, a căror -valoara “atârnă. de individualitatea. lucră-= torului, sunt privite ca nefungibile, De pildă : Facerea: unui-por= tret. Deasemenea, celelalte “munci artistice, ştiinţifice; - - -V. Dintre lucrurile fungibile moneda, banii, au cea mai mare: - însemnătate, .  :-. i _ „” Banii sunt-bucăţi de metal, maniabile, şi circulabile, bă „tute de Stat, - az a e “Un număr determinat de bani se numeşte . pecunia “certa.. Banii se deosebesc de celelalte - lucruri fungibile, fiindcă „sunt mijlocul general de schirnb, unitatea de măsură a valoarei - şi mijlocul cel mai însemnat de plată. In adevăr: | „+ 1) Baniisunt mijlocul general de Schimb sau echivalentul va- lorii 2. Cu bani se poate Cumpăra tot ce este de vânzare, Prin "urmare şi: ceea, -ce ar trebui 'să nu fie de vânzare, dacă -este de „vânzare, se poate cumpără. De pildă: Conştiinţa unei persoane, - Votul unui alegător etc. — De- aceea se spune, că 'banii sunt “iarba fiarelor, Profesorul A. - Pernice de la Berlin spunea, că banii sunt unsoarea, cu care se unge roţile: daraverilor sociale! 2) Banii sunt unitatea dă măsură a valorii lucrurilor, adică | măsurarea acestei valori se face cu bani 3, Banii, fiind” unitatea-- de.măsură a valorii lucrurilor, trebuie să fie făcuţi din. lucruri . „de Valoare, mai ales 'din metale preţioase. După-cum, pentru a. . măsura lungimile, luăm ca unitate o lungime, (cotul, metrul), pentru : - a măsura greutăţile, luăm. ca unitate o greutate (dramul, gramul), - . ” _ Ă | Ă - , i Ă ” Ă - 

Ă 

2) D.,18,1, de contrah. emt., l, pr. 
__3) D., 46, 1, de fidejussoribus, 42.
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" .cuniae, 

„....20 de lei. De aceea, se pune întrebarea: Sunt azi ghetele mai | 
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tot: aşa | pentru a măsura valorile, irebuje să luăm ca unitate 0 
valoare, — La Romani, după cum am văzut, oile şi boii s'au în- 
trebuințat la "'nceput ca bani (pecunia) ; pe urmă s'a bătut bani... . 
„de aramă, de argint, de aur. 

3) Banii sunt mijlocul cel rai însemnat de plată, Plata dato- 
riilor, se face mai ales: cu bani t. — De aceea, - ziua, când tre-  .. 
buie să se. plătească, o "datorie, este” numită de Romani diespe- 

VI. Banii pot să aibă “trei valori ; Valoare! reală, valoare. 
| nominală şi valoare de curs. - - - 

Valoarea reală e egală c cu valoarea metălului ntrebuinat 
pentru fabricarea lor. | 

“Valoarea nominală e aceea aratată pe bani şi, de regulă; 
trebuie să fie egală cu valoarea reală. 

“Valoarea de curs e aceea, pe care 0 au banii în. circu= 

laţie. Banii “sunt -o marfă ca toate mărfurile, -a căror. valoare | 
este regulată „de legea . cererei şi a ofertei. De aceea: - Valoarea ia 

---de curs, uneori, poate să fie mai mare de cât acea nominală; 

“atunci, -vom plăti diferenţa, agio, baș. Alteori; valoarea de curs. 

„poate să fie mai mică -de cât acea nominală ; în acest caz vom, 

- câştigă. diferenţa, disagio.  _- -: 

„VII: Romanii mau. avut bani de “hartie. . Dar, se: pare, că şi 

i au avut ideea conținută în- astfel de bani, de a fi: un semn al 

: valorii. În adevăr, s'au: găsit _bani romani care erau numai 'spoiţi 
“sau suflaţi cu argint, ori cu aur, dar care aveau aceeaş. valoare, 

-ca şi banii de argint,-ori de aur.  - - 

VIII Din punctul de vedere al Economiei Politice, banii - 
- „au o valoare foarte” variabilă, care atârnă de starea socială, de, . . ie e 

. raporturile internaţionale, de descoperiri ş.: a. De pildă: Astăzi, 
NS 

-o pereche de ghete costă 900 de lei, pe când-altă dată costa S 
Da ae 
Ca " 

scumpe, ori banii mai eftini ?. 

IX. insemnătatea, cea mare a „banilor apare în datoriile de . 

„bani, 1? E, : 

Avem de a fâce cu 0 “datorie de bani, când există o: obli-. 

gaţie- contractuală de a plăti o sumă de. bani, p. c. şi când des- | 

4) D.5:40, 7, de statuliberis, 9, 8.2. | 

Da ” a - 18.
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- păgubirile,. care ni se cuvin pentru pagubele suferite din fapta: | 
altuia, au fost transformate în bani. . | 

- Dar, _mavem'- de a face cu o datorie de bani, când “cine=-. 
'va cumpără dela altul un 'număr oarecare de monezi de cutare: 
iel, ori din cutare epocă. In acest Caz vânzătorul nare o datorie. 

- de bani, ci este obligat să dea sau un genus, Sau o species anumită, 
* 

$. 39. Lucruri, care prin întrebuințare sau se consumă, sau se.. - 
micșorează şi lucruri, care prin întrebuințare nici nu se 

consumă, nici nu se micşorează. Pa ar 
1. Romanii zic: „Res quae uSu consumuntu, aut minat, 

aut. non consumuntur et non minuuntur.:: . - 
1) Lucruri, care se consumă. prin: întrebuințare (res quae usu: 

 consumuntur), se numesc lucrurile;-care pier. „printr'o singură în-. -- 
trebuinţare conformă cu natura lor!. De pildă: Merindele. | 

2) Lucruri, care se micşorează “prin întrebuințare (res quae: 
usu minuuntur), se numesc „lucrurile, care nu pier printr'o sin-- 
gură întrebuințare conformă cu natura lor, ci în scurtă vreme, 

.. De pildă: -Hainele,. care pot îi drese, peticite o vreme oarecare, . 
3) Lucruri, care nici nu se consumă şi nici nu se micşorează: 

prin. întrebuințare (res qude usu aut Non: consumuntur, aut non: 
minuuntur), se; numesc lucrurile, care nu pier nici îndată, nici 7. 
în scurtă 'vreme printr'o întrebuințare conformă cu. natura. lor.. 
De pildă: O câsă, un cal. - 

„_* Il Printre lucrurile, care se consumă. prin întrebuințare, se- - 
“numără şi banii2. Dar, 'fiindcă nu. poate îi vorba de o psire - 
“materială a lor 'din pricina. _întrebainţării conforme cu firea lor, 
"de aceea se zice, că avem de a: face. cu o consumare civilă, _ 

III. Cea -mai mare parte din lucrurile consumptibile sunt şi” 
fungibile, p. c. şi cea mai mare parte din: lucrurile fungibile sunt: 

_şi 'comsumptibile. Dar, de aci nu urmează, că aceste două cate- - 
gorii de lucruri pot îi contopite şi nu trebuie deosebite. In adevăr: 

- Sunt lucruri fungibile, care nu sunt consumptibile. De. 
pildă: Acele, cuile, cărţile. i 

“Şi, sunt lucruri. consumptibile, care. nu „sunt fungibile,. 
-De pildă: Cea din urmă garafă de vin din: „recolta anului 1882.. 

1) 1., 2, 4, de usufritctu, Ş. 2. . ST 
2) D., 46, 3, de. solutionibus, 78. j
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„8. 40. Lucruri simple; licruri compuse şi totalități de lucruri, 

Jurisconsulţii” roniani au luat această deosebire a lucruri= - 
lor de la filosofii .stoicieni, -dar au potrivit'o trebuinţelor vieţei. 

“1. Lucru simplu (res unita; corpus unitum, îivooutvov), este un 
„lucru corporal, care constă dintrun întreg (uno spiritu continetur). 

'De pildă: Un rob, o grindă, o piatră, un animal, un arbor, « o 

statue, o monedă. . . To Di 

Părţile. alcătuitoare ale unui lucru - simplu. nu pot îi se- 
'parațe şi au aceeaş situaţie juridică. 

„Ca lucru simplu . trebuie să. considerăm şi întrunirele de - 
i astfel de lucruri, care, luate. fiecare în parte, n'au nici o valoare şi 

-care, numai dacă formează 0 massă, au însemnătate, De pildă: 

-Grânele, nisipul, albinele. | 
IE, Lucru compus (res. connexa, corpus connexum, Guwutvo“) 

„-este un lucru corporal alcătuit din întrunirea mai multor altor lucruri, 

care Sdinioară au fost de sine stătătoare, dar acum'nu mai sunt, 

:şi care, pot să ajungă din nou.„de sine stătătoare: -De pildă: 
--Un edificiu, o corabie, un dulap, un inel cu. pietre scumpe. 

„ Părţile: alcătuitoare ale unui' lucru compus, deşi . for- 
":+mează un întreg, totuş nu-şi pierd complect starea. Ior-juridică 

-de .mai, înainte, ci şi-o pot recăpătă prin separare. .. 

Luctul întreg este arătat ca lucru compus, nu din pricina 

alcătuitoare. trebuie să fie tratate juridiceşte. . 

_Aceste -lucruri se mai. numesc: şi corpora -ex contingen-. 

„zibus, universitas- rerum. cohaerentiurm, corpuri, care constau din 
lucruri, ce 'se ating, totalitate 'de lucruri, ce sunt unite. 

UI. Zotalifațe de lucruri (universitas rerum) este” un lucru . | 
colectiv, adică un lucru alcătuit din întrunirea mai multor altor - 

lucruri, care au fost şi au- rămas. de sine. stătătoare. şi care au 
fiecare valoare proprie. e - 

Părţile alcătuitoare ale unei  totalitaţi de Tucruri iși păstrează 

“„starea lor juridică de mai înainte. „ - 
1) Universitas rerum, la rândul sâu este “de două! [feluri : Uni= 

“versitas facti şi universitas juris. . 

Universitas facti este un lucru colectiv alcătuit din mai! 
multe, lucruri corporale, care sunit întrunite, sau prin instinct, d. 

- 1 D,, 41, 3, de usăipat,, 30, pr. —D., 6. i, de ; Fei vindic,, 25.8. 5, 

însuşirilor. sale fizice, ci din pricina chipului, cum părțile sale E 

-—
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p. o turmă de oi,:sau prin voinţa omului, d. p. 0 bibliotecă, o- 
“galerie de tablouri, o quadrigă, o magazie de mărfuri, şi :care, 
din punct de vedere economic, formează un întreg, e privit în 
raporturile zilnice ca o” unitate, până la. un grad. oarecare. 

| Din punct de vedere juridic însă ele uneori Sunt unităţi, iar- 
alte ori pluralităţi. Sunt unităţi, ori de câte ori e hotăritor chipul : .. 
de a vedea economic, 2 mai ales când e vorba. de întrebuinţarea 
lor. Din contra sunt pluralităţi, când e vorba de posesiunea, 

Universitas facti se mai numeşte corpus ex distantibus, uni-: 
". versitas rerum distantium, universitas -hominis, . . i 

7 Universitas juris este un lucru colectiv alcătuit din mai.multe.. 
lucruri incorporale, şi anume din îndrituiri patrimoniale, care, din . - 
pricina sau a aceleiaş origini, sau a aceleiaș meniri econornice, 

- sunt privite juridiceşte, că alcătuesc unităţi, dar - numai în ce:- 
priveşte unele raporturi. -Astfel de -univeritates jurium. sunt: 

FHereditas,. (moştenirea), patrimoniul, pe. care-l] lasă 0.per- | | 
soană la moartea sa, - Ii 
„Dos (zestrea), patrimoniul, pe care o femeie îl aduce so-- 

” țului său la căsătorie. a | 
“ Peculium (peculiul), patrimoniul, pe care sau un filiusfa-- 

- milias, sau un rob îl pot avea,” a 
2) Universitas rerum (atât universitas facti, cât şi” uni-. - 

versitas jurium) este independentă de schimbarea părţilor sale: 
alcătuitoare; acestea pot să. se îmulțească, să se micşoreze, să. fie înlocuite, fâră ca identitatea sa să” înceteze-t. De' la această. 
regulă se fac abateri echitabile pentru unele universijates rerum, 
d. p. pentru galeriile: de tablouri, pentru biblioteci 'ş. -a., fiindcă. : 
altfel ar pierde prea mult din valoarea lor. . . e 

„8)sSe susţine, că regula res. succedit in' locum pretii. et: 
pretium in locum rei se aplică la universitates jurium, dar nu.:se: "” aplică la universitates facti. 

Părerea aceasta nu-i adevărată: Acea regulă nu se aplică. de loc la zestre şi la peculiu, iar la moştenire se aplică numai - 
Î 1 

  

2) D., 7, 4, guibus mod. ususfr. aimit., 31 şi 10, $.8. — D.,6,1,derei: vindic., 1, 3. 3,2 şi 3 pr. - o a 
3) ].» 2, 20, de legatis, $. 18. — D, 41, 3, de usurpal., 30, $..2. _4).D. 15, 1, de peculio, 40. . „- a - E 
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cu oarecare mărginiri.- pe de altă parte e ea se aplică şi la unele: 
universitates faci, d. p. la: o magazie de mărfuri. -:  -- 

4); Deasemenea nu-i adevărată părerea, că o universitas juris: - | 
-este ocrotită în totdeauna printr'o: acţiune universală. 

5, al, Liieruri divizibile- şi lucruri. indivizibile. 

Se e deosebeşte divizibilitatea reală de divizibilitatea ideală. 
1. -Divizibilitatea reală e privitoare -la “lucrurile „corporale. ; - 

Acestea se deosebesc în lucruri divizibile “şi lucruri indivizibile, - 
1) Lucrurile divizibile. Un. luGrii. corporal. este divizibil, când: 

poate îi împărţit în -mai multe „părți, fără să-i vătămăm nici firea? 
| | “sa, nici valoarea sa economică. — Aceasta se întâmpiă, când. 

în urma' împărţirii fiecare. parte: formează ur; lucru omogen şi 
“ asemănător atât cu' celalalte părţi, cât .şi cu întregul. Deci, cri- 
„ teriul practical divizibilităţi este, că diferitele părţi reunite re- .. 

„. constituesc lucrul, aşa cum eră. înainte de împărţire. De pildă: 
- O moşie, un lemn de foc, o sumă de bani. 

2) Lucruri indivizibile. Un lucru corporal. este indivizivil, 

_ când. nu poate îi împărţit în mai multe “părţi, fără să-i vătămăra. 

sau, firea sau valoarea sa economică. De pildă: Un cal, un rob,. 

o piatră prețioasă, 9 statue, un tablou, o coloană de marmură,, 

o maşină. — O casă, de regulă, este indivizibilă. Cel mult se poate, 

ca ea să Îie împărțită uneori printr'o linie “verticală ; dar, în 

_ dreptul roman, . nici odată nu. poate îi Impărțită printr'o: linie i 

. orizontală, ca în dreptul german. 

: Deosebirea - lucrurilor. în - divizibile şi “indivizibile are o. 

mare însemnătate : “Raporturile juridice, care existau” faţă de 

u un întreg, continuă, după împărțire, să existe faţă de fiecare: 

parte a lui. .” 

"11, Divizibilitatea ideală e privitoare la îndrituiri. Acestea. 

„deasemenea se deosebesc în divizibile şi indivizibile, , 

- 1) Indrituiri- divizibile sunt acelea, care pot să: se cuvină. 

"mai: multor îndrituiţi. Astiel sunt: Proprietatea, emiiteuza, su- 

: perficia, uzufructul; amanetul, ipoteca, obligaţiile şi moştenirea... 

2) Indrituiri indivizibile sunt acelea, care nu pot să:se cu- 

vină mai multor îndrituiţi. Astfel sunt: Servituţile personale (atera, 

„de uzufruct) şi servituţile prediale. 

III. O îndriture. divizibilă, având de. obiect un lucru "core- 

| „poral (fie divizibil, fie indivizibil), când se. cuvine la mai mulţi: 

N 

7



“îndrituiţi, se împarte în mod. ideal între aceştia, fiecare are o: 
:parte ideală, pars pro indiviso -(intelleciu magis partem habet 

- quam -corpore, pars. incerta, pars indivisa, certa pars pro: ihdi- 
"-viso)5, De pildă; Două persoane au proprietatea unui rob. Deşi 7 . 

-robul nu se poate: împărţi, totuş îndrituirea. de proprietate se. - 
“împarte între .cele două persoane, fiecare “are o parte pro indiviso 
„din rob. Altă- pildă: Două persoane. ău -proprietatea unei moşii.: 
“Chiar dacă. moşia; care e divizibilă, rămâne 'neîmpărţită, îndri- 
*-tuirea de proprietate se împarte între cele două persoane, între 

cei doi proprietari, fiecare are'o parte pro indiviso- din moşie $, 
“In pilda-din urmă, dacă moşia este împărţită în chip real „între cei: doi coprpprietari, Romanii zic, că. aceştia au o îndri- “tuire pro diviso, că au partes” divisae, partes' ceriae, certae re- 

„giones 1..— Acest chip de. rostire,- deşi roman, totuş e. greşit: ,. 
Lucrul comun, moşia, prin: împărţire încetează de a mai există, iar fiecare parte a moşiei ajunge de sine stătătoare şi formează, . la rândul său, un întreg. Deci, nu se mai poate să avem nici. 

-un fel de Îndrituire nici pro indiviso, nici pro diviso asupra unui lucru, care nu mai există, şi nu se-poate să dăm  nurele - “de părţi unor lucruri de. sine. stătătoare £, ” - 
IV. Grinzele, care forimează lemnăria- comună a două case, - :p. C.. şi copacul şi piatra, care vin taman pe hotarul dintre două | locuri, atâta vreme cât fac parte integrantă din nemişcător sunt co- mune, pro certis partibus, e regione -cujusque finium între cei doi . proprietari, fiindcă. se. admite, că linia hotarului trece: în chip fictiv prin grinzi, copac, piatră, astfel că acestea_ sunt privite, ca şi cum ar fi impărţite în realitate. — Dar, dacă. aceste licruzi. sunt separate şi capătă o existenţă individuală, atunci ele devin comune pro indiviso, adică se cuvin celor doi - vecini pentru: - părţi ideale și fiecare parte . ideală „Corespunde_ mărimei păr- . “ei reale de mai îndinte. - AR E 

5) D., 7, 4, quibus modis ususfr. 'amit,, 23. — D., 6, 1,-de rei 'vindic., "85, $. 3. — D.,45, 3, de stip. servor, 5. i. a i 
6) D.. 45, 3, de stip. servor., 5 şi 7, —D.,.— 7, 1; de usufr, 5, —D. :41, 2, de adquir. vei. amit, pos.. 26. 
1) Du 7.4, guibus modis ususfr. amit., 23: — D., 6, 1, de revinde, 8.” - 8) D., 50, 16, de verb. signif., 25, Ş. 1 şi 60, pr. — D, 8, 4, communia „praed.6, Ş. 1. iei E E a 9) D.. 8, 2, de Serv. praed. urban.; 36. —D,, 10, 8, comin. divid. 19, pr. —D., 17,2, pro socio, 83. — Ct. H: Dernburg, 1. cl, Ş. 76; n.4, 

N
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Ş. 42.. Lucruri principăle şi lucruri « accesorii N 

“1. Lucrurile se” mai. deosebesc în lucruri, principale şi Iu. 
” cruri accesorii, 

_-1) Lucru prâăcipal se numeşte acel 1uerui. ale! căruia. exis- 

tenţă şi. natură sunt determinate - prin el însuş şi deci” nu atârnă: 
de: alt lucru. De pildă: -O -casă; un baston..- . ” 

, 2) Lucru accesoriu se numeşte acel lucru, ale căruia exis= 
tenţă şi natură. sunt determinate de alt lucru, de care atârnă. 

_De pildă: Ferestrele unei case, gămălia unui baston. 
La Romani: “acele lucruri sunt accesorii, care servesc la în— 

-trebuinţarea statornică a lucrului principal, perpetui USUS causa. | 

Lucrurile accesorii nu sunt elemente ale altui lucru; ci sunt: 
lucruri, care în sine pot fi “singure obiecte de indrituiri, dar care - 

„se găsesc întrun astfel de raport cu lucrul principal, încât ser-, 
vesc împreună. aceluiaş scop economic şi. de aceea sunt privite- 

în - relaţiile sociale ca un întreg... - 
Din veacul de“ mijloc, lucrurile accesorii se: numesc perti-- 

__nenfe, In izvoarele de drept ale Francilor se zice: Cum pertinentis. . - 
IE. Atât: lucrurile nemişcătoare, cât şi acelea mişcătoare pot: 

să 'aibă accesorii, . - 
“Lucrurile : nemişcătoare pot să aibă accesorii: fie lucruri: 

mişcătoare,. fie lucruri nemişcătoare. De pildă: Ferestrele, uşile: 
“Cheile ş: a. sunt.accesorii ale “casei 2, Gunoaiele (Sterculinum),. 

„_paiele pentru aşternutul animalelor (Stramenta); partea la păşciuni: „ 

"şi partea la izvoare sunt accesoriile” unei moşii 3, Haragii de vie- . . 

"sunt accesorii ale viei : 
Lucrurile mişcătoare pot: să aibă accesorii lucruri miş-- 

: cătoare. De pildă: Gămălia. este accesorul bastonului, Pânzele - 

„numite artemona sunt accesoriile “ “corăbiei 5; însă o luntre,:-un 

caic nu sunt accesorii ale corăbiei, ci corăbioare (parvat navis” + 

„culae) ; iar catargul, cârma, chinga pusă.de a curmezişul catar- 
gului (antemna), . vetrila (velum) nu sunt accesorii ale. corăbiei,. 

7 

o 
, i Ă . - . - . pa 

1) D., 19, 1, de act. emti et. vend. 17, $. 7. - a 
D= 2) Du 9! 1, de “act. 'emti et vend., 17, pr. 

3) D.; codem 17, $..2. — D., $,.5, si servilus vinde, 20, $ ID. HI. 
de legatis, 9, SS. 4 şi 5. 

4) D.,-19, 1, cit. 7 SI. 
5). D., 50, 16, de vera. signif.,-242. , o
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Ci elemente,. părţi alcăiuitoare, guasi membră 5, Suporturile pot “fi accesorii ale unor busturi 7, Amanetul, ipoteca, garanţia .per- 
““Sonală, clauza penală (Stipulatio. poenae). sunt” „accesorii ale -creanţei. - | 

Accesoriile pot i luate şi îndepărtate vremelnic de lucrul principal, fără să înceteze de a fi accesorii. De pildă : Haragii . -de vie, care: sunt scoşi iarna, când se. „îngroapă via, pentru | ca . „primăvară să îie- puşi la loc8,. 7 | 
III. Pentru ca un lucru să: ajungă accesorul altui lucru, se. cere reunirea sa cu acesta perpetui usus causa. Reunirea e făcută de regulă în. mod. material, mecanic. De pildă: - Țiglele sunt. - “fixate pe casă, ţevile de adus . apă. sunt aşezate în pământ. — "Dar reunirea poate să constee şi *'ntr'o legătură ideală. De pildă Cheile unui dulap. — Dacă reunirea nu-i: făcută: “perpetui usus „«Causa, lucrul n ajunge accesor, De pildă: Ferestrele dubla puse: -de un chiriaş nu sunt accesorii, fiindcă sunt puse de : chiriaş numai pentru timpul, cât “va locui el în casă. - : - 
Lucrurile, “care n'au fost reunite cu lucrul principal perpeiui -USUS. causa, nu sunt . accesorii. De pildă: Țiglele de acoperit - casa, ţevile de apă, chiar dacă sunt aduse. pe locul, unde trebuie . "aşezate, câtă” vreme. n'au fost puse' pe casă, „ori „aşezate în pă- 3 mânat, nu sunt încă accesori 8. 

IV, Lucrurile, care sunt de. o valoare şi de o însemnătate - sprea mare, aşa că în circulaţie - sunt privite ca- lucruri indepen- dente, nu. sunt considerate de: Romani ca accesorii, chiar dacă _ „ar există toate elementele; ce se cer, pentru ca” un: lucru să fie . * accesor.. Astfel: Inventarul unei moşii fiu-i accesor.: al 'moşiei.- | „Peculiul încredinţat robului de. stăpânul. lui nu-i -un „accesor al robului, -. 
. | V.: „Chestiunea 'de a -se şti, dacă un lucru e accesor sau nu, “este o cestiuine mai mult de fapt, de cât. de drept. Ma Rezolvitea acestei chestiuni ' atârnă de “ideile: dominante într'o epocă şi chiar de situaţia geografică, a lucrurilor, De pildă: o N 

6) D. 21, 2, de. evictionibus, 44, D., 33, 7, de instrueto vel instrum. «Iegato, 29.. 
. e 7) D. ui, de legatis, 100, Ş. 3. pc 8) D., 19,'1, de act. emti et vend,, 18, $1.- 9) D., 33, 7, de înstructo, vel instrurn. „legato, 2 2, $1, —.D. 20, 1, de „„Pienoribus, 1, Ş.1.
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în: țările - cu clima rece, ferestrele -nu sunt accesorii, ci părţi 
ale casei, - - 7 

Apoi; trebuie să. “ținem seama 'şi de: intenţia, cu care: 
proprietarul, ori posesorul (emfiteutecarul, superficiarul) a făcutin- 

corporarea unui lucru cu altul. Dacă incorporarea a fost făcută. . 
cu intenţia, ca unul 'din lucruri să servească pentru, intrebuinţarea. a 
“statornică a “celuilalt, acel lucru va îi accesor ; iar dacă incorpo- 

rarea a fost făcută cu intenţia, ca unul. din lucruri să servească: 
numai vremelnic pentru întrebuințarea celuilalt, acel lucru nu va . 

fi accesor. — In caz de îndoeală în .ce priveşte intenţia, coherenţa 

unui lucru este o presumpţie de fapt, că avem de a face cu un: 
accesor ;-căci, legătura “fizică poate fi luată drept.iin semn al. 
intenţiei de a. meni acel . lucru Ja ntrebuinţarea., statornică a. 

. lucrului principal. : 

“VI. Un. lucru .accesor: încetează să fie dccesor, dacă pro- 
- prietarul, ori - posesorul său sau îl meneşte altor scopuri econo-. 

mice,: sau îl transmite cuiva, care nu ajunge Proprietar şi al: - 
lucrului principal. : . 

- “VII. Deosebirea lucrurilor- în principale şi accesorii are în-. 

“semnătatea următoare :: Actele juridice privitoare: la lucrul -prin=. 
„cipal îmbrăţişează şi lucrul accesor, aşa că lucrul accesor are: 
"aceeaş soartă ca' și lucrul principal. - — Dar, voinţa- părților pot. 
să. schimbe aceste efecte. 

“VIII.In unele cazuri nu se poate zice, că un. lucru există: 

pentru. întrebuinţarea altui-lucru 10, De pildă: Există poloboacele 
- pentru vin, ori vinul pentru poloboace ? i 

IX; Tot.câ lucruri accesorii sunt privite. şi cheltuelile făcute. 

cu un lucru; dacă rezultatul - produs face .parte..din: acesta. Ast- 
„fel da cheltueli' se 'numes€ impensae. — - Ele sunt de trei feluri : 

a Necessariae, utiles, volupiuariae, * 
- Impensae nesessariae. Pe temeiul unui - text din .isvoarele- 

-i noastre 1, prin impense: necesare se. înțelegeau acele: “cheltuieli, | 

"care. erau de. neapărată nevoie pentru. păstrarea unui lucru, care, 

: dacă n'ar fi fost făcute, lucrul sau ar fi perit, “sau s'ar îi stricat, , 
De pildă : Repararea zăgazurilor. - 

“ „Insă această „definiţie nu-i bună, In adevăr, pe de o parte, 

101 D., 33,6, “de iritico legato, 3, Ş, 1 — n, 93, 9, de penu „legala. 
4, pr. —D., 50, 16, de verb. signif 245, -. a LL 

i 33) D. 50,- 16, de 'verb. sienif., 79, pr..
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“cheltuelile făcute cu păstrarea unul lucru'de prisos nu pot fi. 
-impense necesare !2; iar pe de altă parte, cheltuelele făcute cu 
lucrări nouă, cerute "de: o. bună gospodărie a "unei 'moşii, d. p. 
„hambare -nouă, zagazuri nouă din pricina schimbării: matcei unei 

„ape ş. a, trebuie să fie privite” ca impense necesare 1, De aceea,, 
-impensele necesare trebuie definite astfel : Cheltuelile. acelea, 
- care sunt pricinuite. de : exploatarea - obicinuită a unui lucru 1. 

„Impensae utiles se numesc! cheltuelile, care, fără să-fie 
“necesare, măresc venitul, ori valoarea însăş a- unui lucru.. De 
„pildă : Canaluri de irigaţii... i 

Impensae voluptuariae - sunt cheltueiele, care | măresc plă- 
„cerea, pe care un lucru ne-o poate face. . : 

„N 

„qi Re mancipi şi res “nec mancipi. 

L Deosebirea lucrurilor În res mancipi şi “res- “nec mancipi 
-e-foarte” veche.. Ea este cunoscută de legea. celor.. 12 table şi e - 
„anterioară răsboaielor cu Pyrrhus, când Romanii au văzut, ele- ă 
“fanţi pentru. întâia oară. | - 

Izvoarele noastre ! ne spun,.că: 
1) Res mancipi sunt lucrurile următoare : | : 

| Praedia in Italico ” solo, pământurile italice, atât acele 
-7UStica, d; p. fundus, cât şi acele urbana, d, p. „domus. 

Robii.. :.. = 
„ Patrupedele, care sunt învăţate să tragă, ori. să- ducă în. 

spinare, quadrupedes quae: dorso collove domantur, -adică vitele 
"de: ham şi de jug, şi anume: Boii, caii, măgarii, catârii. 

Servituţile rurale numite ifer, actus, via şi aqudeductus, 
2) Res nec mancipi sunt lucrurile următoare : > a 
„Patrupedele de mai:sus, când nu sunt învățate, * Sa 
Elefanții. şi- cămilele, „deşi pot să fie- învăţate, auamvis 

-collo dorsove domentur.  ..: i 
„ Celelalte animale, d. p. oile, caprele, porcii, cânii $ a. 
_ Lucrurile neinsuileţite : Banii ş.a. . -. 

| Şi. toate, lucrurile incorporale, „afară de seriile rurale "de mai Sus, 

  

e 12) D., 3, 5, de negot. gest, 9 (10), ş, 1 ii 
13) D., 25, 1, de impensis 1; $. 3. —Du 24,3, sotuto maitira,, 7, ş. 16. 14) Leo von Petrazycki, Einkommen, |, p.: 291 şi urm, 150. şi urm, 1) Caius Îl. SS. 16, 17; 29 şi 47, — Vipian Regulae, 19 $. 1. | .
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li. Este foarte controversată chestiunea de a se “şti, pe ce-. 
se întemeează: această deosebire. — Una din păreri susţine, că- 
res_mancipi sunt lucrurile, care erau în strânsă legătură cu agri- 
cultura, iar res nec mancipi sunt toate celelalte lucruri, fie cor-. 

 porale, fie incorporale, care nu servesc agriculturei, 
UI. Insemnătatea cea mai mare a acestei desrobiri este, că,. 

la început, numai res mancipi puteau să fie Obiecte ale. pro- 

prieteţii. ex . jure Quiritium şi puteau fi. dobândite prin -manci= 
- “ Patio, pe când res nec mancipi nu puteai” fi de cât. obiecte. ale. * 

. unei proprietăţi a lui jus gentium- şi. nu puteau fi dobandite. 
prin. mancipatio. . .-. 

Mai. târziu (după: ce jus. civile a recunoscut contractele ConN=- 
sensuale) şi. res nec .mancipi au putut fi obiecte ale proprietăţii : 

quiritare, însă res mancipi nu puteau fi dobândite în proprietate 
„prin traditio,. pe: când res nec. „mancipi puteau fi dobândite în. 
acest chip. = 

IV. Pe vremea: lui Justinian dispăruse [deosebirea dintre: 
res mancipi şi res. nec mancipi; totuş. imparatul acesta, a găsit: 

: „cu. cale, ca s'o desființeze şi expres ?, [. - 
- = = 

-ş: 44. Res humani Juris, 'res. divini. juris,. res derelictae, “res: 

"amissae, Tes nuliius, şi res itigiosae. - 

IL Res humani. juris_şi.. zes_divini juris. | 
e iii 

- Res inniatii Juris “sunt . lucrurile cârmuite” de regulele- drep-: 
- tului omenesc sau profan. De aceea,. ele se numesc. şi Țes Pro-- 

- „Janae. E - 

Res divini juris + sunt lucrurile cârmuite de  regulele drep-- Si N 
tului sacru, Si a N 

II: Res derelictae_ sunt lucrurile lepădate de proprietara lor. 

"sau posesorul, sau de. „deţinătorul lor... 

"IV. Res nullius sunt nt Tucrurile, care nu- s proprietatea nimănui, | 
o „Astiel sunt: 

„Res derelictae; care “deşi au avut o dată un proprietar, 

_totuş acum nu mai au,-fiindcă acesta le-a: lepădat, şi care > pot: 
“să aibă din nou un. „proprietar. 

7 

2).C.. 7, 31, de usucap: transform.
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“Lucrurile, care m'au avut niciodată. un: proprietar, dar pot. 
:5ă aibă unul, . 
E Lucrurile, care niciodată nu pot să aibă un. proprietar, 

«d, p. Tes divini juris ş. a. | ea 
Lucrurile, cu care a fost ingropat un mort, îi 
V. Res litigiosae. sunt, lucrurile, care fac obiectul unei con-, - 

„“testaţi.. — 0 actio intentată este deaseimenea res s litigiosa. 

- ş. 45, “Capital şi fructe. 

Atât din. punct de vedere economic, cât şi din punct de 
“vedere juridic trebuie să deosebim „substanța patrimoniului sau . 
capitalul de veniturile sau fructele acestuia 1, e: 

|. Capital se numeşte ori ce lucru din patrimoniu, p. c, „şi 
“orice alt element al patrimoniului, 

“ÎL. Fruct sau venit se numeşte produsul economic, "obicinuit 
Şi. regulat, al tinui lucru, ori al unui alt element al' patrimo- 

- miului 2; — Deci, fructe sunt: - 
„4 + 1)'Unele produse organice repetate ale unui lucru, De pildă: : 
"Roadele pomilor. larba. Lâna, laptele şi sporul animalelor. Grâ- 

" mele. Marmora aceea, câre are. calitate să'se relnoiască, ut lapis 
Sibi renascatur 3. - : 7 

_ Toate acestea se numesc: fructe. naturale. 
„Dintre fructele naturale, acelea, care n'au nevoie de ajutorul 

“omului pentru a fi. produse, -se numesc de. romanişti. fructus 
“mere naturales; iar acelea, care au nevoie de un astfel de ajutor 
4d. p. arat, sămănat, prăşit ş. a.), se numesc fructus industriales, 

Dar, nu toate produsele organice ale -unui lucru sunt îruc- 
ele. lui. Astfel, copacii nu sunt fructe £. 

2) Veniturile: aduse de un lucru, fructus pro reditu. De 
pildă: Copacii, atâţi câţi se taie obicinuit şi regulat în fiecare 

„„an (arbores ceduae vel: gremiales) dintro pădure pusă în tă- - 
ere 4—Vinul adus de o vie.—Lucrurile neorganice, care se gă- 
sesc într'un nemişcător şi care nu sunt produse ale acestuia, p. 
c. metalele (aur, argint, aramă $ 2) şi mineralele (erida, nisip, 

  

DH. Dernburg, 1 c., |, Ş. 78. | E Aa 2) CE. D., 50, 16, de verbor. signif. 77. —D., 5,3, de hered. 1. “palti 29. — D., 22, 1, de usuris, 34. „ ” ” | 3) D., 24, 3. soluto matrim., 7 S. 13. 
E p. „ ode, 7, $. 12.
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1ut, pietre, marmora, care: nu se reînoeşte ş. a.) 5.—: Dar, conioara, 
nu-i fruct, fiindcă nu-i un produs obicinuit şi regulat al nemiş- 

 “cătorului, în care s'a găsit. a -. | 

3) Vânatul de pe o moşie$.. - - 

4) Muncile animalelor şi ale robilor, — Dat, copiii robilor 
0 mussunt fructe ; roabele “sunt cumpărate, nu pentru a face copii, 

? | ci pentru a munci 8, ” 
| 5) Locoţiitorii fructelor, loco fructuuim, vice fructuura, adică 

  
-el 9, De pildă: Chiria unei case, arenda sau 'câştiul - unei moşii. . 
„Câştigul adus de o corabie menită pentru cărăuşie. Dobânzile 
“unei sume de bani date cu împrumut. — Acest fel de fructe se 

aa “numesc fructe. civile, spre deosebire_de fructele naturale. [Deci, 
__„*** “ructe civile nu sunt fructe cetăfenești | - ..! + 
Da 6) Nu numai venitul brut, ci şi venitul net, adică - „ceea 

ce rămâne, după ce! din venitul brut se scad toate cheltuelele 
“făcute. cu producerea. şi asigurarea fructelor, 'p..c. şi impensae | 
_:sau făcute, sau pe! care. „trebuie. să le facem pentru păstrarea - 

i „capitalului VĂ 
| ps UL Fructele prodiise de -un lucru Corporal sunt de mai 

Pa multe feluri : BR - - e 

pi veniturile produse . de un lucru: prin acte juridice” privitoare la 

- Fruciuă - stantes; “ frucius penidentes, sunt - fructele nedes- | 
părţite de lucrul mamă. Ele suntpărfi ale acestuia, iar nu lucruri * 

: „de sine stătătoare, „au aceeaş situaţie juridică !!, şi nu pot fi . 
| a -încă obiect deosebit de indrituiri reale 12; dar, fiindcă pot ajunge 

li „+ “lucruri, fiindcă sunt "lucruri viitoare, se ' poate face în privinţa 
|... Tor.acte juridice în .acelaş mod,-ca şi: pentru. celelalte “lucruri 

| Ia viitoare, D. p.: Pot fi vândute 18 Pot îi ipotecate, cu condiție, ca - 

5) BD; 50, 15, de verb. sigril, 11. — D, 24, 3, solut mnirim., €, Ş, 14. 

[. 6) Du 22, 1, de usuris, 26.- 
ţ " 1) D.. |, de legatis, 39, $. 1. | : a! 

. 8)-D., 5, 3, de hered. petit, 27, pr.— l.,2,1, de rerum divis,, S. 37.— 

-D., 22, 1, de usuris, 28, $. 1.— Cf. D, 7 d, de Usufr., „68, pr. — -H. Dern- - 
burg CS. Ba. - 

9) D., 5, 3, de hered. petit., 29. _D. 22, |, de usuris, 34; 
10) C., 7, 50, de fructibus, 1 i 

- 11) Di. 6, 1, de rei vindie,, 44. Dia Sa 

i 12) Du 19.1, de act, emti venditi, 40. E - 
E 13) D., 18, 1, decontrah. emi.,8. -. 
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E atunci, când 1 vor îi separăte, să ajungă proprietatea aceluia, care: 
„le-a ipotecatii, 

Fructus . separati. sunt fructele despărțite 'de lucrul” marnă,. 
“Ele nu sunt. Părți âle acestuia, ci. “lucruri nouă -de sine stătă- , 
toare 15, — Despărțirea poate fi făcută sau de o întâmplare, sau 
de un îndrituit, Sau chiar de un neîndrituit, 

Fructus percepti- sunt  îructele- culese, 'Tuate în Stăpânirea 
noastră. .— Perceptio poate să. fie” făcută” numai de un îndrituit. 

- Prin fructus percepti. se mai înţelege Şi. venitul net obținut 
prin schimbarea fructelor, naturale în bani.l6, 

. Fructus. percipiendi, sunt. venitul: net, pe, care “rar putea 
“Produce un capital. 

“ Fructus neglecti Sunt fructele, -care “puteau. fi produse” de | 
„= un lucru, dar. nau fost „produse, fiindcă, stăpânul lui nu Va. 
IE „cultivat etc.. | 

| Fructus. consuripti sunt: fructele, “care” au fost s sau u întie- . 
„ buinţate” (mâncate, “semănate” ş.a. m, d), sau: vândute. 2 

Fructele: care 'au pierit, nu sunt: fructus. consumpti. 
Fructus extantes sunţ fructele, „Care. într'o „clipă anurită: 

se găsesc la o. „Persoană. oarecare, . | i 

a : RI e "CAPITOLUL hi. 
EaeaciTAtTEA JURIDICĂ A LUCRURILOR: 

5. 46. Generalităţi. Si 
| o - Dreptul. pozitiv recunoaşte o capacitate juridică 1 nu “nitmai: ÎN persoanelor; cişi lucrurilor, . 
n 1 Din punctul de vedere âl capacităţii lor juridice 3 Tucrutte 

sunt. deosebite de Romani în lucruri, care sunt. în patrimoniul: . 
nostru, res_ in nostro: patrimonio,. şi lucruri, care “sunt „afară din: .-- 
patrimoniul nostru, res s extra nostrum patrimonium ! SI 

13) D; '20, 1, 'de pignoribus, 15, pr. | - i 15) ct. Goeppert, Uber,-die organischen Erzeugnisse, p. 176. Briaz,. Pandekten, |, $. 546, Windscheid, Pandekien, 1, $.. 144. n. 4, “Dernburg, |, G;. 1, $. 78, n. 19.— D.. 50, 16, de verb, sigiif., 26. — D,, 41, 3, de usurp. 10,. $. 1.—D., 44,2, de except. rei judic.,1, Ş. 3. | 
16) D, '42, 5, de rebus auctoritate judicis, 9, s. 6. 
1) Caius, II, 8 1. — I., 2, 1, de rerum divisione, pr



RN Res in nostro - patrimonio. -sunt acele lucruri, care au 
“capacitate juridică, pot îi obiecte de îndrituiri, şi deci pot face . 
„parte din' patrimoniul . privat al. persoanelor, fie fizice, fie. juri- ş 
dice, 'Astiel de lucruri stint.cele mai multe Tes profanae. Ele 'se 
mai: numesc şi- res privatae, res singulorum, .. 

"-- “Resexira nostrum” patrimonium - sunt— acele . “tscruri, « care 
:n'au capacitate juridică, nu pot fi obiecte de îndrituiri şi deci nu : 

| „pot face parte din patrimoniul privat al persoanelor 2. Astiel de 
„o : lucruri sunt: Toate res. divini juris. Unele res profânae şi anume - : 

| „> „acelea, care, după cum "vom vedea în paragrafele următoare, se 
- numesc” sau: lucruri” comune tuturor (communia ominiurm), sau- . 
aa lucruri publice, Tes publicăe şi 'res universitatis.. Corpul omului - 

viu şi liber, i ae 
i “ÎL Romanii vorbesc şi- de 'res guiaruim “commerciuri non n est. 
Să “Prin acestea ei înţeleg. „uerurile, care nu 1 pot fi înstreinate, —Ast- 

A Da fel de lucruri sunt: a AP a 
e ae "Toate res extra. nostrum pairimoniur. „ i 
Ci E Unele res in nostro patrimonio. şi . anume aceleâ, a. “căror. 

-tristreinare e oprită pritr'o rândueală legală, şi care se obicinueştey 
po săfie numite : Res,. quae haberi non possunt,. lucruri, care nu pot 

p - “fi avute» Res, -quae vendi non possunt, lucruri care nu pot fi vân- | 
i „dute, Res, . de quibus. contrahi + “NON potest, lucruri, în privința 

“ cărora nu' se poate: contractă. 3 
TUL 'Necapacitatea lucrurilor de a. face parte | din. „patrimo-. 

niul privat al persoanelor, p. c; şi necapacitatea lor de. a; fi în-: - 
'streinate se. întemeiază uneori pe pricini generale, mai, ales .pri-. 

p 
| 

? 

N 

  

    

|: -„* - “cini fizice 8, alteori“ pe pricini juridice; adecă “pe. rândueli. „făcute î 
(i. --anume de legiuitor 4. . - o 

Da -1V. Cei. mai mulţi romanişti, ca să arate. res: extra nostritm. 
ș „=. patrimonium'şi res “quarim . commercium non. est, Zic res extra . | 

2 ,-COMMErcIum ş iar, ca să 'arate- res in nostro patrimonio, care pot 
îi înstreinate,, zic Tes in commercio.: : Isa ur _ 

Pi Ss 47. Communia omnitim. LL | 
| Communia omrita, res comrituites omniur, “Tăcruri comune” 

| “tuturoi, se: numesc acele : lucruri, - care par :să“ fie menite. de . 
natură să servească Pentru indestularea  trebuinele tuturor oame- 

  

| a :2) V. mai sus n, 1 - a i E a 
| Ve maljos 4, : Su 
L - 4) V: mai jos $Ş. Îi A - 

A.
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nilor, De pildă: Aerul, apa curgătoare. şi țărmurile “mării, (Prim 
“țărmul mării se înţelege tot locul,- până unde ajunge - cel mai. 

mare flux regulat), e a „5 -Ele nu pot fi stăpânite exclusiv şi durabil de nimeni, De- 
- aceea, nici. statul, şi nici particularii nu pot fi- proprietarii lor..-.  Tot-de aceea, ele sunt res nuius _ -* “Dar, jurisconsultul Celsus e de păreie, că. țărmurile mării, 

care vin dealungul statului roman, sunt ale acestuia 2 a De communia omnium se pot folosi toate persoanele şi: „.„- -fiecare poate să 'şi insuşească părţi din aceste” lucruri, Astfel: 
„- Fiecare poate să'şi umple cu aer mai. multe sticle, retorte ş. a. 

E Fiecare „poate să 'şi ia din apa curgătoare o cofă, o saca, ş. a.;. 
iar dacă apa curgătoare a îngheţat, poate să-ia:0 bucată . de 

ghiaţă; ori o cătuţă întreagă etc. Fiecare poate să: se scalde şi 
să pescuească în mare, ori să ia nisip, pietre, scoici ş. a. din. „mare 3. Fiecare. poate să tragă la- țărmul mării. Fiecare. poate. "sau în, mare, sau pe ţârmul mării, să facă Chiar clădiri; însă, are nevoie de încuviințarea: autorităţii; ca nu Cumva să pricinu- | „ească neajunsuri celorlalţis, e . 
„>. Părţile luate din communia omniurni rămân proprietatea pri- „-vată; până ce îşi recapătă starea, firească 'de mai înainte. | : Din cele de mai sus urmează, că aceea ce face, ca res: - communia să fie extra. commercium, - nu-i. o însuşire absolută a. „lor, ci numai ceva. relativ: Intrebuinţarea la care. sunt. menite. 
acum, Deci, după cum, d. p. ceea, ce s'a. clădit în mare, ajunge „ proprietate privătă, tot aşa şi ceea, ce e acoperit de mare: pen-- „=. tru totdeauna, ajunge 'a tuturor, e 

Pa 48. Corpul” omului viu şi liber. * A 
al Corpul omulul viu şi liber nu poate fi obiect al proprie-. - tăţii, este extra comnierciitm, fiindcă este parte a subiectului de-- i îndrituiri :- Dominus membrorum suorum nemo. videtur RR Deasemenea completările artificiale ale corpului. omului viu:. 

Re . . - - 

  

1) Î- 2, 1, de rerum divis,, $. 1.—D. 1, 8. de div. rer.2, $.1.:-.D,: 50, 16, de verb. signif, 96. ! SIR 
2) D., 43, 8, ne quid in loco publico, 3, pr. V..mai jos 851. n, 1. . 3) D., 47, 10, de injuriis, 13, $..17. — D,, 1, 8, de divis rer, 5, Sa. 4) D., 41, 1, de adquir. rer. domin, 50, te 5) D eodem, 14 pr: şi $1.— D,1,8, de divis; rer., 6; pr.-şi 10. 1) D., 9,2, ad legem Aguiliam, 13, pr, i
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şi liber « sunt extra Goinmercium, De pilda: Piciorul de lemn al 
„unui invalid. 

Ul. Tot ceea, ce a încetat de a face “parte din orgafisniul 
„Viu al' omului” liber, întră in „Commercio. De pildă : Părul. tăiat, 

un dinte scos. 

- Deasemenea completările artificiale de_mai' sus ale omului. 
viu 'şi liber, dacă sunt separaie de însuş acesta, pot fi vândute: 
de el. De pildă: Invalidul poate săşi vândă picioriil său de lemn, 

s. 49. Res, quae haberi non possunt, Res, quae vendi non pos- 
sunt. Res, de. quibus contrahi non potest. - 

! 1 Res, quae' haberi non possunt sunt lucrurile prohibite. De: 
„pildă : Cărţile oprite (libri prohibiti, libri improbatae: lectionis) de- 

” ..senurile, picturele pornografice. . Otrăvurile şi doctoriile vătă- 
- mătoare (vena -et mala medicamenta) 1. (Astăzi : Dinamita), - 

Ele.nu pot să fie ale vre “unei persoane. 
Dacă. sunt găsite la cineva, trebuie să fie distruse de' 

"edili,- (Deci, nu „există ceea, ce se. numeşte astăzi, „libertatea 
presei) 

Dar, ele sunt obiect. al proprietăţii private. Deci, Cine şi i 
le însuşeşte pe nedrept, săvârşeşte un furt. 

II. Res, quae vendi non possunt şi res, de quibus, contrat non 
-potest sunt lucrurile, care nu: pot fi insireinate, £.De pildă: Imo=. E 
“bilul. dotal, res s ltigiosae, a | | a - 

Ş. 50. Res divin juris.. 
" Res. divini juris nu pot să fie proprietatea cuiva. De. aceea, 

sunt res nullius. Ele. sunt de trei feluri ; Res sacrae, res reli-. 
“4 giosae: „Şi res sanctae. — Un loc,: care nu-i nici “sacru, nici 
religios şi nici sanct, se numeşte /ocus purus !. | 

|. “Res sacrae, - lucruri sfinte, sunt lucrurile închinate. „sau. 
zeilor din Olymp, diis superis, sau lui dumnezeu p. c. şi acelea 

: închinate: serviciului divin 2, „De pildă: “Temple. Biserici, Coloane. , 
Păduri. Odăjaii. 

_1) Inchinarea, „stințirea (consteratio, didicatio), este, un act. 
„ 

1) b, 10; 2, fariiliae erciscundee 4 $. 1. -. 
1) D.,. 11, 7, de. religiosis, 2 $.- 4 - 
2) Caius, II, $..4. — 1,2, 1, de rer. divis., Ş. 8. 

Ss. o. Longinescu. — — Elemente de Drept Roman 19



unilateral, prin care un lucru, fie mişcător, fie nemişcător, ' este. 

- atribuit, sau de stat, sau de particulari, unui zeu în timpul pă- 

gânisniului, ori lui” Dumnezeu în timpul creştinismului. Ea trebuie 

să fie făcută în mod public, publice, şi în Italia. Altel. lucrul 

rămâne res profana 3. 3. - 
- * Lucrurile mişcătoare ale particularilor, ca să: ajungă res sa- 

crae, eră deajuns să fie publice consecratae de particulari însuşi. 

| Lucrurile 'mișcătoare ale statului şi lucrurile nemișcătoare (fie . 

„ale statului, fie ale particularilor), ca să ajungă res 'sacrae, trebuie, 

22 ca dedicatio a lor să fie făcută de magistrați superiori:. La în- 

ceput, de dictator, consul, praetor, duoviri aedibus dedicandis. De la 

jumătatea veacului al cincilea a. U. c., sau'de censor, sau de 
aediles, — (Magistraţii inferiori şi particulariiinu pot tace O .de- - 
dicalio). — Uneori, conform rânduelelor exprese. ale legilor, se 
mai cerea, la' nceput, un ordin al poporului, 'jussts populi, iar 
mai târziu, al senatului, ori al împăratului, p. c. şi ca pontifices, 
ori episcopii să ia parte la dedicatio +. 

2) Res'sacrae pot îi întrebuințate vremelnic şi pentri Sco- 

puri ştiinţifice, artistice ;- dar, nu se poate să li se.dea o în-: 
trebuinţare pângăritoare. | 

„3) Un lucru închinat în provincii, fără “auctoritas populi 
Romani, nu-i-res sacra, ci res pro sacra 5. 

II. Res religiosae :sunt lucrurile lăsate zeilor din iad, diis . 
inferis, diis_ manibus 5; De pildă: Mormintele (sepulchra).. Grop- 

-niţele (cenotophia) 7. | 
7 1). Lăsarea, - relictio, poate fi făcută de ori ce particular, 
care are ejus mortul  fanus, Ea constă: | 

*. Sau în îngroparea unii om: mort, „chiar! a unui. „rob, întrun 
- loc, care e proprietatea noastră . . Na i 

  

2 3) Du 1,8, de divis. re. 6, $.3şi 9, pr. . 
- 4) Caius II. $. 5. — D,, 1,8, dediv.rer., 9$.1. —].,2, L, de rr. div., Ş, 

8. In acest din urmă text Justinian a înlocuit vorba diis prin Deo, dar, a 
- uitat să înlocuească şi vorba pontifices, deşi pe "Vremea sa nu mai existau 

astfel de sacerdoţi. | 
5) Caius, II, Ş. 7 a. . 
6) V. mai sus n, 2, i - A Le 

î) D., 1.8, de div. rer.„, 6 Ş$.5, ÎN E 
8) ]., 2, 1, de rer. divis, $.9 —D., 11|, 7, de relig, 2, pr..'4.—D, 1, 8, de div. rer, 6, Ş.ă. | i
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Sau în punerea cenuşei unui om mort înte un asttel de loc ?, 
Dacă locul-e proprietate comună, se cere învoirea tuturor 

devălmaşilor. Insă, dacă e vorba de un mormânt (Sepulchrum) în 
devălmaşie,” nu .se mai cere învoirea tuturor evalmaşitor. — 
Dacă locul e al altuia, se cere învoirea acestuia 10, 

: [Totuş cineva nu poate: ingropă un niort . într'ân loc, care 
e proprietatea sa, dacă prin: aceasta vatămă indrituirite celor de... 
al treilea “|. - Ă 

Acel, care: nu-i proprietar, “d, p. izuructuarul, ni poate. să 
„facă religiosus lucrul supus : uzufructului 12, 

In cazul . în care un om. mort a fost îngropat îi în mai 
multe locuri, numai acel -loc “ajunge res religiosă, în care se 
găseşte îngropat ' capul cadavrului 15, 

- 2) Dacă locul, de, care e vorba, este solum provinciale, el: 
nu-i res religiosa, ci. res pro religiosa, findcă . pământul provin- 
.cial nu poate îi proprietatea particularilor,, ci “este. sau al statului, 
“sau al împăratului 4, . ă 
1.8) Cadavrul omenesc trebuie privit ca res “religiosa. Deci, 
nu poate fi obiect al proprietăţii particulatilor.. De aceea, moş- 
tenitorii defunctului nu pot să: înstreineze cadavrul acestuia, nici, 
oneros -(prin vânzare),. nici gratuit (prin donaţie ş. a... - 

| Cadavrul -omenesc, fiind res religiosă, este reş “nullius, . 
“ca toate. res divini juris. — „Totuş, acel care fură din mormânt 

i sau un cadavru, sau 6 parte dintrun câdavru,. este „dat în jude- | 
cată cu actio sepulchri. violati 15. 
2 TI. Res Sanctae. sunt “unele: lucruri, care-s „privite | ca invio: 

labile, De pildă: Zidurile, ori porţile unui oraş (Roma, munici 
„ Dium, colonia). Erburile, pe care le purtau solii Romanilor 16, : 

Pentru ca un lucru să ajungă res “sancta,: se cere o sanctio,. - 

  

90, 48, 24, de 'cadav. punit, TE ” Ra 
10) Du 1, 7, „de relig., 3. — D» 1, '8, de div. „Ter. 65 4. -4 2. 1,de . 

"Ter. div. 8.9. 

11) D., 11,7, "de relig., 2, ss. î, aşi. 
.12) D., 1, 7, de! relig., 2, $. 6, 

13) D, 11, 7; de relig., 44, pr. 
. :14). Caius], $. 7. - 

15) Di, 47, 12, de sepuleh, viol. - 
16) Caius, II, $.8. — Pat Ss; de div. rer., s, 9, Ş. 3, II. =]. 2, 1 de . 

- rer, div, S 10. i o 
.
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„Secratio, lucru este numit res sacrosancta Cu Res” sanctae nu “sunt res divini juris, ci Sunt privite ca. “atare, quodammodo divini juris sunt 18, . Da „__ IV.Din cele de mai sus rezultă, că „ceea, ce face, ca un lucru - Să fie res divini juris, nu este: o însuşire absolută a sa, ci numai - ceva relativ, şi anume întrebuinţarea,_ la: care este menit acum, —'. - De aceea: Sa a +) Res sacrae. ajung din -nou in commercio, dacă sunt în- streinate pentru a răscumpără pe robiţi 5, .: Ia = Dar, pentru ca o res sacra să înceteze  de- a fi “sacra, 'se „cere un act contrar aceluia, prin care a ajuns sacra, şi anume, se. cere profanatio, secularizarea 2, : ai 2 2 Mai mult de cât atâta, împaraţii creştini au recunoscut po- sib.litatea unei proprietăţi private asupra locului, pe care se clădea „sau' o. biserică, sau mănăstire, 2 ÎN E 2) Res religiosae ajung din nou in commercio, dacă mortul - „_ Îngropat e scos şi dus în alt loc, ori daca se „face .tot aşa cu - „cenuşă mortului 2, aa 3) Se admite, ca evident, că Tes sanctae ajung din nou în com= - Mercio, dacă nu „se mai găsesc în starea, care le da însuşirea de Sanctae, - -- Să a i 

sancţiune. Când aceasta este pedeapsa cu moarte, capițis con- 

a Ş$. 57. Res publicae şi res universitatis, 

-USu habentur i 
În 

o 
Ă 

17) D.; 1, 8, de div. rer., 9, $. 3,11. , A 18) ]., 2, 1, de rer. div., Ş. 10. 
i i 19) |. 2, 1; derer. di, ss. a 20) D145, 1, de ver, oblig, 83, $. 5. i 21) C., 1,5, de haeret., 10. — C., 1,2, de Sacrosanct, ecel.; 21, 22) D, 11, 7,-de releg.. 44 in fine. - ; E __1) Ji» 2, 1, de rer. diviş. S$$..2, 4, 6.—D, 1,8, de div, rer., 6, ŞI. - 

D., 50, 09, de verb, signif., 9.—D,, 19, 7, de locis et itiner, publ.,1, 2 şi 3, 
— D., 43,8, ne quid-in loco publ, 2. ŞŞ. 21-23. — D., 43,.9. de loco pub. : 
Jruendo, 1 şi 3, N i - IN iita ic
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- “Lucrurile. dobândesc: aceasta insuşire printr o? publicatio 

Săcută. de magistraţii” (edilii ş. a.) sau ai statului, sau ai -oraşelor.. 
- Res -publicae suntde pildă: Ager publicus. “Nimişcătoa- 

“rele. provinciale. Flumina perennia. "Țărmurile,, fluviilor întru  . 
cât sunt trebuitoare navigației. Porturile la aceste fluvii. Drumu=" 

„rile mari (șosele naţionale). Inchisorile statului, Țărmurile . mării, 

„Care vin: dealung statului roman 2. 
Res universitatis sunt de pildă: Teatrele,. arenele, piețele, 

închisorile comunale, drumurile, străzile, 

II, Res publicae şi res universitatis au două feluri de ntrebu- | 

înţări publice: | 
Unele sunt menite întrebuinţării sau folosinţei obşteşti 

“sau a cetăţenilor: siatului, sau a - locuitorilor oraşului, care, de - 
„pildă, pot „pescui în fluvii, .pot să tragă corabia la țârmul . flu- 

"viului, pot să se. plimbe pe străzi 3, 
Altele -sunt: menite . serviciilor publice sau - ale statului, 

“sau ale “oraşului. De pildă: Inchisorile, şcolile. O .- 
II.-In dreptul roman res. publicae sunt proprietatea statului, 

“iar res universitatis sunt proprieiatea orâşului 4; — Dar, această 

„proprietatea este cârmuită de un drept special, “care face, ca nici 
„un-act juridic (de natură privată) să nu poată abate aceste lu- 
-cruri de la scopul lor. De aceea: | 

Pe de o parte, dacă aceste lucruri,: pe lângă “împlinirea 
„scopului lor, aduc şi venituri. băneşti, aceste se cuvin sau sta- 

ului, sau oraşului. De pildă: Venitul adus- din: vânzarea  ierbei. 
Pe de altă :parte, creditorii sai ai statului, sau ai oraşelor. . 

nu “pot scoate în vânzare aceste lucruri, '-ca să se îndestuleze. 

Deasemenea particularii nu pot dobândi - asupra. acestor lucruri 
„nici posesiunea şi nici vreo îndrituire, care ar împiedică- Impli- 

-mirea scopului lor. . .: - 
“IV. Din cele de mai sus rezultă, că şi. res “publicae şi res uni- - 

'versitatis sunt exira commercium numai din. pricina ” menirii lor 

„actuale: — De aceea, ele. ajung in comercio, dacă menirea lor 

încetează. Pentru aceasta e nevoie de-un act al puterii publice, 
.adică.de un act de drept public. Astfel, d. p. ager publicus a 
ajuns proprietatea particulară prin vânzări şi Improprietăriri 

„făcute de stat. 

2)'V. mai sus $. 47, n. 2. e -” 
- 3) D,, 18, 1, de conirah. emt., 

AV, mai sus. $. 29, n. 15. "pie de div. rer.. pr. in fine, 6$. 1. 
'—]., 2, 1, de rer, div. SS. 6 şi 29. —Do 41, 3, de usurpr, $
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- TITLUL V, | 

FAPTELE JURIDICE. Dă 

Da CAPITOLUL L 

GENERALITAȚI. 

- Secţiunea |. - 

" Evenimente = juridice şi acte: juridice. | 

Ş$-52 A 5 | 

” 1. Trimetem la introducere i, unde am vorbit despre faptele 

+ 

“- juridice şi despre deosebirea lor în. evenimente juridice şi în acte: | 
“juridice, despre deosebirea actelor juridice în acte. licite şi acte . 
.. ilicite şi “unde am spus,.că în cursul nostru vom. întrebuință expre- 

Siunea de acte juridice propriu zise sau pe scurt acte juridice, ca: 

să arătăm acele acte juridice licite, care au de scop să înființeze, 
| să desființeze, să schimbe, să - păstreze, să întărească, să Cheză- 

şuească-şi să valorifice, fie în justiţie, fie afară din justiție, o- 

„indrituire ?, adică acel acte, care .se rapoantă Iă existența. unei: 
îndrituiri.- 

- vii, inter vivos, şi acte din pricina morţii, morlis causa, este con= 
formă. cu izvoarele noastre ? 3 

| Secţiunea Il. 

Imjuria, a 

| | Ş 53 e 
Î. Am spust, că act ilicit este orice act, fie pozitiv fie ne= 

gativ, care vatămă o îndrituire, ori care violează rânduelele prohibi-- 

„tive ale dreptului. pozitiv, adică tot ceea ce se face. neconform 
cu dreptul,. orine quod non. jure fit.. . 

Rezultatul unui act ilicit se „numeşte nedreptate, injuria:: 

“Nedreptatea' este de două feluri?: Obiectivă, ori subiectivă. .- 
| Nedreptatea obiectivă este nedreptatea - pricinuită fără Vi 

novăţie. Se poate să nu „Ştim, că prin actul nostru pricinuinr ii 

1) V. Introducerea, ş.2 p. 1025i urm. Ia 
2) D., 5, 2, de inu fpiziasd Iprsfazento, 25,. pr. î.. 
1) V. "Introducerea, $. 24, No. HI, 2, p. 103 şi No. V., p 104. 
2) H, Dernburg, Pandekien, |. 5 86. 

îl. Adăogăm,; că deosebirea actelor juridice în acte între- A 
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-2 nedreptate. De pildă:- Cine. stăpâneşte un lucru al altuia cu 
“Dbunăcredinţă, adică fiind convins, că lucrul e proprietate sa, deşi 
mare nici o vină, totuşi nedreptăţeşte pe proprietarul adevărat. 

Nedreptatea subiectivă- este nedreptatea „pricinuită cu vi- 

novăţie. Ştim, că prin actul nostru pricinuim o nedreptate. De . 
> „pildă: Cine opreşte un lucru al altuia, ştiind că este al altuia, 
. -nedreptăţeşte pe proprietarul lucrului. Cine ia' cu. sila;-ori cu în- 
>.” «şelăciune un lucru al altuia, deasemene, nedreptăţeşte pe pro- 

„prietarul lucrului. . S 

„1. Dreptul pozitiv. trebuie să intrânze orice nedreptate, fie . 
"obiectivă, fie subiectivă. “De aceea, în amândouă cazurile de mai 

sus, indritueşte, „pe proprietar, să. reclame -s 'să i se dea lucrul 
înapoi2. - - . s 

Dreptul” roman vechiu: nu ținea seamă de vinovăția, ori ne- .. 
"vinovăția autorului nedreptăţei, şi-l făcea răspunzător de o 
„potrivă şi de nedreptatea obiectivă şi de acea subiectivă. 

Dar, dreptul roman desvoltat ține seamă 'de vinovăția, ori 
nevinovăția autorului nedreptăţii ; mărimea respunderei acestuia 

“atârnă de vinovăția, ori nevinovăția lui 9, 

| Secţiunea IA 

„ Vinovăţia sau culpabilitatea. 

_$. 54 In general... 

- Vinovăţia . sau. vina este un viciu de voinţă violător al . 
“dreptului pozitiv. — Acest viciu este de. „două feluri Dolas 

= „malus şi culpa !. 
” Dolus malus, viclenia, constă în violarea. dreptului cu rea 

voință. — Orice act răuvoitor, contrar dreptului Şi adevărului, . - 

este” un act dolos. De aceea dolus „Cuprinde în sine Şi vis, ăi 
„violenţa, dolus habet in se et vim 2. E 

Culpa, vina, vinovăția în înţeles restrâns, constă în vio- 
darea. dreptului făr'de rea voinţă, adică în lipsa de îngrijirea 

„cuvenită, lipsa de încordarea cuvenită a _spiritului, 

.3)'D., 5, 3, de hered. petit, 40. 
* 1) H. Dernburg, Î. c., |, $. 8. 

| 2) D., 47,8, vi bonorum raptorunm, 2, $. 3. —b, 4, 2, quod metus 
„Causa, 14, s 13 -



„.. eXclusivă de voinţă !, i Ă Sa 2) Violenţă compulsivă este -violenţa psihică, nematerială, indirectă. De pildă : Lucius Titis ameninţă cu cuțitul pe Caius. - „Seius, că-l omoară, dacă nu-i dă 100 de sesterţii, ori dacă nu-i - 

> 

A SSV a 
- L. VIS, violenţa (sila, silnicia, constrângerea), este de două: feluri: Vis absoluta, violenţă absolută, şi vis compulsiva, violenţă compulsivă, : - e 
- 1) Violenţa nbsolută est 

prin semne, că -se învoeşte săi făgăduească 100 de sesterţii: - Sau Lucius Titius poartă mâna lui Caius Seius şi-l face să iscă- „i leastă -un înscris, prin care -se obligă să-i dea 100. de sesterţii.— In caz de violență absolută 'este vădit, că' lipsește voinţa acelui „violentat şi de. aceea orice ar face el, orice act al lui, n'are nici. „0 valoare, căci-e lipsit de elementul fundamental, de voinţă. Deci, violența absolută întotdeauna  înlăturează voința, este: 
.Z 

“ făgădueşte, :că-i va da această sumă de bani, * ENE Avem de a face Cu violenţa compulsivă, când -o persoană „este puisă de alta în alternativa, ca sau să'şi arate voinţa „de a face Ceva, sau să sufere un rău insemnat, cu care este ameniţată. Având de ales din două rele unul, se'nţelege, că de-îrica răului "celui. : „Mai rare, aweninţatul alege răul cel mai mic, adică, îşi. arată. voinţa de a face. ceea, ce i se cere. de ameninţător. Astfel] vio= lenţa compulsivă” dă naştere la frică, metus, iar frica ne face să: „ne aratăm voinţa 2. — In astfel de cazuri voința nu-i: înlăturată, „ci viciată.. Romanii zic: Deşi m'aş fi voit, daca aș fi. fost-liber, totuş constrâns am voit. (Quamvis si liberum essel/ noluissem, :. tamen coacius volui 3). O - pildă vestită este răpirea Sabineloi Deci, violența compulsivă şi frica nu sunt exclusive de voinţă. o Il.. Fiindcă” în caz de violenţă nedreptatea „e:pricinuită cu rea "voinţă, de aceea ori şi cine răspunde în totdeauna de urmă- rile violenţei sale 4. - . a | 

1) D, 26, 8, de auctor, et consensu tutor., 1, $.1. N 2) D., 4, 2, guod melus causa, 1... | m Se 3) D.,. codem, 21,-Ş. 5. i | e” 4) V. mai sus Ş, 54, n. 2 şi $. 56, n. 4, 

e violenţa fizică, materială, directă. De! pildă: Lucius Titius dă un. pumn în capul lui Caius Seius, N pentru ca acesta. să mişce capul de sus în jos: şi astfel să arate . 

... 
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a - $.56. Dolus. 

„L Dolus, viclenia, are două înjelesuri, unul restrâns iar aitul 
darg. 1. 

În înţeles restrâns, dolus este înşelăciunea.. adică. viola- 
rea dreptului prin amăgire vicleană. De pildă: Lucius Titius 

_cu 'viclenie amăgeşte: pe Caius Seius şi-l face să-i dea, ori „să 
- Tăgăduească să-i dea 100 de sesterţi. - 

In „înţeles larg, dolus este orice violare “a dreptului cu 
rea. voinţă, pricinuită fie prin viclenie, fie prin alte acte ilicite: 

| De pildă: Datornicul nu. plăteşte înadins ceea, ce datoreşte. 
II. Din punctul de vedere al folosuluii, pe care cineva putea 

să-l tragă dintrun dolus, Romanii deosebeau, în vechime, dolus 
Bonus şi dolus malus - 

1) Dolus bonus este viclenia - întrebuințată întrun scop în- 
găduit, ori chiar laudabil. De pildă: Viclenia întrebuințată în 

_. contra duşmanilor, ori. în - contra talharilor 2, Şiretlicurile lui 
„Odiseu. .Deci, dolus bonus are înţelesul de iscusinţă, solertia. 
2) Dolus malus este fraus, frauda, viclenia, prin care obţi- 

“nem un. rezultat oare-care în paguba! altuia 3. De pildă: Lucius 
„Titus, “crezând, că iscăleşte o scrisoare de felicitare, iscăleşte 

iun” înscris, care fusese pus cu viclenie în locul scrisorii de feli- 
citare, şi prin care se obligă să dea lui M.: Maevius 100 de 

„sesterţii. - 

Mai pe urmă, Românii. au întrebuințat vorba dolus numai 
“cu înţelesul de dolus malus. ; 

- 11.- Uneori -dolus exclude voinţa.: celui: înşelat, (Pilda de. 
Sub II, 2).-Dar, cele mai adesea ori dolus nu: exclude voinţa celui 
înşelat. ci o viciază numai, aşa că s'ar putea zice, deceptus vo- 
“tuit, sed voluit. - - 

VI; Dolus poate să. se găsească atât în; acte pozitive sau -. 
“comisive, cât şi în acte negative sau omisive. In ' cazul întâi se 
“vorbeşte de dolus in faciendo. De pildă: Acel care a împru- | 
mutat un cal, îl bate, până ce îl .omoară. — In cazul al doilea 

| -se vorbeşte de dolus in non faciendo. De pildă: Dacă acel, 
«care a. împrumutat calul, îl.lasă cu rea voinţă să - moară de 
“foame; e acelaş lucru, câ şi cum Var fi omorât. Alte pilde : Acel, 

H, Dernburg, |. c., |. $. 8, n. 4. 
D., 4,.3, de dolo' “malo, 1, Ş. 3, 

l. 
20, 

3. D, „eodem, 1,$.2..
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care a primit un lucru de la altul şi care, deşi e în stare să-i. 
inapoieze,. totuş cu rea voinţă nu-l înapoiază, Acel, . care, deşi- poate să reclame înapoi un lucru de 'Ia altul, totuşi. cu rea. „voinţă. nu-l reclamă 4. - n ă o 

V, Fiindcă dolus este reaua voință de a pricinui o nedrep- 
tate, de aceea . oricine, toată lumea, -Tăspunde întotdeauna de- . urmările 'dolului său 3. 
“După ce o persoană s'a făcut vinovată de dol, victima: - dolului poate să renunţe să. ceară repararea nedreptăţii suferite... "Dar, învoeala, ca o parte.să nu fie respunzătoare de dolul;. 
de care-s'ar face vinovată mai pe urmă, ne dolus: Praestetur, iar: - cealaltă parte să renunţe: de mai înainte, de a cere repararea. 
nedreptăţii, pe care o va suferi mai pe urmă din pricina acelui: 

— 

„dol, nare nici o tăries, fiindcă, este: o învoeală contrară bunelor - „- moravuri, contra bonos mores$), . 
Aşa dar, se poate renunță să se ceară repararea urmărilor-. unui dol' din trecut, “dar nu şi a urmărilor unui dol viitor. 

E : = — 8. 57, Culpa. 
- 1. Culpa este lipsa. de îngrijirea (diligentia) cuvenită, Sau: . lipsa. de incordarea cuvenită a spiritului,.. adică: faptaşul Nu. 

se îngrijeşte, cum trebuie deurmările»acțelor sale ilicite, nu. se - gândeşte bine la urmărirele acelor acte. | A 
II. Dreptul cere, ca omul, în vieaţa socială, să chibzuească. bine urmările, pe care actele sale ilicite le Vor avea asupra ra- - porturilor juridice. Omul, care nu chibzueşte. astiel, nu din rea: voinţă, ci numai din neîngrijire, din: nebăgare de seamă, se face: Vvinovat-de culpa: Astiel de pildă: 

„In cazurile, în care se cere luarea aminte, îngrijire, dili. gentia, nu trebuie să lucrăm cu nepăsare, neîngrijire, negligentia, | Când se 'cere pază, custodia; adică grija “de a păzi, dili- gentia in custodiendo, trebuie să avem grija unui  păzitor,. -CUSlos, adică sau să încuiem lucrul de păzit, sau să-l] îngrădim,. sau să-l izolăm, sau să-i- punem păzitori. ş. a... .. e 

  

cod. 44 a - 
-5. V. mai sus $. 54, n.2 şi 55. n. 4. ă 5) Introducerea, Ş. 27, No..Il. p. 144. i pa 6) Cf. D., 50, 17, de regulis juris, 23.— Cf: Mayuz. 1, Cl, $. 173. n, 22. 

4) D 16, 3, depositi, 13. — D..17, 1, mandati,. 8, S$.9 şi-10. D. 
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Când se cere v putere oarecare pentru facerea unei  1ucrări, 

„<de pildă,” ridicarea unei greutăţi, trebuie să . ne încredinţăm, că 

:acea lucrare nu-i peste puterile noastre; iar dacă suferim de-- 

“vre-o Slăbăciune, înfirmitas, trebuie să nu ne însărcinăm „Cu acea 

-iucrare. „- 

. Când se. cere ştiinţa, -peritia, pentru o lucrăre oarecare, iar 

noi ne găsim în stare de neştiinţă, imperitia, nu „trebuie să. ne 

„apucăm de aceâ lucrare!.. - 
De aceea, cine nu se poartă astiel, se face vinovat: de ne- 

_gligentia,; de neglegentia in custodiendo, de injirmitas, de impe- 

„ritia, sau pe scurt, se face vinovat de “culpa. — Sinonime cu 

Culpa sunt şi vorbele : - Desidia,. . imprudentia, ignavia, inertia, 

„segnitia. i 

III. Culpa este de două feluri : Lata şi levis. 
-D-Lata culpa, culpă -grosolană, neingrijite foarte mare, 

este neluarea aminte a celor, ce:sunt învederate pentru - ori şi. 

cine, nimia' negligentia, id est non iiitellegere, quod omnes intel- 

degunt 2. Prin urmare, o persoană se face vinovată de lata culpa, 
când m'are grija cea mai obicinuită, când e cu: totu! nepăsătoare, 

-Despildă: Cine sare de la rândul: al doilea al. casei în stradă 
-şi căzând” peste un trecător, îl omoară 3. Curăţitorul de copaci, -- 
-care. apucându-se să taie ramuri, nu. strigă să se ferească lumea, 
şi aruncând.jos o ramură mai groasă, omoară peun trecător $.- 

„Nătămarea conștientă a îndrituirilor - altora, „pricinuită nu 

din rea voinţă, ci din slăbăciunea voinţei, întră, la Romani, tot 
„în cazurile de lata culpa. Deci, se face vinovat de lata culpa, 
“de pildă: Cine, determinat de milă, desleagă robul altuia, 

„ca să poată fugi 5, Cine, însărcinat să cumpere un rob pentru 
noi, din prea mare bunătate pentru altcineva, lasă pe acesta 
să cumpere robul 6 — De aci urmează, că: la Romani noţiunea 

"dolului e mai strâmptă de cât azi, nu-i egală cu vătămare inten- 
- Jionată, precugetare contrară dreptului dă in cele două Cazuri pre- 
III . 

1) C., 19, 2,locati 9.8.5. i “ IN | -- 
.2) D., 50, 16, de verb. signif. 213, $. 2 şi so, pr —H. Dernburg, : 

Î. cl, 8. 86, n. 5, atrage luarea aminte, că intellegere înseamnă nu numai, 

-a pricepe, ci şi a lua aminte. i 
3) D.. 45, S, ad legem. Corneliam de sicariis,. 

4) D.,:9, 2, ad legem Aquiliam, 31.— D,, 45, 3 ad leg. Corn. de sic. 7. 

5) D., 4, 3. de dolo malo, 7, 8.1. —D,, 16,3, deposili, 7. 
6).D., 17, 1, mandati, $, $. 10: o 

1) H. Dernburg. |. e. |. $. 86,'n.6 şi urm, ze
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cedente avem de a tace cu '0 vătămare conştientă, intenţionată 
şi totuş faptaşul este vinovat-de lata culpa, nu de dolus. 
"“ Lata culpa se apropie. foarte mult de dolus. — De _acea, 

. se zice: Lata culpa dolo proxima, lata culpa. dolo - comparabitur *.. 
Lata- culpa se mai numeşte şi culpa e gravior, magna, negligentia:. 

iata, magna, niniia, dissoluta. 
2) Levis culpa, culpa uşoară, este nebăgarea de seamă, pe: 

care, cine se gândeşte bine la urmările actelor sale, mar îi avut'o, 
dacă s'ar fi găsit în aceleaşi” împrejurări. 

*Prin urmare, pentru a se”şti, când o. persoană se face + vi- 
novată de /evis culpa, se ia caunitate de măsură un om abstract; 
care are grijă în totdeauna de urmările -actelor sale. Un astfel: 

„de om este numit diligens. paterfamilias în izvoarele noastre. De 
acea, cineva este vinovat de levis 'culpa, atât când nu face ceea, 
„ce un diligens paterfamilias ar face, -cât şi când face ceea, ce- 
aceasta-m'ar face: în aceleaşi împrejurări, 

IV. Jurisconsultul Celsus. este de părere, "că cineva se face: | 
vinovat: de lata culpa şi. atunci când;,. însărcinându-se cu paza -. 
lucrurilor altuia, îngrijeşte, cu ştiinţă, înadins, de aceste lucruri: 

"mai puţin bine decât “de lucrurile “sale 9. 
Insă, o astfel de culpa poate. să fie-tot aşa de bine uneori 

o lata culpa; iar alte ori numai 0. levis culpa. Astfel : 
Ingrijirea numai de lucrurile noastre este o Iata cilpa, "când: 

de fapt n'am făcut aceea, ce orice om în aceleaşi împrejurări 
ar fi făcut. De pildă: Pe când îmi arde casa, scot dintr'un: 
saltar numai juvaerele mele, deşi: cu aceeaş apucătură de mână! 
aşi fi putut scoate şi juvaerele altuia, care imi fuseseră încredin-- . 

“țate spre.păstrare şi care erau alături în acelaş saltar. 
In toate celelalte cazuri îngrijirea -numai-de lucrurile noastre- şi neîngrijirea de lucrurile altuia nu i de cât /evis culpa. | V. Din vremea împăratului Hadrian, unele. persoane, care - administrează “afacerile altora, când se făceau vinovate de. /evis- culpa, puteau să scape de orice răspundere, dacă dovedeau, că deşi n'au- avut îngrijirea unui diligens paterfamilias, - totuş au avut pentru acele. afaceri-cel puţin aceeaş . îngrijire, pe care: obicinuit o au pentru „ Propiiile lor „afaceri, O astfel de îngrijire 

8) D., 11,6 si mensoi falsuri moduri dixerit, 1, Si. — n, 47, 4. si is qui testamento liber esse. 1. $.2. 
o 9. D., 16, 3,  depositi, 32. | | | NI . - 

—
.
.
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se numeşte “diligentia qualem- in suis rebus adhibere solent. — De: 
aci, unii romanişti au scos încheerea, : “că acele persoane sunt . 
-vinovate de. un alt fel de” culpa, decât cele -două de mai sus: 
Fiindcă de data aceasta nu se luă ca. unitate de măsură un om 

" abstract,. pe: diligens paterjamilias; ci un'om concret, pe însuş 
faptaşul, s'a 'dat acestui pretins nou fel de culpa numele de 
culpa in concreto, pe când levis culpa, cu care ne-am îndeleini- 
cit, până acuma, a fost numită culpa in.abstracto. Ar urmă deci, 
că levis culpa ar trebui să fie. de două feluri : culpa ! în concreto 
şi culpa in abstracto; - 

Această părere nu-i întemeiată: Persoanele, care adminis- 

trează afacerile altora, dacă mau pentru aceste afaceri îngrijirea 
unui diligens paterfamilias, se fac vinovate în totdeauna . de leyis ă | 

culpa. Insă, dacă intrun caz anumit pot să facă dovadă,-că au 
avut pentru acele afaceri î îngrijirea, pe. care. obicinuit o au pentru 

.. afacerile lor, puteau să scape de răspundere. : "Deci, diligentia i 

qualem in Suis rebus adhibere solent este o scuză legală, un tem-. 

perament, care micşorează răspunderea faptaşilor, iar niu un.nou- 
fel de. culpa. —De aceea, nici odată nu va putea fi vorba de' o - 

mărire a răspunderii. De pildă: “Dacă o persGană peutru aface-: 
"rile sale are 0 îngrijire extraordinar, de mare, iar pentru aface- 

diligens paterfamilias, nu se va face vinovată de nimic. 
. V. Potrivit unei păreri, care a înrâurit chiar asupra unor 

legiuiri din vremile nouă, âr mai fi fost Ja: Romani încă-un grad 

de culpa. -şi anume levissima culpa. — Această părere e învechită 
şi, azi, e părăsită de toţi !. 

„. Aşa dar culpa are numai două grade : Lătă şi levis. . 

„rile: altora- mare o astfel de îngrijire, ci numai îngrijirea unui” 

“VI. Culpa,. ca şi dolus, poate Să se găsească'atât în acte 
pozitive, cât şi -în ăcte negative. In cazul întâi se vorbeşte de culpa - | 

“ in-faciendo” De pildă: De milă deslegăm robul altui, ca să. poată 
_” tugi.—In cazul al doilea se vorbeşte de culpa in non faciendo sau 

“culpa in omittendo. -De pildă: Din prea mare bunătate /ăsăm pe . . 

allul ca: să cumpere robul, în loc să-l cumpărăm noi pentru 
acel, care ne însărcinase - 

-VII. Fiindcă şi - în caz. de culpa, ca “şi în „Ccaz.de dolus, 
nedreptatea e pricinuită de actele unei persoane, adecă de fapte 

2 10).Cî Ch, Maynz, Ic UI, ş Ş- 174,1, p. 20 şi urm.
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voite, de voinja ei, senţelege; că această persoană irebuie să fie răspunzătoare de urmăririle actelor sale. — Dar, fiindcă ea n'a avut rea voinţă, n'a pricinuit nedreptatea curea voinţă, de aceea trebuie să n'o facem răspunzătoare de toate urmările actelor ei, - mai ales că nici nu le-a prevăzut, ci trebuie să ținem seamă de Împrejurări,. o Da aa -2. VIII In ce priveşte culpa, spre deosebire de dolus, se poate * ca părţile să se invoească: - Pr Să nu fie răspunzătoare de. culpa, Chiar. dacă e vorba - de o nedreptate, Care va fi pricinuită, iar nu: numai de una pricinuită, o i Se . Să micşoreze răspunderea lor. E tai „... Să mărească răspunderea lor, o 
2 

| Sp 
A. "In ce priveşte diligentia in custodiendo. sau custodia a- _ dăogăm următoarele : Ea constă în a păzi şi -a păstră un lucru mai Cu seamă pentru a împiedecă, ca să nu sufere. stricăciuni, ori să nu fie furat de altul, ori să nu fie uzurpat de altul. De 

S 

aceea, acel care e ţinut de: custodia este presupus-a fi în culpa, dacă lucrul, pe care trebuie 'să-] păstreze, este „furat. Presumţia „aceasta poate fi doborâtă prin proba contrară ; ba, în.cazul în. care furtul a fost săvârşit cu violenţă, nu mai: e nevoie: de a „îace contra dovadă. Aceeaş , prezumție :se “aplică şi în cazul, în „Care.paguba a fost pricinuită. de incendiu 1, A 
B. In ce priveşte răspunderea pentru culpa :se- deosebesc trei cazuri; Când între faptaş şi: nedreptăţit a existat un raport | juridic obligator, când între aceste persoane n'a existat un astfel: „de raport, dar se creează acum unul, şi când n'avem de aface cu - nici unul din aceste două cazuri. SR > l. Între cele două persoane a existat un raport obligator. In acest caz trebuie să cercetăm, dacă vreuna din ele sau trage, sau cel puţin aşteaptă vreun folos din acel raport, ori dacă. sau nu trage, sau nu aşteaptă nici un folos 2, 

  
  

_ "DD. 36, 4, utin possess. legat. 'servand. causa, 5, Ş, 22, in fine. —- D., 18, 6, de periculo. II. —D., 19,2, locati, 1, $. 2.—1.. 3, 24, de loca- lione, $. 5. ” e . Ta | 2) D., 13, 6, commodati, 5, Ş. 2. —D., 1 (30) de legatis, 108, Ş. 12, — "V. Maynz, Lc, 1, $-17%3, n. 1.şin, 2, ME | SI 
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1) Dacă o parte nu trage, ori nuaşteaptă nici un folos din 

raportul obligător, ea, în regulă generală, este, răspunzătoare 

numai de lata culpa. De pildă : Depozitarul,. comodantul, dona: 

torul, moştenitorul însărcinat cu un legat, în cazul în care mo- 

ştenirea nu-i aduce nici un folos 3, E 

De-la această regulă 'se face abatere “pentru persoanele, 

care adrhinistrează afacerile altora, fie că li s'a dat „o astfel de 

însărcinare (p. €. sunt mandatarii, tutorii, şi curatorii), fie că. şi-au - 

luat?o singure (p.. c. este negotiorum gestor), şi care deşi nu trag 

nici un folos, totuş sunt răspunzătoare de levis culpa; — Această. - 

răspundere aspră pare, că se întemeează pe încrederea făr'de 

margine, care trebuie să. domnească în raporturile aratate. — 

Totuş; fiindcă unele din aceste persoane, şi anume tutorii şi 

-. curatorii, nu pot să reiuze- însărcinarea, ce li'se dă; de oarâcee. 

“o însărcinare publică, pot să scape de «răspunderea lor, dacă - 

“dovedesc diligentiam- qualem in suis rebus adhibere. solent. 

2) Dacă o parte trase, ori aşteaptă un folos din raportul 

obligator, ea, în regulă generală, este răspunzătoare de levis culpa. 

De pildă: Mandantul, comodatarul, deponentul, uzufructuarul.- 

De la această regulă se face o. abatere pentru precarium ” 

'accipiens. (precarist), care. nu-i răspunzător de- cât de lata culpa, 

deşi trage folos din raportul, în care. se găseşte. o 

3). Dacă amândouă părțile trag, ori aşteaptă folos din ra- 

„portul obligator, ele sunt, în regulă generală, răspunzătoare de levis - 

culpa. De pildă: In caz de vânzare, închiriere, arendare, to- 

| vărăşie,-emfiteuză, amanet, ipotecă,. contracte inominate, 'devăl- 

"_măşie, în relaţiile dotale, “în legate ŞI fideicomise, când moş- . 

tenirea dă moștenitorului -un căştig. E 

De. le această regulă se face o singură abatere pentru in- 

ginerii hotarnici, agrimensores. IE 

O îmblânzire, o temperare a responsabilităţi se face pentru. 

„soţul administrator al zestrei, tovarăşul administrator al afacerilor 

"tovărăşiei şi devălmaşul administrator al afacerilor devălmăşiei 

(comunităţii). — Aceste persoane, fiindcă trag tolos din raporturile, 

_ în care se găsesc, sunt răspunzătoare de levis culpa. Insă; ele pot 

- “să scape de această răspundere, dacă dovedesc, că în ad ministrarea - 

  

  

73) D 13, 6, coninodati, 5. Ş. 2. — D, 19, 5, de praescriptis verbis 

1, $. 2. i e e
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afacerilor arătate au avut diligentiam qualem in-suis rebus adhibere solent.' —"Temeiul; pentru care se îngăduie,-ca să se micşoreze răspunderea acestor persoane. este, că şi ele însăşi sunt intere- sate în afacerile, pe care le administrează!; încât, dacă n'au în- - grijirea unui diligens paterfamilias, trebuie să presupunem, că nu - Sunt în stare să administreze mai bine. — in. ce priveşte pe soţ şi. pe tovarăș se. mai poate găsi un argument: Soţia şi ce- lălalt-tovarăş sunt singuri -de vină, că n'au ştiut, pe cine. să-şi ia de soţ, ori. de tovarăş. , -. o -. 11. Când între cele. două persoane n'a existat un raport obli- gator, dar 'se citează acum un. astfel de raport. De "pildă : Lucius Titius vinde lui Caius Sejus _calul lui Marcus Macvius, ştiind, că e al. acestuia, “şi nădăjduind, că-l -va putea dobândi de la acesta, aşa ca să-l poată predă lui Caius Sejus; dar hu-l poate dobândi, — Când, cu prilejul Încheerei unei convenţii, care crează acum un raport obligator între părți, una din ele se face vino- vată de culpa, adică, dacă e -vorba de ceea, ce se numeşte culpa. 
> 

noastră, . Lucius Titius, deşi după vânzare, nu s'a. făcut vinovat „de nici o culpă, totuş va . fi răspunzător. E drept să fie aşa | In adevăr, cine -voeşte să restrângă libertatea altuia prin rapor- tul, în care intră cu aceasta, şi îşi ia o obligaţie, itebuie să aibă „toată luarea a minte a unui diligens paterfamilias. E III. Când : între „cele dou persoane nici ma existat- de mai înainte un raport obligator.şi nici. nu Se închee vre 0 convenţie, 

Sărind de sus, cade pe Marcus 'Maevius Şi? rupe o mână. — In | aceste cazuri, /ex. Aguilia a stabilit regula de echitate, că faptaşul „„ este răspurizător de Culpa sa şi “deci. trebuie _să- tepare nedrep-. - tatea pricinuită. — In aceste cazuri, culpa. e numită culpa AQui- | diana şi nu se mai „Cercetează, de.ce fil de Culpa s'a. făcut - » Vinovat faptaşul, de lata: culpa, ori de. leviş culpa, ci numai dacă e vinovat de culpa. De: aceea, regula în- această materie este, că: In lege Aquilia et. devissima culpa “venit, că potrivit legei 
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.C. Am spus, -că părţile: prin învoelile lor pot să mărească 
__ răspunderea pentru culpa. Astfel, în cazurile, în care una din ele | 
e răspunzătoare: numai de „lata culpa, poate fi făcută răspun- 
_Zătoare şi de levis culpa. 

Mai mult de cât atâta! O astfel de voinţă : a părţilor poate 
să rezulte din împrejurări. De pildă: — Cine, nerugat de nimeni, - - 

„ Îa asupra sa de bunăvoie 'o obligaţie, e răspunzător. de .Jevis : 
culpa, „Chiar dacă mar trage. nici un folos din raportul obligator +. 1 

r 

“Secţiunea IV, 

. _ Casus o 

DS 58) 
L Casus nu este | un fapt al părţilor; adică al persoanelor, 

care âu făcut un act juridic, ci :. Sau un iapt. al. firei, un eveniment, 
“sau un act al unui al treilea, mai ales un'fapt al suveranului, - 
factum principis, care nu pot fi. preîntâmpinafe» prin diligentia 
cuvenită. De. pildă: Lucrul, pe care cineva îl: primise de la aul, 
ca să-l păstreze, sau a fost nimicit de trăsnet, sau a fost furat. 

„de un hoţ... Ra 
, 1). Casus, nefiind. săvârşit de părţi, nu , poate fi pus în s0-: - 
"coteala nici.uneia din ele. De aceea, nici una din părți nu este 

- răspunzătoare de. urmărirele unui casus, Regula sună ; Caşus a 
_ nullo praestantur !. : : 

„Din pricina aceasta casus mai este definit şi: = Negajiunea 
oricărei. culpe, lipsa oricărei răspunderi.. ” 
„= 2) Dacă o parte sau prin dolus al său, "Sau prin. culpa s sa . 
dă naştere unui casus, adică, dacă avem de a face cu un casus - - 

_dolo vel" culpa “determinatus, atunci acea parte este răspunzătoare - a 
de urmări., Dar, pricina răspunderii sale nu-i casus, ci” sau dolus 

= sau culpa sa. De pildă : Cineva: a împrumutat un cal,' sa să se 
ducă la plimbare şi se duce cu el la răsboiu ?. i | 

-3) Ca şi -la culpa se „poate ca părţile să ia expres asupra. 
- lor răspunderea pentru casus. | 

Mai mult decât. atâta, o astfel: de răspundere poate fi. nu- 

4) D., 16,3, depositi, 1 „ $. 35. — ce, 2, 19, de negotiis- gestis, 20, 
1) cf. b., 50, 17, de egal Ja 23 în fine. D., 4, 3, de dolo. „ male, - 

18, 5. 5, — D, 9, 2, locati, 9, Ş. 2 
2) D.. 13, 6 commodati, 5. $.: 7 şi 15, pr. 

Se . - Și 29 

7 

7
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“numai. expresă, ci şi tâcită, adică să rezulte din împrejurări. De 

pildă: Cine se obligă să înapoieze un lucru, prețuit în bani în. 

clipa, în care l-a primit, este răspunzător şi de pagubele prici- 

- nuite de casus, dacă prețuirea, aestimatio, nu poate fi tâicuită 
altfel. De pildă: In caz de depozit, de comodat, de închiriere 3, 

| __ 1]. Forța majoră. sau (vis major vis divina, vis caelestis (9eod- 
Biav), damnum fatale, falum, fatalitas) este un casus potenţiat şi 
anume 0 întâmplare nenorocită, care nu poate fi preîntâmpinată 
în nici un chip. Astiel sunt atât întâmplările exterioare, cărora . 
slăbăciunea omenească nu se poate “impotrivi, quibus: humana, 
infirmitas resistere non potest, d. p. cutremurul, inundația, incendiul, - 
năvălirea duşmanilor ş. a., cât şi tot ceea ce întrece prevederea 
şi puterea omenească. 

Ceea ce caracterizează forţa majoră este inevitabilitatea. 

Secţiunea V, 

„Error şi ignorantia. 

_Ş. 59. 
1..Errare “înseamnă a şti greşit, iar ignorarea nu şti. — 

Cineva știe. greşit „ceva, fiindcă nu ştie, cum' e adevărat, Deci: 
Ienorantia,: neştiinţa, este necunoaşterea realităţii lucrurilor 

şi a faptelor, o o a 
Error, greşeala, este o -reprezentare falşă a realităţii. — Cine- 

„va este în eroare, când se găseşte într'o stare, în care ştiinţa sa 
nu se potriveşte. cu adevărul real. | De 

| In” izvoarele noastre eroarea şi ignoranţa sunt puse pe aceeaş 
treaptă şi produc aceleaş efecte. De aceea, juriştii întrebuințează 

„aceste 'două vorbe, ca fiind sinonime, şi tot de aceea găsim în 
Digesta şi Codex câte un titlu, care sună numai :. De juris et facti 
“ignoranta |. i a 

II. Lă început, Romanii deosebesc : Error juris, &roare de: 
drept şi error facti, 'eroare : de fapt. Ienorantia juris, neştiința, 
dreptului şi ignorantia facti, neştiința, necunoaşterea faptelor, 

Din vremea împăraţilor se iveşte şi altă deosebire: Eroare- 

  

3) D. 13,6, commodati, 5. $. 3. — Un caz, în care aestimalio poate „îi tăicuită alfel, se găseşte în D., 17, 2, pro socio, 52; ș. 3, e . 1) D., 22, 6, de juris et facti ignorantia: — C.. 1-18, de juris_et facti. . ignorantia.- LT o ! ai 
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sâuzabilă, eroare care se poate ierta, şi eroare nescuzabilă, care 
nu-i de ertat. De: pildă: Este -nescuzabil să nu ştii un fapt pe- 

„4recut în oraşul tău, pe. care toţi ceilalţi din acel oraş îl ştiu! 
„De aceea: Eroarea privitoare la propriile noastre acte este, de 

“regulă, nescuzabilă ; iar eroarea a privitoare la faptele altora poate 

fi uneori scuzabilă. - - . 
HI. ln isvoarele. noastre: se spune: : Errantis nulla voluntas, 

„acel care este. în eroare nu are nici o voinţă 2. De aci ar urmă. 
-că ori ce act al lui mare nici o valoare, că eroarea întotdeauna 

înlăturează voinţa, este exclusivă de voinţă. — Insă, - nu- i „aşa! 

” Insemnătatea eroarei e felurită: * -- - 
1) A deseori, eroarea n'are de loc însemnătate juridică. Acea- 

“sta se întâmplă, când dreptul pozitiv stabileşte astfel de regule . 

încât, cunoştinţa ori necunoştința acestor -regule din partea celor - 
“interesaţi nu e luată în considerare. De pildă: O regulă spune, 

"că testamentul privat, ca să fie valabil, trebuie să fie făcut faţă 
„de 7- martori idonei, capabili. Acum, dacă unul din cei 7. mar- 

tori n'a fost idoneus, testamentul este neexistent, nul, chiar dacă 

“testatorul eră scuzabil, „că -nu cunoştea incapacitatea marto- 

„rilor săi. -. - - : -: ! 

| 2) In multe” raportul eroarea” are însemnătate - juridică 3, 
” Aceasta se întâmplă mai cu seamă, când -e vorba să se ştie, 

dacă un act juridic există ori" ba. — Insă, chiar în aceste cazuri. . 

„nu se ine seamă, de: orice fel de eroare. : 

- La început regula eră, că error juris nocet, error. facti non 

nocet, eroarea: de “drept vatămă, eroarea de fapt nu vatămă *. — 
„Error juris nocet, “adică nu se ţine seama de ea. Şi cu drept 

cuvânt ; căci, fiecare trebuie să ştie cel puţin dreptul, care e 
„privitor la afacerile sale. — „Error- facti non. nocet, adică se ţine 

“seamă de ea. Deasemenea cu drept cuvânt ; căci, a greşi e lu- 

Cru 'omenesc, errare humanura est ; se “poate, ca chiar cel mai | 

_prevăzător,. să nu deosebească în' raporturile sociale adevărul _. 

| 2) D.. 39, 3, de aqua ef ag. pliv., 20: — Cf. D. 50, 17, de regulis 

- juris, 116, —D., 2,-1, de jurisdictione, 15. —D.£ 5.1, de judiciis, 2 2, pr. — 

3) Eroarea e baza bunei” credințe a unui îndrituit; iar buna credinţă 

e unut din faptele juriaice cele -mai de seamă. De pildă: Posesiunea . de 

„bună credinţă. — Eroarea este una din cauzele, pentru care -se. acordă in . . 

integrum restitutio. — Eroarea: “este baza pentru condictio indebiti.. 

4) D., 22,6. de juris et facti ienorantia, 9 9, pr . 

5) D., 37, î,-de'bonor. POS 10.
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de ceea, ce-pare, că'i adevărat:.' Facti interpretatio plerumdue 
etiam prudentissimos fallat, tâlcuirea faptelor - înşeală “adeseaori 
chiar pre cei mai prevăzători î.. De pildă: Când Cumpărăm un. 

„lucru, se poate foarte lesne să credem, că vânzătorul: este pro=:. „„prietarul acelui. lucru, deşi în realitate nu-i proprietar, O: - 
In vremea împăraţilor, se cercetează, dacă eroarea e scuzabi- : lă, ori nu, şi, în cazul în care este. scuzabjlă, se ţine de seamă de 

ea. Astfel, Labeo a fost acela, care a început să fie de “părere, 
„că error juris este scuzabilă, când e vorba de. o chestiune,-care 
„esă din sfera unui nejurist şi acesta n'a avut putinţa . să ceară : 
învăţătură . dela un “jurist 1. — Pe urmă, s'a permis, .ca ostaşii, fe- 

„meile, minorii şi acei care rusticitate: gaudent să nu cunoască | 
dreptul, jus ignorare. — In sfârşit, Papinian a fost _de părere, 
că error juris, fie scuzabilă, fie nescuzabilă, nu-i deajuns, când. e vorba de dobândiri ; iar, când e vorba: de a înlătură. pierderi, 
erroarea scuzabilă nu vatămă. — In ce priveşte error facti, s'a” 
recunoscut de toţi, că trebuie să fie ţinută in „seamă, dacă este: 
scuzabilă ;. căci, -alttel -starea celor neinvăţaţi ar fi fost mai bună „de cât a celor învăţaţi, ne melioris condicionis sint Stulti, quam 
periti 9 Si - 

Aşa dar, regula generală -a ajuns să fie, că numai eroarea. scuzabilă este luată în considerare. . .. . .: Ma | O eroare scuzabilă poate fi exclusivă de voinţă. U astfel. de eroare se numeşte eroare esențială. ! ia 

“Secţiunea VI. . ! - = 
Tempus: .. . 

Vremea, tempus, are însemnătate din două puncte de Vedere: Da N a - | ]: Toate raporturile juridice se nasc şi? pier în timp. Din „acest punct de vedere. se deosebeşte terminul de răstimp. :? | Terminul _(scadenţa, Sorocul, - vadeaua) -este un: moment 

$. 60. Insămnătatea vremei. “   
  

  + 
Ss 5) D, 22, 5, de Juris et facii ignorantiu, 2, - 

1) D., codem, 9 Ş. 3. . Ma , - 8) Du'eodem, 7 şi 8. — D., 41, 3, de usurpati: 31, pr. Cf. Dernburg, e. 57, n. 11, . A tn D., 43, 24, quod vi aut clar, 4. - D.. 22, 6, de juris et facti işn., 6. . N ,
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 ănumit al vremei, o clipă determinata a timpului. De pildă: Intă 
. lanuare,: 15 lunie, 31. Decembre.. ” 

” Răstimpul este un. spațiu anumit. de . timp. De pildă pr 
“ înlăuntrui o două zile, a unei. săptămâni, a unei luni,'a unui an. 

In franţuzeşte terminul se „numeşte terme, iar răstimpul: 
se numeşte delai. * 

Codul civil român. coniundă terminul cu răstimpul. De. 
pildă: Art. 41. zice „declaraţia despre naşterea. unui copil se va: - 
face... în. termen de trei zile“, deşi. art. 55 francez zice : „les decla=-- 

- rations de naissance:seront faites, dans les trois jours“. - 

„termin. De pildă: Un împrumut de bani, care este de plată la. - 

a
 

„sigure. Se zice: Quieta non moveri!, - N 

„ Terminele” şi răstimpurile pot fi fixate sau „de lege, “sau de. 
judecător, sau de părţi. - - 

IE. “Trecerea: _vremei poate să Inrăurească. uneori asupra. 
raporturilor juridice, fie dându-le naştere,. fie stângându-le. : i 

1) Efectele unui act juridic: pot să atârne de sosirea unui 

1. anuar viitor,. trebuie să fie plătit, îndată ce soseşte scadenţa. 
2) Efectele unui act juridic. pot'să atârne 'sau de începerea, . 

“sau de sfârşirea unui răstimp, sau şi de începerea şi de sfârşirea 
unui răstimp. -De pildă: Inventarul unei moşteniri, ca să fie va- 

-labil, trebuie, ca moștenitorul, înlăuntrul unei luni, de când a. 
aflat, că moştenirea i-a fost deferită, să înceapă:'să- 1 facă şi să-l. 

- sfârgească de, făcut, de. regulă, “înlăuntrul a trei luni „de Ja. 
_aceeaş dată... ME, 

3) Efecte juridice pot să se producă, din pricină, că o , stare | 

de fapt (o stare de lucruri)” a:ţinut fără întrerupere” un răstimp” 
anumit prevăzut de “dreptul pozitiv. Astiel: 

Exercitarea -fără. întrerupere a unei. îndrituiri înlăuntrul: unui” 
răstimp determinat duce la dobândirea acestei. îndrituiri, De- 

pildă; Usucapio a' proprietăţii. 
Neexercitatea fără- întrerupere a: unei îndrituiri înlăuntrul 

unui” răstimp determinăt duce la pierderea acestei îndrituiri. De: . 
pildă: Neexercitarea - (non USUs) unor servituţi duce la: stângerea. * 

ÎI „acestora. — Neintentarea unei acţiuni poale duce la: stângerea. 

-. acesteia. Acest mod: de stângere a acţiunilor se numeşte pre- - 
-scripţie, praescriptio. Acţiunea este, prescrisă, praescribitur.: 

-Temeiul acestor efecte juridice este, că trecerea . vremei. 
face, ca faporturile sociale să dobândească statornicie, să ajungă. 

- nv. mai jos, +
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„4)-Ejecte juridice: pot să fie produse, din- pricină, că un 
răstimp anumit, prevăzut de lege, a trecut. Astfel: Unele îndri-- 

“stuiri sunt recunoscute de dreptul pozitiv numai pentru un răstimp 
- anume. determinat, aşa că după trecerea acestui răstimp îndritu- 
iirea se stânge de drept, extinguitur (nu praescribitur). De pildă: 
“Garanţii numiţi 'sponsores, fidepromissores sunt ţinuţi de obli- .. 
:gaţia lor numai doi ani; deci, creditorul,: după doi ani, nu mai | 
“are nici o îndrituire contra lor.— Alte pilde moderne : Indrituirea. 
«de autor. Această îndrituire, în -unele ţări, durează zece” ani 
“după moartea autorului. După trecerea a. zece ani ea se stânge; 
jie că a fost .exercitată, fie că n'a fost exercitată. Terminele de - 

„apel, de recurs: în casaţie ş. a. * | i | 
Aceste . cazuri. se . deosebesc: de. prescripţie, piaescriptio : . 

Prescripţia .stânge îndrituiri, care, în sine, nu sunt limitate în . 
“timp, care ar trebui să producă efecte: într'un timp. nedetei minat, 

+ 8. 61; Impărțirea vremei.: 

„Vremea se împarte în ani (anni), luni. (menses), nundine 
“(nundina) şi zile (dies). - e o 

Impărțirea aceasta poate fi privită din două puncte de ve- .. 
-dere, după cum este determinată de. calendar, ori de părţi. -. 

|. Vremea determinată de calendar... .. ME i 
1) Ziua, dies, este de două feluri: Ziua civilă, dies-civilis, | -şi ziua naturală, dies naturalis. o Aa 
Dies civilis este răstimpul, care începe îndată după miezul : 

“nopţii şi se sfârşeşte. la' miezul nopţii următor. — Ea are 24 ore egal de lungi, o PI 
| Dies naturalis este răstimpul, care se scurge între două răsăriri ale soarelui. -Ea are -12:0re de zi, de la răsăritul şi pâna „la apusul soarelui, şi 12 ore de noapte, -de la apusul: şi până la răsăritul soarelui ; de aceea oarele acestui“fel de zi nu sunt egal 
de lungi.: Dar, în totdeauna amiaza este. a şeasa oară a: zilei, . sexia hora diei, iar miezul nopţii este a şeasea oară a nopţii, - ssexta hora noctis, - . î  . i AIR 

Jurisconsulţii întrebuinţează ziua civilă!, -. : - | - .. “In calendarele romane, în dreptul fiecărei zile, dar nu înaintea 

„ 1) D.,.2, 12, de feriis, 8. . _ 
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ei (a stânga), ci i după Ua dreapta) se găseşte o “literă, care- 

arată calitatea juridică a acelei ziie. Astfel: Să 
F.— dies fastus,: zi fastă, zi în care.- se judecă, în care se: i 

poate rosti cele trei vorbe vestite: “do, dico, addico  .. 
” N=dies nefastus, zi netastă, în care nu se judecă, nu- -i în 

găduit să se rostească cele trei vorbe de mai sus. i 
C=—dies comilialis, zi rezervată pentru adunările poporului. Pe 
EN=dies endotercisus sau dies. intercisus, zi. pe jumătate - 

” sfinţită, în care dimineața şi seara se fac jertfe - (dimineaţa ani- | 
malul este ucis, iar seara. e ars), iar la mijloc se poate să se: 
judice.. Ă - 

XP ar însemnă dies nefastus posterior, ori dies nefastus:. 
prior, ori dies nefasius purus,.ori dies nefastus parte, - ori 'dies- 

nejastus principio “şi se presupune, .că în acest fel de zile se 

făceau serbări vesele, pe când - zilele însemnate, cu N ar fi zile, 

triste şi'n legătură cu religia. . 
AF. ar însemnă dies nefastus feriatus, ori dies „nefastus 

festus şi se [ace presupunerea precedentă, . | 
“FP ar însemnă dies fastus pirus,. dies fastus principio. 
-2) Nundinum, nundinul, este un 'răstimp.de opt zile, care: 

"curge: de la o zi de târg (de i iarmaroc, de bâlciu) până la cealal-. 

tă zi de târg -următoare, El. nu e o împărţire nici a "anului şi 

nici a lunei, ci a vremei, şi străbate atât lunile, cât şi -anii. 

In calendarele romane, aceste opt zile - sunt insemnate -cu- 
“ literele .A,'B, C, D, E, F,:G şi H puse înaintea lor. Intâi vin 
Kalendae, apoi nonae şi în. sfârşit idus, aşezate de a'ndoaselea... 

- De-pildă: 5, 4, 3, 2 Kalendae, 8,7, 6,'5,.4, 3, 3 nonae, ete.— 

De obiceiu, plata datoriilor: era fixată la Kalendae. De aci s'au: 

“născut două expresii : Tristes Kalendae ! Şi „Kalendarium,'regis-- 

trul,. catastiful, în care.se: scriu datoriile de plătit. . 

- în vremea împăraţilor creştini a început să se intrebuinţeze 

„săptămâna, septimana, răstimp de 7 zile, după felul oriental de: . 

împărţire a vremei. | 

-3) Luna, mensis, este o împărțire a anului. Sunt douăspre- 

„zece luni şi anume : Martius, Aprilis, Maius, Tunius, Quintilis, Sex- 

tilis,-September, October, November, December, Januarius şi Fe-- 

bruarius. | | 

Patru luni (Martius, Maius, Quintilis şi October), au 31 de: 

zile, şeapte luni (Aprilius, Iunius, Seatilis, November, „December;.
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şi Januarius) au 29 de 'zile, iar Februarius are 28-de zile. Deci, unsprezece luni au un număr nepereche de zile şi numai Febru- arie are un' număr. pereche de zile. Poate, că aceasta - e în în 1egătură cu -numero. impare deus gaudetI. — Lunile,. care au 31. de zile, se numesc: menses plenae, iar acelea; care au numui 29 -de zile, se numesc menses cavae. - | „La sfârşitul fiecărei luni un pontifex minor tace Cunoscut prin Strigare, cât va ţine lumina lunei în cel dintăi pătrar înainte 
punea, câte kalendae vor îi. De regulă kalen- „„:dele durează sau 5, sau 7 zile, după cum: lunile :sunt de 29,ori de 31 de zile 2.: — Inştiinţarea este -privită ca o chemare a po- „Porului pentru nonae, când 'se adunau comitia calata şi rex sa= -crificulus le tăcea. cunoscut zilele, în care vor îi sărbători. . 4) Anul, annus, este un an solar de 12 luni. Acesta rezultă „din legea celor 12 table. — Se zice, că înainte.de această lege Romanii ar fi avut un an compus numai din 10 luni. Dar, pă- „erea aceasta e foarte îndoelnică,. dacă nu cumva chiar cu totul „ neadevărată, a a Ie _„ Anul începea cu luna. Martie, luna zăului, răsboiului, şi se  “sfârşea cu luna Februarie. „De la anul 600 a. U. c-anul incepe „Cu luna Ianuarie, luna zăului şi al. răsboiului şi al păcii. Anul avea î total numai 355 de zile, De aceea, eră prea: „Scurt şi nu se potrivea cu mersul soarelui, — Pentru ca să se „poată îndreptă neajunsurile, s'a mai- făcut o lună, Mercedonius, care era adăogată din 2 în 2 ani, “având în- rândul dintăi 23 de zile şi venind -după 23 Februare_(Terminalia), iar în rândul al . „„ doilea având 22 de zile: şi venind după 24 Februarie (Regifu- -. Qium) *._Astiel. se căpătă un ciclu .de patru ani compus din 2 ani -obicinuiţi, de câte 355 zile, şi 2 ani cu adăogituri, de câte 378: | ori 377 zile. In total erâu 355 -4-378-4-355-1-377=—1465 zile. Deci, 

completă şi se ajunsese, ca-să se: inceapă toamna cu luna lui * 
2) De aceea, pontifex minor strigă: Dies te Quinque calo Juno Covelia, 

ori septem dies te calo Juno Covelia.. o ai i 3) Patru luni a 31 zile fac 124 zile. şeapte luni'a 29 zile fac 203 zile 
--Şi o lună de 28 zile, deci 1242034283855, +) D., 50, 16, de- verb. signif. 98, S$,-1 şi 2. Aici Celsus spune -că Mer- 
-cedonius are 28 zile. . . a | 

_ | . 2 .
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„Martie. — Ca.să se "nlăture_ acest “neajuns, lex Acilia din anul: „562 a U. c.-a dispus,-ca pontificii sau” să. adaoge, sau să lase o la o parte pe Mercedonius, după cum a (i de nevoie pentru păstrarea primăverei, — Insă, pontificii au abuzat de sarcina, ce. - li.s'a dat, şi au întrebuințat pe Mercedonius pentru scopuri po- litice, adăogându-l, ori lăsându-l la o. parte, după cum voiau să. prelungească, ori să scurteze- funcțiunea vre unui magistrat ş. a.. - 
Pe vremea lui „Juliu -Cesar, din pricina: lăsărilor la o.parte „din cale afară, calendarul eră cu 67 de zile mai inainte de cât . - natură: Afară eră, primăvară iar calendarul arata 17 Qutintilis 1— „Cesar a luat - măsuri de îndreptare; Anului 707 a. U. c. i-a dat "455 zile şi de la anul. 708 a..U. c. a pus în aplicare un.nou ca- | lendar, care 'este. alcătuit astiel: Anul incepe tot cu 1 lanuarie- -- „şi are tot 13 luni. Mercedonius. a fost desfiinţat. Dintre cele 12 luni păstrate, Februare a rămas tot-cu 28 de zile;. celelalte un- -. “sprezece. luni au fost-lungite şi anume, în loc de 4 luni cu câte 31- zile, sunt şeapte cu câte 31 zile, iar patru luni (Aprilie, lunie, | RE Septembre şi „Noenibre) au câte 30 zile.:— Insă, din 4 în 4 ani, „trebuie să se adaoge o zi după 23 (ori 24) Februare 5; care este . numită dies intercalaris, „dies sextus ante: Kalendas Martias. Juris- „ Consulţii numesc această zi dies bissextis ante Kalendas Martias: 

sau bissextum. Ea n'are nici o însemnătate din punctul de vedere al: _ vremei, căci e privită, că face dimpreună cu ziua 'următoare de 24.- "(ori 25) Februare o.-singură zi de 48 de oare, — Aşa dar, anul. obişinuit are 365 zile, iar acel cu dies intercalaris sau anul bis- „- sext-are 366 zile, aşa că anul mijlociu are 365 zile şi o pătrime... — Acest calendar a fost nnmit Calendarul Iulian, după numele . lui- Cesar. — Luna Quintilis a -iost numită Iulius; tot după numele lui Cesar. — In vremea lui Octavian. August, luna Sextilis a fost numită Augustus! a a ! “UL. Vremea. determinată de părții i 
„1)-Părţile se pot învoi, ca, de pildă, o plată să fie făcută . peste un an .de- astăzi, ori peste. 3 luni de astăzi, ori peste o zi. 

de astăzi, ora 3 p. 1m.— În aceste: cazuri, anul are 365 zile, luna. 

  

1.5) V, Dernburg, L-c.1, $. 89. n, 4. a ...6) D., 4,4, de minoribus, '3, Ş. 3. — D., 50 16 de verb. signif., 98. - 

..,
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:30 zile?, săptămâna 7 zile şi ziua 24 de oare. Deci, plata de mai - 

:sus se va face peste 365 zile de âzi, ori. peste 90 zile de azi, 

-ori peste 24 de oare de azi, adică mâne la oara 3 p. m. 

2) In cazurile, „când răstimpul nu-i determinat de lege, ci 

„de părţi, dies “intercalaris sau dies bissextus' numai face una Cu 

ziua următoare, ci e numărată deosebit. o 

III. Vremea. determinată de calendar este „fixă, pe” cânda acea 

«determinată de: părți este numită miscătoare 

Ş. 62. Socotirea-- vrermei, 

Socotirea vremei,. computatio temporis, este de două feluri : 

*Computatio naturalis şi computatio civilis | 
„1. Computatio naturalis este acea computatio, care ține se seamă 

-de_cea mai mică particică dintr'o vreme determinată, adică so- 

coteala a momento 'ad momentum, de la clipă la clipă, ad mo- 

imenta temporum  numerare, a numără cu clipele: răstimpurilor, 

Această socotire este cea mai simplă şi cea mai exactă.— 
Dar, este nepractică, fiindcă adesea e foarte” greu de “stabilit cu - 

preciziune. clipa, în care un răstimp a început să curgă, fiindcă 
“deci nu putem şti în ce clipă trebuie” să se sfârşească acel răs- 
-timp şi fiindcă rezultatul nu-i în raport cu osteneala, de oarece 
pentru interesele generale este indiferent, dacă trebuie să curgă 
câteva oare mai mult, ori mai puţin.— Totuş compuitatio naturalis 
este întrebuințată Ia socotirea minorităţei, pentru ca să nu se 
-scurfeze răstimpul, înlăuntrul căruia „minorii pot cere in  integrum 

„restitutio 1, A 

II. Computatio civilis este acea computătio, care ţine seamă 
numai de zile şi anume de zilele civile, „adică ad dies numerare, 

in dies numerare, a numără” cu zilele, 
Această socotire este practică, uniformă şi sigură, Ea este 

| întrebuințată obicinuit şi este cârmuită. de următoarele regule : 
D Dies a quo computatur in : termino, „ziua. de când începe 

7), D., 48,5, ad legem Iuliam de adulteriis, 12, Ss. 6, 30..Ş. 5.—C. 6, 30. 
-de jure deliberandi, 11, 22: SS: 2 şi 2 a. Cf. D., 21, 1,de edil, edicto, 28 şi 
-31, SŞ. 22 şi 23. — In ce priveşte D,, 50, 17, de reg. juris, 101, cf. Dern- 
„burg |. c. I. $.89:n.3. 

S) D., 44, 3, de divis. temp. praescr., 2. 
9) Saviany, System, IV, p.. 319.- ÎN 
1) D., 4,4, de minoribus, 3, 8.3. —V. Derbuig, 1 Le, s 88, n. 6.  
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un răstimp s se socotește. în acesta, sau dies exiens pro totlo ha-— 
- betur, ziua care se sfârşeşte e socotită ca întreagă 2.. De pildă = 

Persoana de sex. bărbătesc născută la 1 Ianuarie, după 23 de 
„Oare de la începutul zilei, este privită ca născută în ziua de. T 
Ianuarie, 

2) Dies ultimus coeptus. pro completo habetur, ziua 'cea din, - 
urmă începută este privită ca împlinită, când e: vorba, ca prin: 
“trecerea vremei să dobândim Sau o capacitate, sau o îndrituire, 
De pildă: Persoana de mai sus ajunge. puberă, .când. începe” 

“ ziua de 31. Decembre (adică îndată după miezul nopţii dintre: 
30 şi 31 Decembre) a anului al 14 de la naşterea sa şi esteca- 

“pabilă să facă un testament 3. — La dobândirea proprietăţii prin-. 
tr'o “usucapio de- zece ani este deajuns, ca ziua din urmă a anului. 

al zecelea să fie” începută, pentru ca să dobândim proprietatea.— . 
„De aceea se mai zice: Nec lotus dies exigitur ad explendum tem-- 

Pus, nu se cere ca toată ziua să fie lrecută, pentru ca răstimpu 
să fie- împlinit +; Sa 

| 3) Dies -uttimus coeptus non pro. completo “nabetur, ziua cea.. 
din urmă începută nu:i privită. ca împlinită, când e vorba, ca 
“prin trecerea. vremei să. pierdem o îndrituire. In aceste - Cazuri 

- trebuie să treacă şi ziua cea din urmă, De: pildă: Ca unei ac-. 
iuni, să se- poată opune prescripţia de 30 de ani trebuie, ca Şi. - 
ultima zi a anului. al treizecelea să fie trecută. De aceea se mai: 
zice: Nisi novissimus toius dies compleatur, non finit obligatio- 

"nem, dacă -nu se împlineşte toată ziua cea din urmă, „obligaţia: 
nu se stânge 5. 1. 2 
4) Numai ziua începută este privită unsori ca implinit. Dar E 

anul nu-i: privit ca implinit. Deasemenea - luna, ori . . săptămâna: 
începute. nu-s privite ca împlinite. Mă . 

Intrun text . din. Digesta se spune, ce-i drept, că anul al” 
25. început e privit favoris causa ca implinit, când-e vorba, ca: 
minorul să fie admis la unele funcţii €, Dar, această Pispoziţie 

2)H, Dernburg, 1. cp 1. Ş. 89, n. 7 şi. 8. — Savizay, System, 1, s: 
"182; este contra acestei -păreri. 

| '3) Di. 28,1, quiștestam., 5. — D,, 40, 1, de. manuni.; „1 pr. —2, 49,. 
4, quando appellandum, 1. $$. 5. 6 şi 12. i 

„4) D.3 41, 3, de usurp. 6 şi 7. D., 44, 3,.de div. temp. praescr., 15, pr. 
5) D., 44,7, de oblig. et act., 6. — D. » 38,9, de successorio edicio, 1, $. 9. 
6) D., 50, 4, de muneribus, 8. —D,, 36, 1,ad Sc. Trebellianum, 74 $. 1.. 

7
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„începe să curgă de'ndată, ce se găsesc întrunite toate elementele 
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cu totul excepţională “şi particulară nu: poate fi aplicată “prin 
“analogie 7. a MN 

:9. 63.. Tempus iatile,- tempus continuum şi tempus ultra memoriam 
|. Tempus utile: se numeşte răstimpul, înlăuntrul căruia e 

“cu putinţă, ca să ne valorificăm îndrituirele noastre. pe cale ju-. 
„decătorească, experiundi facultate . habere, a avea putinţa să”. 

„.. Teclamăm, e e 
_*-De aceea, când pretorul plăzmuea. mijloace juridice, pentru ăi „a completă! lacunele - lui jus' civile, deşi îngăduiă, ca” numai | 
înlăuntrul: unor răstimpuri scurte să se intrebuinţeze acele mij- „loace, totuş nu punea' în socoteala acelor răstimpuri de cât zilele,. -- 
în care îndrituiţii aveau . experiundi facultatem. 

„ Tempus utile cel mai lung este de un an. 
:... Pricinele, care ne pot împiedecă să valorificăin îndrituirile “ moastre sunt!; - ae ai | . Ă - „” . . - Da îi . ” . J . . 

1) Tribunalul magistratului nu-i deschis în fiecare-zi. .. i -- 2) Adversarul nostru, care trebuie să fie faţă' la înjghebarea' procesului, lipseşte, -.- i pi 
+8) Noi înşine suntem impiedecaţi de pricini binecuvântate. 

RR 

R
R
 

a
 

aa 

4) Neştiinţa noastră, că ni se cuvine o îndrituire, ne face - Să n'o valorificăm, --- - DN a a Se _.-  IRomaniştii, în căzul. de sub 4, spun, că, avem deaface cu -tempus utile ratione_initii, fiindcă numai începerea răstimpului.. este impiedecată ; iar, în cazurile de sub 1; 2 şi. 3, spun, că: „avem. de aface cu fempus. utile rătione. cursus, fiindcă este îm- : piedecată continuarea răstimpului e II. “Tempus continuum se numeşte răstimpul, în. socoteala “căruia se pun toate zilele fără nici O: deosebiră, Acest răstimp   ;generale obiective pentru valorificarea unei îndrituiri, şi continuă „Să curgă câtă vreme' există acele elemente, -. o. UL, Tempus ultra - memoriam: sau „timp imemorial se nu-.. “meşte vremea, de care nimeni nu-şi mai aduce aminte. | O stare de lucruri, o stare de fapt, care durează de vreme “îndelungată, e privită, ca fiind conformă cu dreptul 2, | 
7) Ch. Mayuz, |. c., 1. $. 38, n. 10.. | 1) D.; 44, 3, de dă. fer praescr., 1. a S  rious, 2 Do 43, 20, aqua cotridiana, 3, $. 4. — D., 8, 7 de locis et iine- 

5  
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„= "CAPITOLUL II. | 
“ACTELE. JURIDICE, 
i Secţiunea 1. | 

i $, 64 Definiţie, 
E - ai Actele. juridice sunt, după: cum am spus !, acele acte licite, “care au “de efect să. înființeze, să desființeze, să schimbe, - să păstreze, -să' întărească, să chezăşuească şi să valori- Să fice (fie în justiţie, fie în:afară de justiţie) o îndrituire; adică acele: acte -licite, câre se raportează la existenţa unei indrituiri. . Fiindcă orice 'act este un fapt voit al omului 2, urmează că : | ” Elementul fundamental al oricărui act juridic . este.- voinţa aceluia, care face actul, 5. - ”- E a 

-“ Scopul, către care se îndreaptă - această voință, -determină. natura particulară a actului. juridic. . i 

- „8.65, Terminologie, *-.. - 
-Î- 

|.. Românii întrebuinţează vorbele negotium, gestum şi: actus -- degitimus, că să arate: ceea ce, noi numim act juridic. -* Negotium şi gestum său gestum erit (din edictul pretorului) nu » îmbrăţişează toate actele juridice : Negotium uneori nu" cuprinde - donațiile ; iar. gestum câte odată: nu îmbrăişează actele juridize verbale, :ci numai pe acelea reale, i. Ne Actus legitimus, plăzmuit din lege agere, a face .ceva' con-. -“iorm: cu legea, înseamnă orice 'act: conform cu dreptul pozitiv, 

> 

„adică are înţelesul 'tehnic general, pe care-l are azi actul juridic; * dar, el este întrebuințat în izvoarele noastre numai de două ori.! „Din cele de mai sus rezultă, că deşi Romanii au simţit "nevoia de a. generaliză, totuşi nu găsim la ei o vorbă, care să. | „fie întrebuințată Obicinuit cu înțelesul tehnic general, după cum .. se întrebuinţează azi vorba act juridic, DI 
„i...“ [Se susţine de unii romanişti, că prin actus legitimi se în- - - “teleg numai anumite acte solemne, care se carăcterizează prin . “aceea, că -nu, pot fi făcute prin mandatari şi că nu “primesc să - 

. = 

„= 1) V. Introducerea, $. 24, No. VI, p.:104, _ -- 2) V: Introducerea, $. 14, No. 1, p. 103, rândurile I-3:. 3) V. mai jos $. 6, n. 4. . i DD, 50, 17, de regulis juris, 71.. — C., 1,'de hereticis, 21. .
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„lise adaoge nici termin (dies) şi nici - condicio (condiţie). In 
“sprijinul acestei păreri se invoacă un text, care glăsueşte: Actus. 

“legitimi, qui! "non. recipiunt diem vel condicionem, veluii - manci-, 

pâtio, accepliilătio,; hereditatis additio, servi.optio,  datio tutoris; 

in totum vitiantur. per temporis vel, condicionis, adjectionem. 

Şi se “traduce acest: text în următorul chip: Actele legitime, 

“adică actele care nu primesc nici termin, nici .condiţie etc. — 
„Insă, această traducere nu-i exactă ! Textul, bine tradus, spune“ 

“numai: Actele legitime, care nu primesc nici termin, nici. con= 

diţie ete, De aci rezultă, că sunt şi acte. - legitime, care pri- 
mesc termin şi condiţie! 2 

— IL. Romaniştii întrebuinţează vorbele essentialia (esenţ ţialele),- 
naturalia (naturalele) şi accidentalia (întâmplătoarele), ca' să arate 
părțile, care pot îi .deosebite întrun act juridic 3, - 

Essentialia sunt elementele constitutive sau alcătuitoare ale: 

actului, adică elementele, care formează'substantia,- natura, fiinţa 

„lui 3. — De aceea, pentru ca 'un act: juridic: să s6 nască şi să 

existe, trebuie, ca în el să se găsească toate esenţialele lui. Un 

"2 element: esenţial al. oricărui act juridic, este voinţa aceluia . ori” 
acelora, care fac actul 5. Apoi, fiecare act juridic are propriile 

sale elemente esenţiale. De pildă: "Elementele „esenţiale . proprii 

vânzării. sunt preţul şi lucrul. Dacă lipseşte unul: din aceste două 

“elemente, actul nu mai: este vânzare ; dar, poate fi altceva, poate E 

fi donaţie 6. Dacă însă lipseşte voinţa şi a vânzătorului şi a 

cumpărătorului, nu mai rămâne nimic din act! — FEssentialia - 

sunt cărmuite de jus cogens. De aceea, ele. nu pot. fi schimbate 

de acei, care fac actul 7... ..: 

Naturalia sunt efectele, care izvorăsc din natura. actului şi 

care, din această pricină: se subînţeleg . şi ..se produc “de: plin 

drept, fără ca părţile să mai aibă nevoe să se înţeleagă asupra 

2) D, 50, 17, de reguli jr 71- cr. Ch. Ma az c. 1, 32, n. 12, 
3) CE. Ch. Maynz, |. c., , $.:%, n. 6, p. 454. y s . 
4) D., 18, 1, de_contran. ij 72, pr. — D., 44, 7, de oblig, et act. 

3, pr. — D., 41, 2, de. adauir, vel ami. -poss., 3, Ss 5. — 3, 26, de socie=. ' 
tate, $. 2. . : 

- 5) V. mai sus n. 3, 
6) V. mai jos. : 
7) V. Introducerea, Ş. 26, îl. 1, p. 110, vu, Ip. 114. — y, mai! "sus 

. 4, IV, pe 173 şi Ma p.: 175.
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Tor 3, De: pildă: Din natura vânzării izvorăşte pentru vânzător 
obligaţia de a predă lucrul vândut, iar pentru cumpărător obli- . 
gaţia de a plăti preţul cumpărării. Tot din natura vânzării izvo- 
răşte pentru vânzător obligaţia de a răspunde de plin drept de 
cusururile ascunse ale lucrului” vândut. — Naturalia pot îi schim- 
bate, ori înlăturate prin voinţa părţilor. De pildă: Răspunderea 

| „de mai sus a vânzătoruţui poate fi înlăturată printr'o învoeală 
a lui cu cumpărătorul. a - » 

i „Accidentalia sunt anexele, care sunt adăogate de părţi îna- 
-dins în fiecare caz la un act juridic. De pildă : Când un con- 

- “tract de vânzare a fost încheiat pur şi” simplu, cumpărătorul 
"poate să ceară îndată predarea lucrului şi vânzătorul deasemenea 

“ poate să ceară îndată plata preţului. Dar, dacă părţile vor, ca execu- . 
tarea obligaţiilor-lor să fie amânată, ori să depindă, de o întâmpla- . 
„re oarecare, p. c. ar fi sosirea unei corăbii. din Asia, atunci vor 
.adăogă la contract un termin, ori o condiţie. Aceste  adaose 

„ Sunt accidentalia. — Deasemenea, dacă părţile adaogă la o vânzare 
| “învoeala (numită lex commissoriă), ca în caz de neplată a preţului 

Ia: :timp, vânzarea să fie desfinţată, ori dacă la ipotecă adaogă . 
/ _învoealaă (numită . „antichresă), ca, în loc de dobâuzi, creditorul 

ipotecar să fie îndrituit la fructele produse de lucru, aceste udaose 

“sunt accidentalia. —- Prin! urmare. accidentalia nu sunt nici ele- 
" mente esenţiale, nici efecte naturale ale actului juridic, ci anexe, 

” “care au de scop sau să adaoge ceva la efectele naturale ale lui, 
sau să-i scliinibe aceste. efecte etc: — Accidentalia pot fi foarte 
numeroase şi. felurite, după. voia, părților. Acele, care se întăl- . - 

- nesc. mai des, sunt. condicio (condiţia), dies (terminul) şi modus 
(sarcina). - 

Deşi naturalia şi i accidetitalia nu sunt essentialia, se poate 

totuş, ca o “parte să facă din înlăturarea celor. dintăi, ori din 

_-adăogarea celor de al doilea o condicio sine qua non a-actului 

„juridic. In acest caz, ele ajung essentialia din pricina voinţei 

speciale : a părţei, iar actul nu se va naşte, până ce şi cealaltă 

„parte. nu se va învoi-la acea înlăturare, ori la acea adăogare. 
Aşa dar, - essentialia sunt de. două feluri : Elemente, care 

conform dreptului pozitiv sunt proprii. fiecărui act juridic, şi 
elemente, care conform voinţei speciale a , părților sunt inalate 

la rangul de esenţiale. . 

8) D., 19,1, emti, 11, Ş. 1
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-$. 66. “Câteva inforimaţii generale. despre actele juridice. 

| Dăm-aci câteva informaţii generale despre actele juridice, 

informaţii, care n ar găsi uşor un „loc potrivit. în. alte: părţi ale 

“cursului nostiu 1. . 
1. Acte juridice înființătoăre de îndrituiri. -- 

| 1): Cel mai vechiu act juridic, prin care. se înfinţează. « sau 
se „dobândeşte o îndrituire, cunoscut. nu numai 'de Romani, ci 

| de” toate popoarele, este schimbul sau trampa. Prin schimb; -per- 
-“mutatio, o parte dobândeşte” proprietatea” unui lucru de. la cea- 
„laltă. parte şi trece acesteia proprietatea altui lucru, . . 

-2) Pe urmă, Romanii au întrebuințat un procedeu. numit +: 
per aes et. libram (cu ajutorul aramei şi: a cântarului), care cere! 
prezenţa a cel puţin . cinci ;martori, a unui cântargiu (libripens) 
a unui cântar. de aramă (aenea libra) şi a unui ban de aramă, 

" (aes, raudusculum) şi. care procedeu este de. două feluri : Man- 
| | cipatio Şi nexurmi. 

“Mancipatio ?, la 'nceput, este O ' vânzare adevărată ; Curn- 
părătorul (rostind anume” cuvinte” şi făcând anume gesturi), dă... .- 
vânzătorului, pentru. lucrul vândut, câtimea cuvenită de: bani. .. 
Aceştia, nefiind încă. bătuţi “de stat, ci constând din bucăţi de - 
aramă, pentru, a se şti, dacă:sunt de aramă curată şi cât fac, . 
sunt aruncaţi de cumpărător în talgerul cântarului în aşa fel, i 
încât să sune, şi -apoi' sunt cântăriţi de - libripens. In acest. chip 
cumpărătorul dobândeşte. proprietatea lucrului vândut. — De pe: 
la sfârşitul “veacului Va. U., c., mancipatio ajunge o vânzare 
fictivă (quaedam immaginaria venditio), banii nu se mai cântăresc, | 
ci sunt. înlocuiţi printr un - ban de âramă' (aes,” raudusculuim), 
cu' care. cumpărătorul loveşte. talgerul cântarului şi apoi îl dă: 
-Vânzătorului drept preţ (quasi pretii loco).- — + Mancipatio, ajun= 
gând vânzare: fictivă, a putut fi întrebuințată, pentru a 'strămută 
în general proprietatea unui lucru, fie ca o urmare a unei vân- 
zări, fie ca o urmare a unei donaţii ş. a. Deci, proprietatea se - 
poate înfiinţă sau dobândi prin mancipatio. 

Nexum, la început, este un împrumut adevărat: Acel: câre 
-dă banii cu împrumut, îi cântăreşte în chipul mai sus arătat şi- i 
dă aceluia, care. se tiprumută, In acest chip „cel ii ajunge i 

1. V. Ch, Maynz, 1. c., |, $. 33, p. 456 şi urm. Ă 
2) V. Vol, partea II, $. 69, p. 67 şi urm. 
!
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“creditor, iar cel de al doilea datornic, - — _ De când banii nu mai. 
sunt 'cântăriţi, ci înlocuiţi prin banul de aramă-(aes, rauduscu- 

dum), adică de când cântărirea ajunge fictivă, nexum este un act, 
“prin care se întiinţă -o obligaţie. 

3) Alt. act înfiinţător de obligaţii este stipulătio. Acest 
“act juridic constă din o întrebare din partea viitorului: creditor 
_şiunrăspuns al viitorului datornic, De pildă: Spondes mihi cen- . 
tum dare ? (Făgădueşti să-mi dai o sută ?). Spondeo. (Făgădu-. 
esc). — Din punctul de vedere al. scopului urmărit, întrebarea 

- se numeşte stipulatio, iar răspunsul promissio. Mi i 

-4) Alt. act înfiinățor de indrituri este fiducia sau, pactam - 
fiduciae. Si 

“Pactum fiduciae. poate fi adăogat la o „mancipatio, pentru ca - 
_ acel, care primeşte un lucru prin mancipatio, să se oblige, ca, după. 

un, răstimp determinat, sau să-l dea.-înapoi celuia, dela care-l pri- - 
"* mise, sau să-l dea altuia, sau să facă o altă prestaţiune analoagă, 
„De pildă: Datornicu', ca să dea -creditorului său un amanet, îi 
"„ trece” prin “mancipatio lucrul,. care trebuie să servească de a- 

manet, iar creditorul se obligă pe cinstea sa ' (fiducia), ca să-l 
” dea. inapoi! tot. prin mancipatio, să-l remancipeze datornicului, 

- dendată ce' acesta va fi plătit datoria sa ?.-In acest caz, îidu- 
cia se numeşte fiducia cum creditore. —'Acel care voeşte să . 

" facă un depozii, dă lucrul prin mancipalio umui prieten, care se” . 

„obligă, &a la 'cererea celui dintăi să .i-l remancipeze. In acest 
caz, fiducia se numeşte fiducia cum amico *. - - : : 

Pactum fiduciae: poate fi adăogat la o mancipatio, pentru 
“ca acel, care primeşte o: persoană prin mancipatio, să se oblige, - 

ca so libereze, manumittere, şi astiel, acea persoană, dacă este 
“un filiusfâmilias, esă de sub puterea părintească, este emancipat, 

„ iar dacă este o temeie în : manus, ori sub tutelă, esă de . :Sub_- 

E aceste puteri, | etc. -:-- - 

j ;- Mancipatio, la care se! “adăogâse pactuni  fiduciae, se nu- 

| meşte. mancipatio dicis . causa “sau mancipatio  fiduciae causa. 

5) In sfârşit, propăşirile legiuirii şi ale: Ştiinţei juridice su. 
făcut, ca să se plăzmuească alte chipuri mai simple şi mai sigu- 

. re- pentru înfiinţarea sau dobândirea îndrituirilor. Cu aceste chi- Ă 

puri ne. vom îndeletnici [a locurile cuvenite, i, 
i 

3) Vemajosn, 9, 
209) Caius. 1, 8.60. i 

1 s.G. Longinescu. — Elemente de Drept Roman. - "21



— 322 — 

a Acte juridice desfiinjătoare « de îndrituiri, 
„Aceste acte variază după felul : îndrituirilor, la care se. ra- - 

portează. Dacă sunt convenţii, se numesc convenţii rezolutorii. 
Am avut prilejul să ne înde letnicim cu două feluri de acte 

 desfiinţătoare de indrituiri: Renuntiatio şi alienatio a 

-Aci, ne mărginim să “Spunem, că actele, care. se înfiinţau 

per aes et 'libram, trebueau, la inceput, să fie desfiinţate tot.per” 
aes ei libram.de a'ndoaselea, conform unei reguli vechi: Cum 

„se face, se. desface. 
“ML. Acte juridice —păstrătoare de îndrituiri, Cele mai însem- 

nate dintre acestea „Sunt protestarea „(protestatio) Şi rezervarea 
- (reservatio). E Ra 

1) Protestarea este o aratăre expresă. de voinţă, făcută pri- 
vat faţă de martori, cu scop, -ca să ne punem la adăpost “de 
acele urmări ale. faptelor juridice, care ameninţă . îndrituirile . 
noastre, adică ne ferim sau de o tâlcuire, care ar: putea fi dată 
unui act în contra noastră, sau de consecinţele, care ar putea i 

"fi scoasă în contra noastră dintr” un act $, — Ea nu poate. fi fă- 
cută tacit. -. - - - 

- Această. arătare de voinţă s s'a numit protestatio “de la îm- | 
jurarea, că era făcută faţă de . martori, zestes, testari, testatio. 

| Totuşi, “protestarea nu poate să oprească. acele: urmări, care 
“sunt alipite de lege în chip neapărat de-un act anumit, ori care - 
izvorăsc neapărat prin forţa lucrurilor “din -acel act: Non valet - Ş 
protestatio facto contraria!. De pildă : 'Lucius- Titus face carica- 
tura lui Marcus Maevius, scrie dedesubtul : ei, că mare : „intenţia, 
de a-l insultă şi o distribue în public! | 
2) Rezervarea este o. varietate a protestării şi” “anume este 

"0 aratare expresă de' voinţă, adăogată la un. act-al nostru, cu 
„scop, ca să ne păstrăm îndrituirile acelea, a căror pierdere ar .. 
putea să rezulte din acel acts. De pildă :: Din: faptul; -că un 
creditor înapoiază datornicului s său inscrisul doveditor al datoriei, 

  

5) V. Introducerea, Ş. 37,1], 2, pi 143 şi urm. vw. deasemenea $. 15, II şi JI, p. 192 şi 193. _ 
, 6)b, 29, 2, de adg. vei. omit. ered,; 20,8. = Duta6,qesc Macedon. 16. - 

! 7) B, 29, 2, de. :adq. vel omil, hered, "51, s. 2, — D, 4, g, nautae, caupones, 7. -pr. in fine, —D. 6,2, de Publiciana in-rem actione, 14. 8) D., 20, 6, gquibus modis pignus solvitur, 4, !, S. 1.— D., 18, 1, de contrah emt., 17, | | | a (aa



"— 323 — 

se poate scoate concluzia, că acel creditor. a voit să ierte 
datoria. Pentru 'ca să se înlăture această Concluzie, creditorul, 
când înapoiâză înscrisul, trebuie să adauge rezervarea, că-l îna- 
poiază, spre a fi înlocuit cu altui nou, fiindcă e. învechit, ros etc. 

„Rezevarea deasemenea nu poate fi făcută tacit, Rezervarea 
tacită, rezervarea mentală, nu este luată în considerare. 
N Rezervarea e supusă şi ea regulei, că non valet facto con- 
traria. a o e i Da 

IV. Acte întăritoare (contirmătoare) şi chezășuitoare_(garan- 
tătoare) de îndrituiri; Acestea: sunt foarte numeroase. Unele sunt 
„directe, altele sunt indirecte. . : N DN 

1) Dintre acelea directe; două sunt mai însemnate şi mai 
des întrebuințate: Garanţia personală şi garanţia reală: 

“Garanţia personală este asigurarea unei îndrituiri prin mij- 
locirea unei persoane, cara se obligă pentri. noi. —. Ea se întăl- 

„ neşte foarte de timpuriu sub două forme severe şi anume: Vas, 
care se întrebuințează foarte des, mai ales în actele de proce- : 
dură. Praes, care e de o întrebuințare mai generală şi care, se pare, 
că se obligă tot atât de riguros. ca şi nexi. — Mai pe urmă, | 
garanţia personală se întâlneşte sub formele riguroase de sponsio - 
fidepromissio şi fidejussio, care se făceau prin sfipulatio, şi sub 
alte două forme_mai libere, constitutum debiti clieni, plăzmuit de 
pretor, şi mandatum dualificatum, plăzmuit de jurisprudenţă.. 

__ Garanţia reală este asigurarea, unei îndrituiri prin mijloci- 
„rea unui lucru al' nostru, ori al altuia, asupra căruia se înfiin- 
» țează în folosul aceluia, care trebuie 'să fie garantat, unele în- 

drituiri mai mari, ori.mai mici, uneori. chiar proprietatea, alteori | 
numai detențiunea. — Ea se 'mtâlneşte foarte de timpuriu sau sub 
forma de mancipatio cum fiducia a lucrului dat în. garanţie $, sau 
sub forma de amanet, pignus, adecă, încredințarea lucrului nostru ; 

în mânele aceluia, care trebuie să îie garantat. — Pe urmă amân- 
două aceste forme au fost înghiţite de ipotecă, hypotheca, 

Se obicinueşte să se spună, că asigurarea prin - mijloci- 
rea unui lucru e mai bună, de cât acea prin mijlocirea unei per- 
“soane, . plus. cautionis est in re quam in persoana. Aceasta În 
seamnă numai, că “garanţia “personală ne asigură mai Puțin, 
fiindcă valoarea. sa atârnă de solvabilitatea garantului,: care-i 

  

- 

9) V. mai sus n.3.
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supusă Ta fluctuații, schimbări, pe când valoarea Garanţiei reale 
" nu-i supusă aşa. de- mult la schimbări. 

2) Dintre actele întăritoare şi Chezăşuitoare' directe două . 
„sunt mai insemnate, şi anume: Arvuna (arrha) şi Clauza penală 

(sfipulaiio poenae). Apoi mai este şi jurământul.” 
-“ Arvună se numeşte .orice lucru de valoare,- -pe “care una din -. 

părțile, care au încheiat o convenţie, îl dă celeilalte părţi, ca semn, . . 
-. că acea convenţie este perfectă Şi ca mijloc de: a asigură execu- 

-tarea acelei convenţii. . 
“* Clauza penală este făgădueala ds a da, de. regulă, o sumă 

- de bani drept pedeapsă; că. 0 obligaţie - “convenţională n'a fost 
executată, De pildă: Lucius Titius, după ce încheie o convenţie : 

"cu: Caius Seius, prin care se. obligă să-i. dea 100 de sesterţii lal - 
- lanuar viitor, se mai învoeşte cu acesta, ca, dacă la 1 lanuar viitor 

"nu-i va da suma aratată, să-i plătească câte 100 de sesterții 
-- pentru fiecare zi de întârziere, 

Jurământul (jusjurandum promissoriur). « deasemenea . se în-.. 
trebuinţă pentru: a întări.diferite obligaţii. Dar, el nu dă naștere. 

__ "la efecte recunoscute: de .jus * civile de cât, când e vorba de obli-. 
IE -gaţiile, pe care «un desrobit şi” le luă faţă de patronul său (pro- 

-miSSio jurata)'0, precum şi când-e vorba de o vânzare făcută şi 
- întărită prin jurământ de cătră_un. minor de 25 de ani, în care , 
caz acesta nu mai: putea obţine in integrum restitulioi!, 

V. Acte vălorificatoata sau ocrotitoare 'de îndrituiri.. Dintre 
N acestea fac parte actiones, adică actele; prin: care urmărim pe 
cale judecătorească recunoaşterea îndrituirilor noastre. Despre: 
acestea vom vorbi mai jos în titlul: următor (VI). — Aici aven 
de adăogpat următoarele : a 
„In vechiul drept roman actiones sunt întrebuințate, ca! să 

îmbrace, într'o forină legală - unele . acte, . care, prin natura lor, 
mau nici un caracter contencios. De pildă: Persoana, care voeşie. - 
să strămute proprietatea unui lucru, p.c,- -şi persoana, care voeşte 
să dobândească proprietatea aceluiaş lucru, se”nfăţişează la pretor, 
dobânditorul, făcând pe: reclamantul, pretinde, că lucrul e al 
său şi-l cere înapoi, şi: înstrăinătorul, făcând pe „pârâtul, nu tă- 

 gădueşte spusele - reclamantului, adică Sau declară că n'are nimic 

  

D., 40, 12, de liberali causă, 44. 
C. 2, 27, si adversus venditionera, . — — Dernburg, |. c., L. (1902), 

7
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-de opus, sau tace, negaiate aut tacente, iar pretorul pronunţă. a o: 
„ -hotărire, prin. care recunoaşte, că. lucrul e: proprietatea recla- 

mantului.. Astfel hotărirea servea de titlu de proprietate.—Proce- 
„sele de” felul acestora sunt“ procese: fictive, Un astfel de proces 
fictiv se numeşte in jure cessio !2 şi poate fi. întrebuințat, nu 
numai când e vorba de dobândirea îndrituirii de proprietate,:ci 
:şi a altor îndrituiri. — La o in jure cessio se putea deasemenea Eta 
-adăogă: un n pactun fiduciae + 3, 

Sa Secţiunea, IL. ÎN 
Elementele esenţiale ale actelor juridice. 

"Ss 67. Voința. Exprimarea voinței. Raportul dintre voinţă și 
- ci A exprimarea voinței. 

- 7 

LL Am. spus, că un element esenţial al-oricărui act juridic este 
“voinţa aceluia, ori.a acelora, “care fac acest act. 

- Dar, pentru ca un act juridic să se - nască, ' nu-i deajuns, 
ca o persoană să aibă. nuimăi voinţa să . facă acel act; ci mai 
trebuie, ca ea să'şi arate, să-şi exprime “această „voinţă în mod 
conştient, cu ştiinţă. şi înadins. In adevăr: Câtă vreme voinţa . 
„nu-i exprimată, nu-i arătată, se 'nţelege de la sine, că ea poate 
fi schimbată după plac, că este nestatornică, şi că din această 

- pricină mare nici o însemnătate juridică, a 
- De aceea, trebuie să deosebim voința de exprimarea voinjei 

.sau- arătarea voinţei, * - 
Voinfa este intenţiunea : de a "înfăptui un „act juridic, aşa 

cum ni l-am închipuit în mintea noastră. -: i 
“Exprimarea voinfei sau: arătarea voinţei este ceea, ce face 

ca voinţa noastră să ajungă a fi cunoscută şi de ceilalţi şi 
„„astiel să'şi atingă scopul. - E 

II. Exprimarea voinţei. “poate fi: expresă, ori.. tacită, for- 
„mulă, ori neformulă şi ailresată unei persoane anumiie, ori adre=. 
sată în general, 

'1) Exprimarea expresă a voinței şi exprimarea tacită a joinfei." 
- Exprimarea expresă a voinței este aceea, care se face 

"anume, direct, sau prin - viu. graiu, sau în scris, “sau prin semne. . 

_ 12) Caius, II. $. 24, 

13) V, mai sus pag. za, No: 4
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De pildă: Lucius Titius “spune din gură, ori” scrie lui “Caius 
- Seius, că se obligă să-i cumpere pe robul Stichus cu -1000 de _.- 

sesterţii. Sau Eucius Titius, fiind întrebat de Caius Seius, dacă - - 
- vrea să cumpere robul de mai sus cu 1000 de sesterţii, dă din cap! 

„Exprimarea tacită a voinţei este aceea, care nu se face - 
direct, ci îndirect, prin fapte, din care in mod rajioaa! şi cinstit 
se scoate de oricine: concluzia, că s'a voit să se facă „un act 
juridic anumit, iar nu altceva. Astfel de fapte se: numesc” fapte . 
concludente. De pildă: Lepădarea unui lucru : de cătră. proprie- 
tarul lui înseamnă, că acesta.a voit să renunţe la îndrituirea sa - 
de proprietate. Inapoierea lucrului amanetat făcută datornicului. 

de creditor înseamnă, renunţarea la îndrituirea de amanet. Primirea .. 
din partea” creditorului de dobânzi pe anul viitofla un capital, 
pe care l-a “dat cu împruraut pe termin de un an, înseamnă, că 
acest creditor a voit să prelungească timpul împrumutului cuunan. 

Tăcerea noastră. uneori este egală cu o exprimare a voinţei 
„dea face cutare act juridic, alteori nu e egală cu o astfel de 
exprimare a „voinţei, — Tăcerea. noastră, “în cazul în care leali- 
tatea şi «. raţiunea- sau bunul simţ ar. cere, ca să nu tăcem, ci, | 

„dacă nu voim să facem un anumit act juridic, să. protestăm (să - 
facem. O protestatio), să ne împotrivim, . această tăcere: e pri-. 
vită, ca o exprimare a. voinţei şi. anume, că. ne arătăm voinţa, E 

“ca să facem acel act. In astfel de cazuri, dar numai în.asttel de 
” cazuri, se poate: zice, că acel care tace este considerat, că-se în- - 
voeşte, qui tacet consentire 'videtur, ori, şi mai bine, că. „acel care 

"tace, când a putut şi a trebuit să vorbească, este considerat, că 
se învoeşte, qui tacet, cum loqui potuit et debuit, consentire - videtur. 

_De pildă: Tatăl înştiinţează.pe fiica sa, că o căsătoreşte cu tâ- 
nărul cutare, iar tiica, deşi poate şi trebuie să spună, dacă senvo- 

- eşte S'au nu să ia în Căsătorie pe acel. tânăr, totuş tace. Altă pildă: 
„In fața noastră cineva. se obligă în numele noțtru, ca să dea o: 
sumă de bani altuia, iar noi, deşi nu voim să fim obligaţi, tăcem 2, 

„— Din contra, tăcerea noastră nu este o exprimare “a voinţei de 
"a face cutare act juridic; când nu-suntem obligaţi să protestăm, 

că nu voim să facem acel act. Aşa este, când această protes- _ 

  

1) C., 8, 26, de remis. s. pign,, 7. — C.D, 2, 14 de pacii, 2.— D, 9 
- 2, locali, 13, Ş. 11 şi 14. 
| 2) D.. 50, 17, de regulis- juris, 142, — DD, 27,7, de  fidejussor, 4 Ş,.. 

3, —b.,2i, 2 de evictionibus, 12: ES
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“tare ne ar pricinui o > cheltueală. De aceea, fâptul, că nu trime- 
“tem înapoi o marfă necomandată, nu înseamnă, că ne am în- - 
“datorat la ceva, căci nu suntem obligaţi s'o trimetem inapoi pe 
socoteala noastră... 

2) Exprimarea formală « a „voinței şi exprimarea neformală a: 
“voinței, 

La. Români, i în vremurile dintâi, pentru uniele acte juridice, 
trebuie, ca' voinţa să fie. arătată expres cu anumite: formalităţi : 

“ Sau în fâţa poporului adunăt în comitia calata, de: pildă, pentru 
„ testamente, adrogatio (un fel de adopție). — Sau în faţa a cel puţin 
cinci _martori, de pildă, pentru mâncipatio, „nexuim, — Sau în faţa. 
-unui magistrat. de pildă pentru- in jure ceşsia. . 

„Pe urmă, atât jurisprudenţa. 'cât şi legiuirile, din consideraţii. 
“mai i mult ori 'mai puțin arbritrare, au introdus alte formalităţi şi 
anume ca , voinţa: să fie arătată :: Sau faţă de martori, ca „şi mai 

“înainte. — Sau prin. vorbe mai mult, ori. mai puţin: sacramen-- 

“tale. — Sau prin - facerea” de înscrisuri, care au fost supuse la 

- tormalităţi. foarte migăloase, pentru a încredinţă şi a 'chezăşui, că 
sunt adevărate, ut exteriores scripturae fidem interiori servent. — 

Sau intervenirea fie a împaratului, fie a dregătoriilor, fie chiar-a 
unor slujbaşi mici, numiţi tabularii, — Sau . copierea în regis- . 

. trele publice, gesta- et acta — Formalităţile acestea întrebuinţân- 
-du-se -des şi objcinuit, Sa stabilit diferite formule şi formulare 
meschimbătoare şi -obicinuite . (Sol mnia), care. au dobândit în | 

„practică o însemnătate din cale afară de mare; Din pricina a- 
ceasta. legiuitorii au intervenit, -ca „să înlăture acest abuz. şia au 
rânduit expres, că: - 

, “In: cazurile, în care 1eile cer formalităţi anumite; numai. 

P. "atunci „părţile trebuie șă'şi „exprime voinţa indeplinind toate acele 
 tormalităţi. CR 

In celelalte cazuri însă „părţile pot săşi. exprime voința, în, 

ori ce. chip vor crede: de cuviinţă. Deci, de vor crede de” cuviinţă, 
pot cere să se împlinească anume formalităţi, - de.pildă, ca actul 

să fie făcut în-scris; iar 'de nu, pot să'şi: arate. voinţa şi fără 
nici O formalitate, fie . prin fapte concludente, fie prin semne, 

-etiam “nutu, -de pildă, să: arătăm. cu degetul. persoana, “pe care 

voim s'0 numim moştenitoarea noastră, ori să dăm din cap, ca să 
arătăm. că voim să ne „obligăm să facem țeva 4. ! 

„9 28).D., 4447, de obligat. et action, 52, Ss: 9: şi” 10, — pu 46, 2, de 
- novat., 17. — D.,:36. -1, ad S. C. Trebell., 67 65), $. 3.—D, “a (32), de 
tegălis, 21, pr. PR e
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Din pricină că voința de a face un act juridic este expri— 
mată uneori formal, iar alteori neformal; de. aceea actele juridice 
sunt, după- cum. ştim *, sau formale. solemne, sau neformale,. 
amorțe, nesolemne. — Dar, actele: neformiale,- pot deveni acte - 

" formale, dacă părţile voiesc aceasta, de pildă, ca actul să fie 
făcut în înscris.!— In actele formale voinţa este exprimată expres. 
Ii” cele neformale voinţa poate fi arătată în orice mod, „chiar 
prin declaraţii necorecte, cu: condiţie, ca să poată fi cunoscută. 
De pildă: S'â arătăt greşit'numele unei persoane, ori al unui 

“lucru, “Dacă se poate afla cu siguranţă persoana, ori lucrul, care 
au fost avute 'în vedere, exprimarea necorectă va produce efecte 5. 

Formalităţile după cum ami-arătat 6, au şi neajunsuri des- 
tul de mari. De aceea, dreptul. roman, cere la “început nu cu- 

„noştea de cât acte. juridice. formale, încetul cu incetul a favorizat. 
” energic lipsa de formalităţi. 

3) Exprimarea „voinţei adresată unei persoane anumite, spe-- 
cialiter, nominatim, şi exprimarea voinței adresată ! în general, ge- 
neraliter. a - 

In actele juridice bilaterale exprimarea. voinței i unei- părţi 
trebuie întotdeauriă să fie adresată celeilalte părţi. In aceste ca- _ 
zuri mai trebuie şi ca voința exprimată să: ajungă. Ik cunoştinţa, 
adresatului 7. NE = 

„In- unele acte juridice ' “unilaterale trebuie - deasemehea;. „ca 
„exprimarea voinţei 'să fie adresată unei persoane anumite, De 
„pildă: „Procura, | a 

'In“alte acte juridice unilaterale. exprimarea” voinţei poate-- 
să, fie adresată în general. De pildă: “Primirea. unei moşteniri: 
se poate face, exprimându-ne În general voinţa: de a-o primi.. 

III. Intre voinţă şi. exprimarea -voinţei poate să fie : Sau. 
un raport de armonie,. adică avem intenţia să facem! un anumit : 
act jutidic şi exprimăm tocmai ceea, ce îm voit. — Sau un raport: - 
de desarmonie, adică avem intenția să: facem un anumit act ju= ridic şi exprimăm altceva de cât.ceea, ce aim voit. 

1) In regulă generală există armonie între ceea, „ce voim să facem şi ceea, ce exprimărm., 

4)V. Introducerea, Ş. 23, VI, 5. p. 105, şi urni: e 5) C., 6, 23, de testamentis, 4. e 6) V.; Introducerea. Ş.: 24, p. 107. 
7), D. 45, 1, de verb. oblig, 1, pr. 
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“Armonia dintre voința unei. persoane şi voinţa altei persoane : 
se numeşte împreună. înțelegere, consimțământ, conşensus.8, Deci, 
«ca :să putem. întrebuinţă Cuvântul consimţământ, trebuie să fie 
“vorba de voinţele a cel puţin două persoane ; căci, numai în 
„acest caz poate să existe o împreună înțelegere. De : aceea, este 
“neexact, când Codul Civil (art. 948) vorbeşte de „consimțământul . a 
valabil al părței, care se obligă“. In adevăr, înlocuind - vorba 

„.consimțimânt” pria împreună înfelegere,. ar trebui să zicem -„îm-. 
„„Preuna înțelegere valabilă a “părfei, care se obligă“, adică, partea . . 
. se înţelege. împreună cu ea însăş!._. 

2) Dar, se poate întămplă, ca să existb. desarmonie între ceea, . 
„ce voim să facein: Şi ceea; ce exprimăm. — „Această desarmo- 

E nie -poate să fie conștientă, ari inconștientă. 
| Desarmonia conștientă poate să fie. pricinuită : sâu de Sco- Ă 

„puri licite, sau de scopuri ilicite,. 

când, de: pildă, cineva, nu cu intenţia de a înşelă pe altul, ci în - 
“glumă! (per jocuni), ori “pentru a face-o “demonstrare (demon- 

 „strandi causa) exprimă altceva de. Câtceea, ce voeşte 9: Pe scenă: 
“_un-actor. întreabă pe alt-actor, spondes mihi. centuri dare? Şi 
„acel. întrebat răspunde, spondeo | —. Profesorul, "ca să explice, 
ce-i stipulatio, „pune pe un elev să- ! întrebe, spondes mihi centurn 

-dare ? şi profesorul. răspunde spondeo. Profesorul, ca să: explice, 
„ce-i cambia. (d..p.. un bilet la ordin), "completează formularul 

tipărit - al. unei cambii, şi-l iscăleşte., — in aceste cazuri, expri- 
marea voinţei, deşi nu-i conformă cu voinţa, totuş este sinceră ; 

“dar, nu-i serioasăl |, - SE 

- Desarmonia deasemenea. e conştientă, în caz de. rezervare 
„mentală, adică atunci când “noi, deşi nu voim “să facem cutare . 
-act juridic, -totuş exprimăm cătră. altă. persoană voinţa de a face . 
acel act, -pentru ca să deşteptăm în ea părerea greşită (eronată); 
„că voim să-l facem. — Rezervarea “mentală “poate” îi făcută” cu. 

"gând bun (bona mente), de pildă, ca să alinăm. pe un bolnav; 

--dar, cele . mai adesea ori. e făcută. sau -cu gând rău,-cu in- 

“enţia de a: vătămă, sau pentru. satisfacția imorală de .a a Inşelă » 1, 

8) CEC, 4 44, “de risciidendă veiditionă, 8 
9) D.; 14,7, de” oblig. et act, 3 Ss -2. Varro, de lingia tina V. 

. pondere in fine, 
2210) Regelsberger, L cl s. 139, 'p. 308300. 

z 

Desarmonia „conştientă este pricinuită de scopuri licite, ii
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 Desarnionia conştientă. este - pricinuită de. Scopuri ilicite, 

cănd cineva, ca să înşele pe o persoană, exprimă altceva: de: 

cât ceea,ce voieşte. In aceste cazuri exprimarea voinţei 'este ne- 

sinceră; este o simulare. De “pildă: Femeea, Ştiind, că nu-i obli-: - 

, pată prin intercesiune, face, o intercesiune pentr. alţii 1), Aci e 

-- simulare unilaterală. — Vânzătorul şi cumpărătorul se 'nţeleg, ca:. 

vânzarea să fie desfiinţată, dacă- -altcineva va oferi un preţ mai | 

mare ; apoi vânzătorul - aduce pe cineva, care se: face, că dă un... 
au | preţ mai mare, „falsus emtor 2. Aci' e o simulare bilaterală, — In. 

caz de simulare bilaterală două lucruri “se -pot imâmplă: Sau: | 
părţile se prefac, că fac un. act juridic, dar în realitatea nu vor .- 
să facă nimic; de pildă, se prefac, că fac o Căsătorie 11, — Sau « 

'se. prefac, că fac cutare act juridic, dar în realitate vor să facă 
alt act juridic, ori acelaş act, dar cu alte: modalităţi; de' pildă, 
„se prefac, că fac o „vânzare, -dar în realitate vor. să facă o "do- 
nație — Actul făcut fără- să fie voit se numeşte act simulat (d.. 
p. căsătoria şi vânzarea de mai sus), iar actul: voit, dar ascuns, 

_se numeşte act disirulat 15, — Actele simulate şi actele :desi- 
mulate au 'de scop, de regulă să eludeze (să înconjoare) legea. - 
= Desarmonia inconștientă poate să fie pricinuită. de error in - 

Jaciendo, ori de error in judicando. * | 
Desarmonia inconştientă este” pricinuită de er error 7 în faciendo, 

“când, de pildă: Testatorul 'scrie în testament, că numeşte îno-- 
ştenitor al său, pe fratele său, în loc să scrie -pe patronul său, 
că lasă prietenului său o haină, în loc să scrie o lance, că'i lasă. 

"10.000 de sesterţii, în loc să scrie. 1000, căi iașă un lac. în loc ! 
| să scrie un loc ş.a 8, 

. Desarmonia inconştientă este pricinuită de error în judicando, 
- când; de pildă : Lucius. Titius spune secretarului său să scrie un.. 
:contract de arendareă moşiei sale Corneliane, iâr secretarul scrie. - 
„un contract: de vânzare, ori un act.de donaţie al -acelei moşii. 
şi Lucius Titius, fără să: cetească actul, îl subscrie, “crezând, că. . 

  

10 », 16. 1, ad S. “c, vellej, 30, pr. — —D., 45,1, de verb. ooliz,, 36,. 
:12) D, 18, 2, de in diem „addictione, 4; $ 5. 7 Do 19,1, de act.. 

emii, 49, pr. : 
13) D., 28, 5 de hered. inst, ; pr. şi -$$. IL 5 şi 7 7.— - D, I: (30). “de: 

legatis, 4 pr., 15 pr.. | 

14) D., 23, 2, de ritu nupt, 30, 
15) C.; 4, 22, plus valere quod agitur, 2, — C., 4, 30, mande, 23. 

pr -
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iscăleşte un , contract de drentare 16, Alte pilde moderne: Cineva 
întrebuinţează cuvinte, nu Ta | înţelesul. lor "adevărat, ci în alt, 
înţeles, pe care-l crede. de adevărat. Astfel, un german telegra-  - 

„fiază unui mijlocitor de la bursă, ca săi cumpere nişte bo-.. 
nuri cu preţ de quatre-vingts. (80) crezând, că aceste vorbe tra-: 
duc exact pa 'vier: und zwanzig (24). Cineva întrebuințează | 

o. 

“greşit unele semne, ori le înțelege greşit. Astfel, un “Turc întreabă 
pe un. Româa, dacă'i vinde o “casă cu 1.000. 000 de lei, iar Ro- 
“mânul îi. răspunde, dând din cap de la stânga la .drepta, adică îi 
"răspunde. -prin semne, că nu,.şi Turcul înţelege, că. da, fiindcă 
la ei darea din cap . de la stânga Ja dreapta este un semn 'de afir- 
mare, iar nu de 'negare, ca la Români. 

IV.. In cazurile de desarmonie între voință şi exprimarea 
voinţei se pune întrebarea :. Ce este hotăritor ?. Voința? Expri- -. 
„marea voinţei? Chestiunea aceasta e foarte controversată. Sunt 
trei păreri : Una spirituălistă, alta materialistă şi a treea mjlocie. Ă 

* -1)- Părerea spiritualistă (sau părerea subiectivă sau teoria 
„voinţii): Această părere pune toată greutatea - pe voinţă, pe in- 
_tenţiunea aceluia, care a voit -să facă “un anumit act juridic şi : 
“susține, că” exprimarea. voinţei este numai “mijlocul, prin care . 
“voinţa e făcută cunoscut, De aceea, dacă exprimarea. voinţei 
nu. coincide cu "voinţa, actul juridic este fără suilet şi nu poate - 

- produce nici un efect niciodată, chiar dacă autorul exprimării 
_ voinţei s'ar fi făcut vinovat de -culpă, p. c. arti în cazul, în 

care n'a _cetit actul, pe care. l-a iscălit, ori în. cazul, în care, - 
după ce a iscâlit cambia, a lăsato pe masă şi apoi a fost 

“luată. de: cineva şi . scontată. unei persoane; care nu ştiă, că e. 
vorba de 6 -cambie iscălită. demonstrandi causa, — Dela regula 
„aceasta se admite o singură, abatere pentru rezervarea mentală: 
Persoana, care a făcut o astfel de rezervare întrun act, poate 
să iavoace. actul, ca şi cum ar fi armonie între voinţă şi expri- 
marea voinţei. a e a 
In contra acestei păreri - se fac următoarele obiecţiuni: 

„:Dreptul este o problemă practică. Dacă este aşa, atunci e:de 
“neînchipuit, cum 0 voință, care ni-i exprimată, să poată pro- 
-duce efecte ! Ajungem la fiat justitia pereat mundus | In adevăr, 

- în cazul unei simulări bilaterale doloase, cel de” al treilea ră- 

„16) C., 4, 22, Plus valere' quod, 5. — 6 4 19, de probationibs, 18,
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mâne înşelat, Deasemenea, în caz de: culpa lata acel vinovat: 
"de o asfel de culpă. ar urma: să. tragă foloase. fără să fie răs- 
"punzător 'de ceva. — Apoi, abaterea admisă- pentru rezervarea. - 
mentală este. nedreaptă. Acel, care face o: rezervare mentală, 
“spune o minciună. Ar fi nedrept, „ca “să tragă folos chiar 

dintrun dolus al său. In acest caz, „părerea. spiritualistă e este şi 
contra bonam idem. 

2): Părerea materialistă (Său. părerea “obiectivă. sau: teoria- 
 “vorbelor).: Această . părere pune toată greutatea pe exprimarea 
"voinţei aceluia, care a vajt să facă un: anumit act juridic şi. 
susţine, că ceea, “ce se exprimă, se consideră .ca voit, aşa că. 

- trebuie prin alte” fapte -să se facă dovada, că a lipsit voinţa;. 
Pentru aceasta trebuie, cele mai. adesea ori, să combatem pro- 
” priile noăstre vorbe. Insă, omul de treabă şi cinstit îşi respec— 
tează vorba sa, fiindcă încrederea în: personalitatea sa, creditul. . 
său moral. şi economic se sprijină pe aceea, că: el se fine de: 
vorba sa. - 

Şi în contra - acestei păreri se fac: 'obiecţiini Nu se “poate: 
“lăsă, ca exprimarea . voinţei să fie hotăritoare “întotdeauna, 

chiar. atunci când nu coincide .cu ivoinţa. Dacă am admite a-. 
ceasta, am face, ca întâmplarea să fie stăpână, iar nu. ceeace: | 
„am plănuit noi să facem. — Mai mult decât atâta. Dacă ar fi- 
adevărat,. că voinţa n'ar: avea nici o însemnătate;; atunci 'ar trebui . 
să dispară toată. teoria privitoâre la capacitatea de agere, 

.3) Părerea mijlocie. Această părere. argumentează astiel :: 
„Dreptul roman a plecat dela regula pusă: de legea celor 12: 
table, că fiecare e. -ținut conform „vorbelor sale, uti lingua nun, 
cupassit, ita jus esto, adică punea toată greutatea pe exprimarea” 
voinţei, id quod dictumh.est, — Pe urmă 'a pus greutate pe 

„ voinţă,. id guod. actum est, plus- valet quod agitur, quam qudă” . 
| simulate concipitur n, şi a ajuns la a regula, că, în general, voiniţa. 

  

17) C.;'4, 22, ptus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur, 
1—5.—D., 18,1, de contralemt., 38. — D., 41,6, pro donato, 6, — D., 50,. 
16, De verb. sg, 219, D., 18, 1. de contra. et, 6$-1.-—5. 19, 2, locati,. 
15 $ 4,29, 54'8$1.—D.: 44, 7, de oblig. ei act. „3$20.—D. „45, 1, de verb.. 
oblig., 115 $ 2. C., 8, 53, de donat. 10; D, 33,1, de condic, et demonsir., 
101, pr. —.D., 28, 6, de substit., + $ 2, a $. 5 — C. 5,1, de donat. “inter, 

„x. etu: pri E: a aie ,



trebuie să coincidă, să "arntonizeze. “cu „exprimarea voinţei 18, 
„De la această regulă a îngăduit numai foarte puţine abateri. 

Părerea aceasia e cea mai bună: şi nu e unilaterală, cum - 
este ' fiecare din cele _ două păreri de mai „înainte. In adevăr: 

“Orice. act juridic este înainte de- toate un .. act, adică o : faptă 
voită a omului. Apoi, orice act" cere ceva exterior, cere. între- 
buinţarea cu ştiinţă a unui mijloc. oarecare, vorbire, scriere, etc., 
ca să ajungem scopul, pentru. care voim să facem actul juridic. _ 

* Conform: cu această. părere, vom cere, ca .la actele juridice 
privitoare la îndrituirile de familie, la actele juridice de libera- 
litate între vii Şi la dispoziţiile de ultimă voinţă exprimarea de 
voință să armonizeze, să coincidă cu: voinţa, . astfel în cât . 
în: caz de desarmonie actul nu va fi valabil. 19 - De aceea, când 
este vorba d..p., de un testâment, ne esțe permis să dovedim 
lipsa: voinţei. "Nu-i cinstit lucru,-ca adversarul nostru să caute să 

_trăgă- foloase în. contra voinţei testatorului, sprijinindu-se numai 
-pe exprimarea voinţei, acestuia, adică sau i pe vorbele rostite de el, 
Sau - -pe ceeace a scris. 

- Deasemenea. în - actele juridice bilaterale. oneroase- vom 
cere, ca voinţa şi exprimarea voinţei să armonizeze, astfel în. 
cât în caz de desarmonie actul nu va îi valabil. 'De pildă: 
Partea, care şi-a exprimat voinţa, dacă se găsea într'o 'stare de 
beţie 'atât de mare, în cât îi lipsea_ cunoştinţa, poate să invoace 
desarmonia dintre Voinţă. şi exprimarea de voinţă, ca să sus- 
țină, că actul juridic nare tărie; căci, în acest caz, cealaltă parte 
putea să-şi dea seamă -de acea stare de beţie. 

Dar, de la regula, că şi în actele juridice bilaterale oneroase 
LL voința şi exprimarea voinţei trebuie. să coincidă,. pentru ca 

„. aceste acte să fie valabile, se fac două grupe de' abateri înte- 
meiate. sau pe bona. fides, sau: pe culpa e aceluia, care şi -a. ex- 

- primat'altă” „Voinţă. 
ÎN IONI A 

  

-18) D., 28, 5, de. “hered. instit., 9, pr., şi 8. 1;—D., 34,5, , de rebus dubiis, 
3, — | 3, 19, de inut. stip. $. 23. - 

19) D.. 24, 2, de divort, 7, — €., 8,48, (49), de emancip, 2. Di 28, 
_5, de hered. instit, 9, pr. — D.;29, 1, de testam. mil. 24, — D.,1 130), de lega- 
„is, 90, pri— D.. îl (21), de. legatis, 64, —D.; II (32), de legatis, 69,' pr, 
— C..'5, 16,-de donat. inter. v. et u.,'14.— D;, 29, 2; de. adq. vet omit. he=" 
_redit.,. 6, $ 7. — C., 8, 53 (54), de "donat, 10. =p, 46, 4. de accepl.. 8, pr. 
— Ja 3, 19, De inut, stip., $,-23. — D., 2, 14, de pactis, 7, $. 12.—D., 44 
7 de oblig. et acl., 38.2. —D., de verb, oblig., „83 $. LD 137 s. IL 

zu - . .
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„- Intăia grupă. de abateri. .-- , N a ae 
“Autorul unei înşelăciuni  doloăse “nu va putea „invocă în 

contra celui înşelat, că voinţa sa n'a coincidat cu exprimarea 
sa de voinţă. Aceasta o cere bona fides: De pildă: 

„. In caz de rezervare mentală, actul juridic va fi valabil pentru - 
amăndouă părţile, şi pentru 'acel care “a făcut rezervarea şi 
pentru cealaltă parte, afară numai dacă aceasta din urmă sau 

„a cunoscut, sau a putut cunoaşte rezervarea 2, o 
In caz de simulaţie, actele juridice” simulate nu -sunt vala- 

bile pentru părţi, fiindcă le lipseşte voinţa. — De aceea, nici 
una din părţi nu va putea. să se sprijine pe astfel de acte. în 
“nici o privinţă 21, — Orice interesat poate să dea pe faţă simu- 
laţia şi să atace actul ca nevalabil. — Chiar simulantul poate 
să invoace simulaţia atât faţă. de celalalt cocontractant, cât şi 
faţă de cei deal treilea, care cunoşteau simuilaţia şi: care totuşi 
vor să'şi sprijine diferite îndrituiri pe actul simulat? —'Quid, 
dacă persoane de al treilea de bunăcredinţă, pe temeiul actului 

"simulat, pe care l-au privit: ca adevărat, au încheeat cu simu- 
lanţii alte acte juridice ? Romaniştii admit, că acei de al treilea 
de bună credință nu 'vor. suferi nici“o: pagubă %. De pildă: 
Dacă lucrul pseudo-vândut a fost vândut mai deparie de pseudo 

„cumpărător unui dobânditor 'de-bunăcredinţă, acesta ajunge pro- 
prietar, iar” pseudovânzătorul nu va: putea să-l ia înapoi. Deaseme- 
nea, dacă lucrul pseudovândut ar fi fost ipotecat de pseudocum- . 
părător unui creditor de bunăcredinţă, acesta nu' va suferi nici - 

o pagubă. a Şi e 
„In caz de simulație, actele juridice disimulate deasemenea 

nu Sunt valabile pentru părţi, fiindcă le lipseşte exprimarea. de: 
voinţă. —Dar, se poate,. ca un act disimulat să fie şi un act: 

, 

„- 20) Du 18. 7, de pign. act, 1-$. 1. — D,,.16, 1, ad. SC. Vellej, 30, pr.. — D., 27, 10, de curat. fur, 10$. 1. —D.. 39, 5, de donat., 13 $.1 şi 
„18 $..3. — D.,29, 2, de adq. vel omit. hered.,6 $. 7 (?). — D., 12, 16,de cond. indeb.. 50. -  î o o _ N 

21) D., 23, 2, de ritu nupt., 30. — D., 24, 1, de donat. inter v.et WU: „5 8.5,7$. 6, 64. —D., 18, 1, de contrah. emt.,- 36, 38 şi 55.—D., 18,2. 
de in diem addict. 4 SS. 5 şi 6... Na 

| 22) D., 44, 7, de oblig. etc at., 54. — C., 4, 50, si quis" alteri, 5 şi 6. „.. Cu 4, 22, plus valere, quod agitur, 1—6. — C., 2, 4, de transact., 21. — C,, -5, 17, de repud ., 3. N a A 
23) Cf. D., 44, 4, de doli mali exc., 4 S$. 29 şi 31. 

îs.



— 385.—. 

serios, pe.care părţile să. voească să-l țină în picioare. Atunci, 
„acest act poate să ajungă să. aibă tărie, dacă exprimarea de voinţă - 

a fost aşa de incoloră, în cât.se poate admite, că ea s'a rapor- 
tat şi la el, şi dacă el întruneşte” toate condiţiunile legâle ale 

- actelor de felul lui 2*. De pildă: In înscrisul de Vânzare se arată -.. 

„un preţ: mai mare” de cât acel, care: s'a „plătit, pentru ca să fie 

! cumpărătorului” mai lesne să vândă lucrul mai scump. — Dar, 

dacă actul disimulat nu va întruni condiţiile legale de mai sus, 
„nu poate ajunge valabil. De pildă: In cazul disimulărei unei do- 
„naţii între soţi, findcă  astiel de - donaţii sunt £ oprite 2, 

"A doua grupă de abateri. - N 
In cazul, în care partea este vinovată numai i de culpa, când 

- “adică din culpă a exprimat altceva de cât ceea, ce a voit, ea. 
'va fi respunzătoare de culpa in contrahendo şi deci va îi obli- 

“-gată la despăgubiri negative, “adică. să -r« pare paguba pricinuită - 
celeiialte părţi, quanti interest non esse deceptum *. De pildă: 

Când o parte a făcut un. act juridic per jocurm, ori demon- . 

strandi causa, iar cealaită parte nici m'a ştiut. nici n'a putut să” 
ştie, că e “vorba numai.de o glumă, ori de o explicare... 

Când o parte a iscălit un înscris fâră să”! citească în cre- 

| ia dinţa; că iscăleşte . un contract. de arendare, pe când în realitate 
"era o donaţie. 

Când o parte întrebuinţează ereşit un semn. 
Când o.-parte trimete altuia .un răspuns prin cineva, care. 

spune .altceva. In acest caz partea trimiţătoare. e vinovată, fiindcă 

“a întrebuințat-pentru expriniarea.voinței sale un mijloc,.de care 
nu s'a încredinţat mai. întăi, că e sigur. — Altfel ar fi: Dacă par- 

tea .a trimes respunsul prin cineva, care a fost însărcinat de cea- 

laltă-parte, ca să: aducă acel. răspuns ; în acest caz parte trimi- 

țătoare nu-i vinovată de nimic; căci n'a ales ea mijlocul, prin - 
care să'şi. exprime voinţa. Dacă trimesul schimbă răspunsul fie 

“. înadins, fie. din pricina unor împrejurări neprevăzute, de pildă; 

o fiindcă” a înebunit | 

e De- actele simulate trebuie să deosebim actele -ductare 

24) ce, 4, 38, de- contrah. empt, 3, — C.; 4, “22, plus valere, 2 . 
25) D.. 24, 1, de donat. „nt. ve et. un 5.5.5, 78.6, — 045, 16, -de 

- “donat. ini. v. et. u, 20. , , 

26) D., 19, 1, emii, 21 S. 2.
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- (mancipatio cum. fiducia, in jure, cessio- cum Jiducia) **, în care 
“voinţa” deasemenea nu armonizează cu exprimarea de voinţă. In 

aceste acte nimeni nu era înşelat! " e 
-. - _ o. ” 

ii . Lg 

AA Sa $. 68. Capacitatea de agere “a Pârților.»* * a 
= "L'Am spus, că, actele juridice fiind fapte omeneşti voite, . 

„un element esenţial al oricărui” act juridic este voința părţilor, - 
Am spus. deasemenea ?, că este capabil de-a face acte ju- 

ridice, are capacitate” de: agere, numai cine are o voință, decare 
se fine: seamă juridiceşte, adică numai cine printr'un act de 'vo- 
ințţă conştient poate să producă efecte juridice. Da 

| Prin urmare, “persoanele, care fac âcte' juridice,rtrebuie să „aibă capacitatea de agere.- PN e a 
„1, Din punctul de vedere al capacităţii de agere, sunt, „după cum am văzut 3, deosebiri intre persoane, şi anume: 

. Atât copii, cât şi nebunii şi furioşii n'au de loc capacitate 
pi „de“ agere, nu pot face nici un' fel” de. act. juridic, sunt'-absolut. 
„* incapabili de-a face acte juridice. De aceea, faptul unui nebun -. nu-i privit în drept, ca un 'act, ci ca O întâmplare, casus 4, -- 

| Impuberii infantia majores,-minurii; risipitorii, filiifamilias, 
Do femeile, şi acei, a căror existimatio este ştirbită, -au, o capatri-.: - tate de agere mărginită; pot face numai unele acte juridice; sunt | - relativ incapabili de a face acte juridice. --. Ă a - UL. Dar, pentru -ca actele juridice să fie. valabile, trebuie, - ca voinţa, chiar a persoanelor, care au deplină capacitate de agere, - Sau să nu fie exclusă, sau să nu fie- viciată. . Astfel; . - „ Persoanele capabile de agere, dacă din o pricină trecă-. toare sunt: lipsite un răstimp oarecare de voinţă, nu pot .de loc *.. În acest răstimp să facă acte juridice valabile. De pildă? Per- soanele, care se găsesc sau in calore iracundiae5, sau în stare .: de delir, sau într'o' stare atât de: mare de beţie, încât Sunt fără - conștiință. - a A a aie „n 

s 

———————— 
. r 

* 

27) Caius, 1. S,60. o i 
I) V. $. 64, n.2 şi 3.. , E E a „_2) V. Introduicerea, $. 35. IL, p. 146 şi urm. — V, mai: ss $ 16.11, - p. 195 şi urm. -: | N i : 3) V. mai sus ŞS. 19, 20, 21 şi 22. = „4) D., 26, 7, de administ, et periculo: tutorum, 61 in fine... - 5) V. mai sus Ş. 21; IL, 4, p. 229. . e a 

> .
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Deasemenea, persoanele capabile. de agere, dacă din pii-. 
cină - sau de eroare esenţială; sau - de violență absolută sunt 

“lipsite cu totul de voință, nu :pot face acte juridice valabile, 
-.. In sfârşit, persoanele capabile de“ agere, dacă din pricină 

sau: de .dol, sau de violenţă compulsivă au 0 voinţă viciată, 
nu pot face acte juridice. valabile. 

$. 69. “Scopul sau cauza actelor juridice 

L Persoanele fac acte juridice, nu pentru ca să facă numai o 
astiel de acte, .nu pentru ca să se joace dea actele juridice, ci 

pentru ca.să înfăptuească anumite scopuri. De pildă: Strămu- : 

- tăm. proprietatea unui lucru al nostru, ca să facem. o donaţie, 

si
 

Dă-mi altuia banii noştri, ca să facem un imprumut, ori. ca să 
stângem o datorie. Prin. urmare, actele - juridice nu 'sunt ele 

însăşi. scopuri, ci mijloace, pentru, casă se ajungă la: anumite” 
scopuri. - a, N 

„1. Scop se numieşte. ceea, ce determină voința unei i persoane, 

“ca să facă acte juridice, ceea ce "constitue causa: actelor juridice. 
- In graiul zilnic se zice pe. scurt, scopul este causa actelor juridice. 

Ceea ce -determină voinţa unei persoane, ca să facă acte 
juridice, nu-i nici bunul plac, nici toanele, nici. încăpăţânarea. 

Acestea numai rareori joacă. vreun rol în dreptul: privat. 
"De -regulă, voinţa de a face acte juridice este. determinată 

- „de nevoile economice şi de. relaţiile vieţei sociale şi se În- - 

- temeiază pe cercetare cu: băgarea de seamă:a tuturor împrejurări=:_! : 

- lor prielnice, mai cu seamă a raportului dintre ceea “ce cineva tre- . 

„buie să facă şi ceea ce” trebuie să primească în. schimb, p..c..şia . 
-măsurei propriei capacităţi de a face ceva. Un regulator puternic | 
al. voinţei este “interesul aceluia, Care face: actul juridic 2, De 
aceea, dacă el-n'are nici un interes, nu trage. nici un folos din 

actul juridic, acesta nu va “produce: nici un .efect. 
"* 1. Causa actelor juridice. este sau subiectivă, sau obieclivă. 

“Causa subiectivă este scopul urmărit de .părţi, care după. 

„părerea lor. ar trebui să: se înfăptuească. — = Deci, causa subiectivă 

e. tot.una cu cu causa putativă, . 1 

Causa obiectivă. este scopul urmărit,- care sa. tetaptui. 

-1-Ct; Dernburg. 1 c., |. ss. 94 şi a 

- 2 Idem, ».ibidem, s-a. n. 9... . 

ia 22
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IV. Actele juridice; prin care voim să. procurăin unei per= 
-soane ceva din. patrimoniul nostru, pot să fie înfăptuite felurit, de! |: 
pildă, prin înstreinare de lucruri, ori de îndrituiri, prin renunțare 
la pretenţii, 'prin luare. de obligaţii asupra “noastră, -:_-.- 

Causa . acestui fel de. acte poate: fi sau arătarea unei dibe- 
ralităţi, sau dobândirea unui echivalent. - |. - 

Aratarea unei liberalităţi poate constă : “Sau în. intenţia de a Ă 
„dărui ceva unei persoane, ca s'o imbogăţini pe socoteala noas- 
„tră, donandi. causa. —.Sau în intenţia de a face “un bine”. 
“unei persoane. De pildă: li facem bine cu un lucru: al „nostru, 
de care are nevoie (commodatum). 

Dobândirea unui echivalent, adică procurără - unei persoane 
ceva, ca să ajungem să avem în schimb un folos; un' câştig, o 
valoare oarecare. In loc de dobândirea unui echivalent. se . zice 
„şi dobândirea unui coptrafolos, contracâştig, contravaloare. —. 

„Echivalentul. poate - consta?: Sau 'în- dobândirea. unei creanţe 
-.. contra persoanei, cu care facem „actul juridic, _credendi causa. 

-- De pildă, darea unei sume” de bani cu. împru mit. — Sau: stân- 
gerea unei datorii a noastre, solvendi causa, debendi causa. “De 
pildă, dăm creditorului: nostru suma de bani, pe care i-o dâ- 
„torăm, — Sau implinirea unei condiţii, : care ne-a fost impusă, 
condicionis- implendae causa. De pildă, acel - “numit ” moştenitor 
cu condiţia; “dacă va da o sumă de bani unei persoane anumite;. 

“plăteşte” acestei persoane acea sumă,. pentru ca să-poată ajunge 
moştenitor. — Sau un Câştig, pe care ne 'silim să 1 dobândim pen- 
tru un al treilea, din pricină că ne- am! identificat cu interesul lui. 

“De pildă, darea unui lucru pentru: a înzestră pe o persoană; 
- dotis: constituendae causa. — Insfârşit,- echivalentul poate îi ori 
_şi ce nu intră în liberalitate. * 

A procură unei persoane ceva din patrimoniui- nostru, fără _nici una din: aceste cauze, ar fi un act absurd şi nechibzuit. De: aceea, actul juridic,” dacă tinde la: un scop,. care nu prezintă: nici: “un interes pentru partea, care Pa! făcut, „ori: care a participat la. * facerea lui,-nu produce nici un efect 4, - 
XV Din punctul de vedere al cauzei actele iuridice. se de-.. 

  

3 D 36, 1, ad. 's. C. “Trebel, 05; s. 4. — D460, 3, de solut. 49, 4) D., 2, 14, de paciis, 61;:—D., 8, 1,'de servit., 15,. pr. — Cf, Intro-.-. .. ducerea, Ş. 10, HI, 13. p- 43, —V. mai sus $. 23, ln. 4, p. 101.
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- osebese în acte Juridice c cauzale : șau materiale şi acte juridice 
„abstracte. 

Acte juridice cauzale sunt acele” acte; care, ca să poată să . 

“se nască şi să trăească, cer înfăptuirea '. „scopului, care le-a 'de- 
-terminat. Infăptuirea “acestui. scop este : 'trebuitoare pentsu firea 

- “şi viaţa. actului. De pildă, în cazul! unui împrumut  (mutuum), | 
"datoria nu se naşte nici dintr'o simplă făgădueală de a fi dator: 
_Şi nici din. predarea unui înscris, prin Care.se spune, că sc da- . 

toreşte ceva dintrun împrumut, ci trebuie darea banilor, pentru 
care s'a făcut făgădueala. - - 

Acte juridice abstracte sunt acele acie,: care, ca să „poată 

“să se nască-şi să trăească, nu cer înfăptuirea - scopului, care: 
le-a determinat. De pildă: Mancipatio strămută proprietatea“ nu- 
"mai şi numai: fiindcă. s'a- îndepiinit toate formalităţile legale. — 
„Astăzi, cambia: obligă pe acel, „care a .iscălito, numai şi 

numai fiindcă” s'a . îndeplinit toate formalităţile prevăzute „de 
“Codul comercia]). 5 
„VI, De cauza actelor- juridice trebuie să deosebim motivele 

„actelor juridice. A . Să | 
Cauza, după cum am văzut, este . ceea, ce ne determină, ne - 

„hotărăște . să facem cutare act juridic, | 
„ Motive'e sunt ceea, ce ne îndeamnă numai să facer cutare. 

act. juridic: Felurite speranțe şi păreri, pe care le avem înainte: 
„„de a face un act juridic şi - care ne îndeamnă 'să facem acest 

act, sunt 'molive, — “Infăptuirea motivelor nu este esenţială, pen-. .: 
ru ca actul să se nască: şi să trăească. De pildă : C. Sejus face 

o tovărăşie cu L. -Titius, având părerea, că acesta 'se . pricepe 
da afaceri; acum, chiar dacă C. Sejus se va îi înşelat în aştep-. 
tările: sale, tovărăşia “va . fi valabilă. Altă pildă: C. Sejus se îm- i 

-+ prumută cu-o sumă de bani, sperând,: că va putea face o 

„afacere bună; chiar” dacă. el nu va: putea face . acea afacere, 

împrumutul va fi. valabil 5,- 

Motivele nu ajung să îie un element esenţial. al. actului” 

juridic, chiar dacă una din părţi le aduce la cunoştinţă 'celei- 

“alte părţi. De pildă : L. Titius cumpărând unelte şi scule de . 

_ gospodărie, ca să înzestreze'pe fiica sa, care se căsătoreşte, 

:spune aceasta vânzătorului. Chiar dacă nu se va face căsătoria, 

vânzarea va fi valabilă. - 

  

5) Dj 12,6, de'condict. indeb., 52. -
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“Insă, dacă în cazul precedent „părţile fac din căsătorie o ., 
„condiţie sine. gua non. a vânzării, . şi dacă: nu se face căsă- 
„toria, atunci vânzarea nu este valabilă. 

- 8.70, Obiectul actelor :juridice. : 

Conţinutul actiilui juridic trebuie să fie*posibil şi de îapt şi - 
- juridiceşte, el nu poate fi contrar unei “Prohibiţii, ori: imoral. 

- De aceea, de pildă :. . :. - a | 
Dacă obiectul, care trebuie să fie dat, este-un lucru corporal, * 

„ acesta trebuie să existe acurm, ori cel.puţin să existe în viitor şi să 
„nu fie. extra commercium. De pildă: L. Titius face pe C. Sejus să-i - 
 făgăduească să-i dea. sau un om, care e liber, sau un rob, care: 

e mort, sau o casă, care a ars, sau 'un lucru,-care-e al său (al 
lui L. Titius), sau .un locus sacrus, Sau un locus religiosus î, sau | 
un. hippocentaur, adică un animal, care n'a existat niciodată şi" 

”.. nici nu: va. există de acum înainte 2. — In toate aceste cazuri. 
actul e nevalabil. . i ENI 

Dacă obiectul-datorit este un fapt, acesta . trebuie să fie 
cu putință de. făcut, să nu fie contrar. rânduelelor prohibitive ” 
ale. dreptului pozitiv, adică să nu fie ilicit, să nu . fie imoral, . 
ori contra bonos mores, — De pildă: L.-Titius făgădueşte să se. 

„suie în cer, ori să bată pe M. Maevius, ori, dacă .i .se dă 1000 
de sesterţii, să nu-l bată pe M. Macvius 3, să nu se căsătorească 
ori, dacă va: strică logodna fărtde nici o cauză, să plătească o . - „sumă de bani, — Şi'n aceste cazuri actul este  nevalabil. 
„Obiectul datorit “mai trebuie să fie determinat, -ori cel . - „Puțin cu putință. de determinat. De pildă: C. _Sejus, dată 
“făgădueşte lui L. Titius 'să-i dea “său grâu,. sau o vietate, va 
putea să-i dea sau -un fir de grău, sau o muscă, un şoarece5| . 

„In. aceste cazuri, actul deasemenea e nevalabil tii i 

s 

  

„i 1) Da 4457, de oblig. et act. 1, SS. 9 şi 10. — D., 50. 17, de regulis juris. 45, pr.- E A .. de 
2) D., 50, 17, de regulis juris, 165: 
3).D., 2, 14, de pactis, 7 $.3 aa 
4 D., 45. 1, de verb, oblig, 134, Pr. — D..-l (30), de-legatis, 112 5.3: 5! D.. 45, 1- de verb. oblig, 94. Ia Lp 

po.
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- Secţiunea III. -! 
EC | „- Cooperarea ia actele juridice ale altora. | 

ag, 71. Reprezentarea. 

IL Actele juridice, “de regulă, se fac de părți în persoană: 
Şi. priveșc” numai pe părţi. - 

- Fiindcă sunt. persoane, care, deşi: sunt căpabile de a avea: 

îndrituiri, totuş sunt incapabile de agere!, de: -aceea. este ne- 
„voie, ca alţii să poată agere pentru cei incapabili. — Apoi, . 

fiindcă din pricina unei piedici de făpt, „de pildă, boală, ab= 
" senţă,: treburi în altă parte ş. a., chiar . acei capabili de agere,. 
nu -pot agere în persoană, de aceea deasemenea e. nevoie, ca 

“alţi să poată 'agere pentru=ei. — Din pricina” acestor 'nevoi s'a. - 
“plăzmuit. instituţia juridică numită reprezentare, cu. ajutorul căreia 
actele juridice să poată fi făcute de alţii în locul acelor, care 
„sau sunt incapabili . de agere, sau sunt împiedecaţi de agere în. 
"persoană, şi să poată produce, “efecte, ca şi € cum: -ar fi făcute. 

> de acestea. Deci: - Na 
Reprezentant se numeşte aceea persoană, care prin exprima=-. 

SL rea voinţei :sale proprii poate face în locul altei persoane un . 

„act juridic, care să Producă efecte, ca şi € cum. ar îi iost făcut de 

. aceasta din urmă.: - 
Acel, pentru, care se face actul, se numeşte- reprezentat, - 

“dominus negotii.. - ” 
II. În orice repiezentăre trebuie să se găsească următoarele 

„trei elemente: Un act juridic, adică un act. licit. Reprezentantul 

“să. ii exprimat propria sa voinţă şi numai această voinţă. Repre- 

zentantul să fi avut intenţiunea să facă actul contemplatione do-- 
mini, adică în locul tui.dominus negotii, aşa casă producă acele 
efecte, pe 'care le ar fi produs, dacă ar îi fost făcut .de acesta. 

Ul Reprezentarea este de două teluri : Directă ori indirectă. 

1) Reprezentarea directă este aceea, in care reprezentantul 

face actul. juridic în numele lui. dominus negotii şi pe. socoteala 

„acestuia. ” zi 
| „Reprezentarea indirectă este aceea, în care: reprezentantul“ 

- face actul juridic în , numele său, dar „pe socoteala lui dominus: ME 

negotii. 
2). In caz. „de reprezentare” “directă, dominus, nadotii, este 

Ne ma 5 sus s:1 16, AL, p. „196 şi urm. şi Ş. 68, p. 336. .
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parte în actul juridic. De aceea, faţă de cealaltă parte dominus 
negotii este îndrituit şi” îndatorit; -el are 'toloasele şi sufere ne- 
ajunsurile, care izvorăsc din act. -. ! Da 

In caz de reprezentare indirectă, reprezentantul, iar nufido- 
minus negotii, este “parte în actul juridic. De aceea, faţă de - 
cealaltă „parte, - numai reprezentantul este îndrituit şi îndatorit;- 
iar dominius negotii nare nici o îndrituire şi. nici o îndatorire. — 
Dar, fiindcă. actul juridic. e făcut pe socoteala lui. dominus | 
negotii, acesta “trebuie, la urma urmei, să "aibă foloasele şi.să. | 

” sufere neajunsurile, care izvorăsc din act. -Deaceea, .pe de.o . 
parte, dominus negotii poate să “ceară: de la' reprezentant, ca 
acesta să-i treacă tot ceea, ce a dobândit în urmia facerii âc-. 

- tului, iar pe de altă parte trebuie să ia asupra. sa toate obliga-: - 
țiile, care în urma facerii actului privesc pe reprezentant, şi să-l. 
descarce de ele şi trebuie să-l despăgubească de'tot ce a chel-_ 

-. tuit cu facerea actului, *.. Di _ a 
3) Reprezentarea indirectă este cunoscută de dreptul roman. . 

Printrun mandat cineva poate 'să însărcineze pe altul; ca să - 
facă. acte juridice pe. socoteala sa cu un al.treilea. Dar, faţă de . 
acesta, acel însărcinăt, mandatarul, dobândeşte îndrituirile şi se 

„obligă, iar nu acel, care-l Însărcinase, mandantul, De aceea, * 
„ mandantul'.trebuie să reclame pe mandatar, şi acesta pecel.de..: - 

al treilea, iar cel de-al treilea trebuie să reclame. pe. mandatar şi - „acesta pe mandant. In total trebui să se. facă” patru procese. | 
Aceasta este prea împovărător ! Spre a simplifică lucrurile, Romanii * obligă pe de o parte pe mandatar, ca să treacă mandantului tot ce dobândise de la cel de al treilea, de pildă, să-i strămute propri- -. „etatea dobândită, să-i strămute acţiunile dobândite, adică să-i facă . cesiunea acestor acţiuni; iar toăte îndrituirile,. pe care le avea faţă de mandant, să le treacă celui de. al treilea; pe de altă 
parte obligă p6 mandant să iă asupra. sa toate obligaţiile, care 
privesc pe mandâtar şi să-l descarce de ele, p. c. şi să despă- gubească pe mandatar de tot ceea, ce: cheltuise cu facerea - 

„acelor acte. i a - Sa 
„Mai pe urmă, Romanii au căutat să apropie reprezentarea . 

" indirectă de reprezentarea directă în „cazurile,:în care cel de al „treilea ştie, pentru cine lucrează mandatarul. In aceste cazuti: ci _ admit, că trecerea de mai siis poate fi considerată ca făcută şi .. permit, ca imandantul să _intenteze direct ufilifer în contra -



- utiliter în contra mandantului acţiunile quasi ex jure: cesso; 

celui de al treilea acţiunile, ca 'şi cum i-ar fi fost cedate, guasi 
ex jure cesso, şi ca acel -de al treilea să intenteze .tot direct 

4) Reprezentarea directă: n'a fost admisă de -dreptul roman 
„vechiu nici - în actele juridice şi nici în: procese.. Organizarea. 
familiei romane făcea să nu se simtă neajunsurile reprezentării” 

   

indirecte în actele juridice. In adevăr, din pricina .acestei: orga- a 
- _nizări paterfamilias dobândeşte prin acei de.- sub puterea sa, mai 

“ales prin robii şi filiifamilias ai săi, -tot ceea ce aceşția dobân- 

| diseră. prin actele juridice făcute cu diferite persoane; chiar dacă 

- el: War fi-vrut să dobândească, ori n'ar fi. ştiut de dobândirile - 

-lor şi. cLiar. dacă ei: mar fi voit să “dobândească . pentru el, ci 
E » “sau pentru ei, sau pentru alţii; dar, după cum ştim, el nu-i * 

obligat faţă de persoanele, care au fâcut acte juridice cu acei 
de sub puterea -sa2. : In aceste cazuri mavem de a face cu 

o reprezentare, fiindcă paterfamilias. dobândeşte, chiar dacă acei . 

de sub puterea sa mar fi. .voit să dobândească pentru el ptin 
- actele juridice, pe care le fa dar, foarte deseori se ajunge la acelaş. 

rezultat, ca. şi prin reprezentare 3, — Mai pe -urmă, Romanii au” 

admis, ca: în unele cazuri "persoanele: "de sub “putere. să poată 
obligă alături de ele şi pe paterfainilias al. lor, adică acesta să . 

- poată ajunge. coobligat, dar. nici odată singur obligat. [Actiones 
adjecticiae qualitatis]. In aceste: cazuri avem de a face cu un fel 

„. de reprezentare; care se apropie de reprezentarea. directă. 
| “Fiindcă prin. acei de sub-putere, prin alieni juris, se putea 

să. se facă aproape toate - actele” juridice trebuitoare în vieaţă 
- zilnică, de :aceea vechiul drept roman-a pus regula per extra- 

- neam personam. adquiri- nobis non“potest, per liberam personam. - 
“adquiri nobis: non potest4, 'adică, nu putem "dobândi prin per- 

soarele, care.nu sunt sub puterea noastră. Fiecare trebuie, ca în : 
persoană să facă actele. juridice. Dar, această regulă a ajuns să... 

„__. fieo piedică mare în raporturile sociale de mai târziu. De aceea, 
ia dreptul: roman desvoltat a' căutat, „pe. „cât eră: cu putinţă € ca so, 

| înconjure şi -s0 mărginească. | 

a 2 V. mai sus $, 18, C; 2,/p. 219, , | 
* 8) V.D, 40, 2, de manumiss. vindicta, 3 pr. şi. 22: - E 

IN 4) Caius, II, Ş$. 95, — Paulus, Seatentiae, V, 2 $. 2. —D., 13,7, de pig- 
- ner.act,, 118. 6. op, 45, L de verb. oblig, 126, $. 2. —'c, 4, 21, per 

quas personăs,/1,, pr. , 
-



2 
-— Ba — | 

 Propter ufilitatem s'a admis reprezentarea. directă, alieno 
5 nomine 5, în unele : cazuri, rânduindu- -se, ca reprezentanții - (per- 

soane libere, iar nu supuse sub putere) să poată: Să păstreze în- 
drituiri : de ale - “celor. de al treilea. prin opriri dea se clădi . 
(prohibitiones, nuntiationes) ' prin somaţii (interpellationes), prin_ 
notificaţii (nominationes) î.. — Să facă: acte de “administrare 
pentru alții. — Să dobândească posesiunea pentru. alţii 7, — 
“Să dobândească “proprietatea! pentru alţii. (Aceasta era-o con- - 

„ “secvenţă „a dobândirii: posesiunii prin. reprezentanţii. Vom ve-. 
dea, că de multe ori "proprietatea se dobândeşte, prin do- 

| bândirea.. posesiunii. Aceasta “putându-se ' face „Prin. r eprezen- 
| tanţi, a trebuit să se admită, că şi.proprietatea poate fi dobândită 
” prin reprezentanţi).— Să dobândească ipoteca pentru alţii (adică 
să. înființeze ipoteca în folosul altora) 8—Să dobândească pentru 

“alţii creanţa din împrumut 9; >—.Şi să dobândească moştenirea pre- 
» toriană (Bonorum possessio) pentru alţii 10, 
În celelalte cazuri Romanii au căutat să se ajute, dând a -o 
desvoltare particulară reprezentării indirecte : „Magister navis (că- 
pitanul de corabie), persoană liberă, “care conduce -o corabie. 
-a .unui al treilea, a lui exercitor navis, şi face comerţ maritim pentru, - 
acesta, şi institor, persoana liberă; care conduce un comerţ 

terestru al altuia, - prin . actele - lor juridice - privitoare; la co- 
“merţul lor dobândesc personal îndrituiri .şi se obligă personal. - 
“Dar, pretorul,. ca să asigure creditul acestor afaceri, a rânduit, ca 
-actio exercitoria. şi actio institoria, care pot fi intentate în contră: lui. 

* magister navis şi a lui institor, ca să execute obligaţiile, pe care şi le. 
luaseră în conducerea afacerilor de miai sus, să poată'să fie intentată sa 
Şi în contra lui exercitor navis Şi în contra stăpânului lui institor, care. . 
astiel sunt făcuţi răspunzători alăturea de prepuşii lor. Asttel repre-..- 

-* 

  

* 
5) D, 12, 1, de. rebus creditis, 9. Ş. 3. a IN 

| -6) D., 39, 1, de operis novi nunc., 1. ŞŞ. 3 şi 20. _p, 2, “1 de, usuris, 24 s.. 2. — D., 25, 3, de adgnosc, liberis, 1 SS. 3 şi 4.—D,, 21,7, 
-de Jidej. et nom., 2. _D,, 43, 5, ad 'legem: luliam de adulteriis, 8. S. 4. “DV. Vol 1, pârtea Il. $. 64, E, p.22 şi urm. - . A 

| 8) D., 13. 7, de pigner, act,, 11, $.6.—D., 20,1, de pignoribus 21. — "C., 4, 27, per quas personas, 3. —.V, Vol. |, partea II, $. 95,111, p. 266. . 9) Cf D., 12,1, d rebus creditis, 2 2 Ş. 4. 9, $. 8. -V. Deraburg, |. . „1, 8. 118, n. 10. Dă - 
110) D., 37, i, de bonor. poss» 3. $. 7 şi 7 pr. — D., 20,-2, de adquir, | vel omil. hered, s6 pr. „- | _ | pe a *



“zentareă indirectă a putut într'o . măsură oarecare să producă 
efectele unei reprezentări directe î!,: 

Totuş regulă, că: reprezentarea directă. nu- i admisibilă, ma 
„fost desfiinţată, 12, 

IV. In reprezentarea directă, pentru ca reprezentantul | 
„poată face acte juridice în locul lui dominus- negolii, trebuie si 
„regulă, ca între el şi dominus să existe. un raport juridic, care 
să-l îndrituească la aceasta. Acest. raport se :. întemeiază adese-' 
„ori pe o împuternicire 1%, procură. In- acest caz reprezentantul se: 
numeşte procurator. Dat, poate fi şi un alt raport,” care există + 

între dominus şi reprezentant, de pildă, închirierea de servicii, 
căsătoria; ş. a. E - 

1 Procuta poate fi dată sau de lege, :sau. de “dregătorie, 
“sau de particulari. Procura particulară, - procura privată, poate 

fi dată printr'o declaraţie adresată sau procuratorului, sau . celui 
de -al treilea, faţă de care. reprezentarea trebuie - „să aibă loc. 

Ea „poate, să. rezulte şi din-împrejuiări !4, .- 
2) Procura trebuie deosebită de mandat, fiindcă : 

ț 

latâi, mandatul e un contract, prin care cineva se obligă, 

“în totdeauna, pe reprezentant, ca să facă numai de cât acte ju- 

” ridice. Aceasta se. întâmplă, când procura e dată în interesul. 
7 reprezentantului, : —-. Apoi; reprezentantul n'are nevoie să declare, 

“că. primeşte împuternicirea şi nici să facă această declaraţie 
-“faţă de: dominus. 

Al. doilea, -se “poate să existe - mânâat fărde. procură.. A 

„ceasta se întâmplă, când însărcinăm pe cineva: să facă un act 

- ridic în: locul- nostru, fără câ să ne numească; în acest 
„caz reprezentantul n'are nevoie: să. se. legitimeze față de” "acela, 

Y cu care va face actul 15, .- Dea Se 

3) Procura este: + un. act, de încredere. De aci urmează, că: 

11) Dermburg, 1. e. $. 118, în fine.: Ie a] 
12) Cf, D., 44, 7, de:oblig. et act. 14. — p, 45, -1,- de verb. o 9lig. 

8 Ş. 17.—D, 41, 1, de adg: Ter. domina 33. -v, Dernburg,. L c., Ss 118 

n. 2 şi 12. . 

- * a) Cf, Regelsberizer, N c., 1 's. 163. n. Î, Dernbure, . c., 1.3. 119, n. ua 

14) D., 14,5, quod cum eo, 8. 
15 D171, mandati, 12, $..17 şi 13, ci, Dernburg, L Co L S- 

119, n: 14. — D. 3, 3, de proc. 68. — D, 3, 3 cit 1 pr. şi $: 1. 

- să facă ceva în mod gratuit în folosul altuia.. Procura nu obligă 

i
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s 

“Nu “trece la moştenitori, ci se “stânge prin “moartea sau a 

lui dominus negotii, Sau a reprezentantului 16, - - a 
Nu poate să fie „cedată, adică reprezentantul nu poate să'şi 

substitue pe altă persoană. De aceea, pentru ca “avocaţii pro- 

curatori să poată să'şi substituească pe alţi: colegi, trebuie în 

totdeauna să, se spună în procură, că substituirea este permisă. 

-- Este revocabilă după voia lui dominus. . Acesta nu -poate : 
„renunţă la îndrituirea dea o. revocă. — Dar, pentri ca revocarea | 
să aibă putere faţă de, cei de al treilea, trebuie, ca să fie adusă - 

la cunoştinţa acestora. Altfel, procură va continua să existe a- - 

tata vreme, cât cei de al treilea nu vor. avea idee de revocare 1, 

4) Procura este specială, ori generală. 
„Procura: specială imputerniceşte pe reprezentant: să facă 

sau un act juridic anume determinat, sâu o categorie. determi- 

“nată de acte; de -pildă, înstrăinări de imobile. 
Procura generală 'la' rândul său este sâu nelimitată, sau - 

limitată. — -Procura generală nelimitătă imputerniceşte pe repre- “ 

zentat să administreze întreaga avere . a. lui dominus. — Procura 

Benerală limitată îl împuterniceşte să: administreze o sferă. anu-. 

mită din acea avere, de pildă, toate bunurile afară de imobile; 

.— Reprezentantul: care e împuternicit printr'o procură generală, a | 

- se numeşte, procurator omnium bonorum. Di 

o. Procura generală poate să dea sau numai. administrarea N 

- curentă, sau administrarea liberă, administratio. ciim libera *8, Acea- . 
sta- din urmă poate să fie dată sau expres, sau tacit, adică să. 

- rezulte din întregul cuprins al procurii şi din scopurile acesteia. 

"In cazul, în care procura generală a dat numai administrarea 
curentă, reprezentantul nu-i . îndrituit să se atingă de substari- 

„ţa averei, dar poate înstrăină fructele: acesteia. : - a 
- “În cazul, în care protura generală a dat administrarea liberă, 

reprezentantul este îndrituit să facă nu numai toate actele de. ad- 
ministrare, ci mai cu seamă transacţii şi acte. de înstreinare 15, 

3 

  

16, ].; 3, 26, de mandato. 's. 10. —D, 13, 1, de rebus - creditis, a, 
"Cf. D.,:14, 3, de instit. act.. 11, pr., 5 $.17, 17 s 3 
11) D46,8, desotut, 483,81. 

18) D., 3, 3, de procur., 53... Mi 
3 5 dai D,: 39, 5, de. donat., 7, pr.—D, 26,6, quibuis fodis pier sol, 
„8.5. , 

- - 7 pu
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aiară de donaţii 2. — Dar, poate face donaţii de acelea, care nu 
se sprijină pe bunul său plac, ci sunt cerute de administrarea 
averei. De pildă : Cadouri de anul nou, daruri servitorilor, 

'V. In actele ilicite nu există reprezentare | De aceea, când 
“cineva, însărcinat de altul, săvârşeşte un furt, se face singur vi- 

novat de furt. Ce-i drept, „acel, care i-a dat însărcinarea. să să- 
- Vrgeasea furtul, este şi. el răspunzător, dar numai ca pruvoca- 

| ; deci este obligat, nu din furt, ci din. actul său „propriu? - 

a $. 71 di, Ii SRR 

" A. Reprezentarea este o'cooperare juridică, prin care 0 per- 
soană face în locul altei persoane un act: juridic, care produce 
efecte, ca şi cum - ar fi făcut de aceasta. N a 

De. reprezentare, se 'deosabesc: Cooperările de: fapt, adică 
diferitele ajutoare date de alte persoane acelora, care fac actele 
juridice. Cooperările - juridice, prin -care o persoană 'validează 
actul juridic făcut de părţi.. Şi cazurile, în care unele acte ju= | 
ridice produc efecte nu numai pentru părți, ci şi pentru persoane 

„de al treilea, care deşi mau făcut nimic, totuş trag foloase din .. - 

„acele acte, De. aceia, nu avem de a face cu“ o „reprezentare. în 

următoarele cazuri: . 7 - 
| 1. Cooperări de fapt peniri a se "da. ajutor părților la fa- 

“cerea de: acte juridice. 

1) Când părţile se servesc de un. al treilea, ca saşi ex- 

- prime lămurit voinţa lor. De pildă: Sau să redacteze actul, Sau... 

să-l scrie pe hârtie. In acest'caz cel de al treilea nu-şi exprimă 
- propria! sa voinţă,. ci voinţa părţilor. De. aceia actul: e privit, ca 

şi cum ar fi fost făcut de părţi. — Chiar când, 'acel de al treilea 

“nu ştie să redacteze bine actul, ori nu ştie să-l. scrie- corect aşa : 
în cât la urma urmei în act-este exprimată voinţa “sa, iar nu a. 

părţilor, tot nu avem de aface cu o. reprezentare, fiindcă el n a - 
-avut intenţia să şi exprime voinţa sa. 

2). Cănd cel de-al treilea este întrebuințat de părţi, ca să 

aducă voinţa uneia din ele la cunoştinţa celeilalte. De pildă : Nan- 
“tius, trimesul, care duce uneia din părți o scrisoare, în care e 

20) D, 3, 3, de proc. 5,8 şi 59. — D,, 42, 1,de ada. rer. domin., 98.4 
21) D. 5, 16, de vi, 1, ş. 18, per. în ine, -D, 43, 24, quod vi 13, in fine. 

—D, 47, 10, de injuriis, 11, 8. 3, —
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arătată voinţa. celeilalte - părţi. Deasenienea trimesul; care spune. 

din gură, ca și cum âr fio scrisoare vorbitoare, uneia din. părţi - 
voinţa -arățată şi pe care a auzit'o dela cealalaltă parte. In acest. - 

"Caz, glosatorii ziceau, că: nuntius este- pica domini. Deasemenea, 

curierii poştali, care duc scrisorile, curierii dela telegraf, care duc * 
-depeşile,; tâlmaciul, care spune, nu aceleaşi vorbe, ci acelaş în- 

" ţeles al lor. Toţi aceştia nu-şi arată voință lor, ci surit - unelte 
-(instrumenta, organa,) ale părţilor, prestează numai serviicile lor : 

“ (ministerium tantummondo praestant),. pentru ca părţile să'şi aducă - 
„la cunoşiinţă voinţele lor. De aceea actul juridic e privit, -ca şi: 
cum ar fi făcut de- părţi. 

| 3) Când persoane de al treilea, de la care nu se cere să: 
“aibă cunoştinţe tehnice, sunt întrebuințate de părţi, ca să mij- 

locească încheerea de. acte juridice. De pildă: Samsarii, misiţii, - 
| „proxenetae, care hotărăsc pe părţi să facă actele juridice. Aceş- .. 
„.. tia nu'şi arată numai voinţa. lor, ci şi voinţa părţilor. De aceia . 
şi n acest caz actele. “sunt privite, ca _şi cum ar fi fost făcute 
“de părţi, . - E e 
4) Când persoane de al treilea, de. la „care se cere Cunoş- 

“tinţe tehnice speciale, sunt întrebuințate de” părți: pentru facerea .' 
“şi: chiar pentru executarea actelor. De pildă: Conductorul de . 
tren, care nu numai” găureşte: biletele, treabă pentru care nu se: 
„cere cine ştie ce cunoştinţe tehnice, dar. aplică şi regulamentele 
- căilor ferate, arătând fiecărui. călător locul în vagon Ş. a. Dea-. 

...-Semenea, funcţionarul de la poştă, care trimite 'un pachet la o. 
„- adresă puţin cunoscută, treabă, pentru care se cere. cunoştinţe 
„. geografice ş, a. — Aceste persoane nu'şi arată numâi. „Voința 
„lor, ci şi voinţa părţilor. De aceea şi aceste acte sunt privite, 

ca şi cum ar îi fost. făcute de părţi, adică de călător şi stăpâ- _ 
“nul căilor “ferate, de trimiţătorul: pachetului. şi stăpânul. poştei. 

5) Când" persoane de-al treilea sunt întrebuințate de părţi 
atât ca să aducă voinţa uneia” din ele la cunoştinţa celeilalte, 
“cât. şi, fiindcă au.- -cunoştinţe tehnice, să. facă actul „juridic. De. 
pildă: Primus este în 'vorbă cu Secundus, ca să cumpere:de la. - 
acesta unul din cei doi cai, pe care-i are, şi, -hotărându- -se să 
cumpere, trimite pe vizitiul său Tertius, ca să spună lui Se- 
-cundus. această hotărire şi ca, fiindcă are cunoştinţe. speciale, 
„sa aleagă pe unul din acei cai. — Şi de “data aceasta actul va 
i privit, ca şi cum ar fi fost făcut de părţi.
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„ Gooperări juridice pentru € a se validă actele, făcute 
de sări. Ma - | 

„- Când un al treilea cooperează. la un act juridic, ca să-l 
valideze, să-l facă să: aibă. tărie. De pildă : Tutorul, care ia 

“parte, la actul făcut de pupil, curatorul,. care ia parte. ia actul 
“făcut de un interzis. In aceste “cazuri, acel de al. treilea între- 
geşte capacitatea părţii. Deci, nu avem de'a face numai cu vo- | 

”  inţa celui de al treilea, care să. înlocuească „voinţa părţii, ci cu : 
voinţa” părţii, care este întregită de voinţa“ celui de al treilea. 

TI. Acte juridice din 'care trag foloase persoane de al trei- 
- dea, care mau făcut nimic, - 

1) Când un act juridic - nu poate să se nască de cât având 
-de efect, ca din el să tragă folos -şi un al. treilea, care:n'a: tăcut PI 
nimic. De. pildă: “Când un. 'datornic are: mai mulţi creditori ipo- . 
tecari succesivi, -plata creditorului de rangul întâi,-face pe cre- 

„ ditorul -de 'rangul al doilea: să ajurigă creditor - de rangul. întâi, 
„chiar, dacă ma făcut nimic şi chiar dacă nu ştie nimic. In aceste 

„: “Cazuri, partea, “care a făcut. plata ma avut intenţia s'o facă, 
“ - pentru ca cel de al treilea să tragă “folos din ea. — De. aceea, | 

„aceşti de al treilea sunt numiţi paraziți juridici. - 
2) Când un act. juridic se face de: părţi în aşa fel, în cât 

“să folosească sâu şi unui al. treilea, sau numai unul âl treilea, 
-care n'a făcut nimic. De pildă + -Primus şi Secundus fac un con- 
„tract, prin care Secundurs făgădueșţe să dea „1000 de sesterţii 
sau şi. lui Primus şi lui Tertius; sau numai lui Tertius. Acest 

fel- de făgădueli uneori. produc efecte sau şi'n folosul, Sau numai 
în folosul celui de al treilea, chiar dacă 'acesta ma ştiut nimic 
"de.cele întămplate, „aşa că acest: âl treilea, Tertius, va căpătă 
sau o parte - din miia - de: sesterţi, “sau toată miia. “Dar, nici 

:în aceste cazuri Primus n'a avut intenţia să facă actul în locul 
lui Tertius. ă | 

„-B. Fiindcă în teprezentarea. directă, “după cum am spus, 
“actul juridic, deşi este făcut de reprezentant în locul'lui do- 
minus" negotii, .totuş “produce efecte în persoana acestuia, de 
“aceea se pune întrebarea: Cine este parte î în aceste acte juridice ?.. 

“Dominus singur ? “Reprezentantul !singur ? 'Ori-amândoi ? Ches- 
”. tiunea e foarte controversată. Sunt trei păreri principale. 

]. Teoria reprezentaţiunii. Această părere susţine, că parte! 

1) In loc de parte, unii jurişti Zic -  conthactant. Dar, Regelsberger, I, 
|. $ 159, n.6, susține, « că vorba contractant este echivocă şi deaceea 

tizbuie evitată. _ . ,
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adevărată în actul juridic: este reprezentantul. „şi deci voinţa. sa 
_este hotărâtoare ; dar, că în mod fictiv 'exprimarea voinţei aces- 
“tuia e prvită juridiceşte . ca exprimarea” voinţei lui dominus şi 
de aceea efectele actului privesc pe acesta... - - 

„Urmările acestei păreri sunt: 1) Reprezentantul trebuie să- 
aibă capacitatea generală de agere şi nu e nevoie, nici ca do- 
minus să, aibă “această capacitate şi "nici ca reprezențantul să 
“aibă capacitatea “specială, care se cere pentru fiecare act juridic. 
Deaceea, o femee, un infantia major, un minor pot fi reprezen- | 
tanţi. De pildă: O femeie, deşi nu-i capabilă să garanteze o 
obligaţie a altuia, totuş, ca “procuratoare_ a soţului său, poate 
să garanteze în numele lui. — Dominus nu poate atacă obligaţia 
rezultând din actul juridic pe motiv, că reprezentantul său a fost 

“ incapabil, (impuber infantia major, ori minor) ; izvoarele noastre 
“spun, quoniam sibi imputare debet, qui eum- praeposuit 2, adică 
dominus trebuie să şi impute sie însuş, că la ales de reprezentant. 

_2) Dacă voinţă reprezentantului a fost sau exclusă de eroare - 
esenţială, ori de violenţă absolută, sau viciată de. dolus, ori de. 

„violenţă compulsivă, actul juridic nu va produce efecte . pentru 
" dominus. negotii, deşi voinţa acestuia n'a fost. înrturită de nici 

una din pricinele. de mai sus. — 3) Dacă reprezentantul sa 
- făcut vihovat de dolus, ori de. culpa, atât dominus negotii,. cât 

"- şi cei de al treilea vor putea să invoace dolus şi culpa în contra 
reprezentantului. Dar, dacă dominus. negotii s'a făcut vinovat de 

„dolus,. ori de culpa, cei de al! treilea : nu- Vor putea: invocă în 
: „contra reprezentantului nici dolus şi nici culpa. et 

: Impotriva acestei păreri se obiectează, că este anilaterală * 
şi duce la concluzii nedrepte. şi nepractice, De pildă: M.. -Mae- 
:vius scoate în vânzare moşia Corneliană. L.- Titius ştie, iar C. 
Sejus nu ştie, că. M.. Maevius nu-i proprietarul moşiei. În aceste 
împrejurări, [. Titius dă procură lui C. Sejus, să cumpere moşia, 
iar acesta o cumpără. C, Sejus fiind de bună credinţă, ar urmă, 
ca dobândirea moşiei, să fie de. bună credinţă şi pentru L. 
„Titius !5. Acesta e nedrept! 

11, Altă părere susţine, că parte adevărată: în actul. juridic 
"este dominus negotii şi deci voinţa sa e hotărâtoare, iar repre- + 

zentantul nu-i de cât un instrument al acestuia, 

  

"2)D, 14, 3, de instit, act, 7, 3. 2. * Ma: - A 7 
3) Ci, Regelsberger, |. c, Ş. 159, n. 12. - . Ă
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: Urmările acestei păreri sunt: D Efectele actului juridic. tre= 
- buie să fie judecate ţinând-seamă numai de voinţa lui dominus. — . - 

| - 2) Dacă 'dominus s'a făcut, vinovat de dolus ori de culpa, cei : 
de al treilea vor putea invocă în. "contra. sa atât -dolus cât şi 
culpa. In pilda de mai sus dobândirea “moşiei nu va mai fi de. 

„bună credinţă” pentru dominus. -.- - : 2 
- Impotriva acestei păreri se obiectează, că şi ea “este: uni- 

| laterală. “şi duce .la concluzii nedrepte şi nepractice: 1) Procurator 
- omniiim. bonorum nu poate îi privit ca un instrument. Intr adevăr, 
dorhinus negotii, -de pildă, lipsind din- Roma, fiind dus tocmai | 

- prin Asia, iar. reprezentantul său cu procură. generală nelimitată 
făcând acte juridice în Roma, nu se poate zice, că voinţa lui 
dominiis e hotărâtoare, deşi acesta nu ştie! nimic de acele acte. 
—-2) Reprezentantul, împuternicit de lege, ori de dregătorie, nu 
este un instrument, — 3): Reprezentantul, fiind un instrument,- 
ar putea să fie chiar: şi o persoană, care mare nici o capacitate 

"- de agere, de pildă, un copil (infans), un nebun! — 4) Copii şi 
nebunii, neavând nici. o voinţă, nu se “poate zice, că voinţa lor 
este hotărâtoare ; deci, nu vor putea face” acte prin reprezen- 
tanţi, nu vor putea fi “reprezentaţi — 5) In sfârşit, dacă voinţa Ei 
lui “dominus ar „fi hotărătoare,. ar urmă, ca eroarea esen-: 
țială,. violenţa. absolută, ori compulsivă, culpa, dolus şi scien= 
-zia vitiorum din. partea reprezentantului să nu poată. fi invocate.. 
nici de dominus şi nici de cei.de al- treilea contra acestuia. Te 

. De” pildă: L. Titius împuterniceşte pe “M. -Maevius să cumpere. 
- moşia Corneliana. de la C..Sejus.. Acesta, dacă va fi înşelat de. 
- M. Maevius, nu' va “putea să susţină faţă de L; Zitius, care nu-i 
„vinovat de dol, că actul n'are tărie. Dacă M. Maeviuis va fi 'să- 
 mârşit înşelăciunea' în paguba lui L. Tilius, acesta nu va putea - 
susține față de C. Sejus, că. actul mare tărie. | | 

“TU. O. a” treia părere susţine, că dominus negotii şi reprezen- 
- tantul în : marginele: _„împuternicirii sale: lucrează împreună şi . 
dau naştere actului juridic,-teci amândoi sunt creatorii actului, 

. reprezentantul “este creatorul primar, iar dominiis. este creatorul se- 
„_cundar.-De aceea atât: voinţa: lui dominus, “cât şi "aceea a re- 

- prezentantului sunt hotărâtoare. : 

. Urmările acestei păreri sunt: 1) Atât domiinus, cât şi re- 
prezentantul său trebuie să aibă capacitatea de agere.-De aceea, . - 

E copiii şi nebunii, neavând această capacitate, nu vor putea face 
z
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"acte juridice în locul altora. — Deasemenea străinii (peregrini), ne- 
- având capacitatea de a. dobândi proprietatea quiritară, nu vor 
putea -s'o dobândească nici prin reprezentanţi. — 2) Dacă voința - 

reprezentantului a fost înrlurită “de eroare esențială, violenţă ab- 
„ solută, ori compulsivă, dolus, actul. nu va avea tărie, nici pentru 
dominus, chiar 'dacă voinţa acestuia n'âr fi suferit o astiel de. 
înrâurire. 3) Deasemenea, dacă dominus nu va fi de bună. cre- 

- dință, dobândirea. moşiei: Corneliane nu va fi de bună credință 
pentru el, chiar dacă reprezentantul lui ar fi fost 'de bună cre- 

“dinţă; 4) In sfârşit, “dominus, având foloasele reprezentării; trebuie: 

a 

să sufere şi neajunsurile. ei. De aceia, «el vă fi răspunzător de 
"“dolus, culpa ect. , Săvârşite de reprezentantul său la, facerea ac- 

tului, 
x Ri 

. . 
Dc | | „72.  Ratiţicarea ulterioară, | 

Am spus, că între dominus negoti şi reprezentant trebuie 
„de regulă să existe. o procură. — Dar. se: poate întâmplă ca. 

o -persoană, fără să aibă: procură. din partea alteia, să facă acte 
pe socoteala acesteiă -şi s'o numească faţă de: contractatul său. 

“In acest caz, deşi cocontractul ştia, pentru cine -se face actul 
- juridic, totuş acest act luă naştere şi producea efecte numai față 
de acei, care-l făcuseră. 

; Dar, dacă-pe urmă, persoana, pentru” care; se: e-făcuise actul,. 
1 recunoaşte, de bun, atunci această. recunoaştere | “ulterioară se 

„aseamănă cu o procură, ratihabitio  mandato compăratur 1: şi 
„de aceea, — actul, de la: data decând a fost ratificat; este privit, 
ca: şi cum ar fi fost. făcut de această persoană.—. . - 

Justinian a mersi mai departe - şi a. admis, 'ca ratihabitio, E 
ratificarea, să aibă efect: retroactiv, 2 . adică actul să fie privit; 
ca făcut de la - inceput de însăş persoana, în numele şi pe, so- 
coteala căreia s'a lucrat, 

Actul făcut de un reprezentant fără 4 procură. este în suspen= 
sie, până ce se acordă ratificarea, ori se” refuză 3; Dar acel, care. 
cu ştiinţă a făcut actul cu-un reprezentant fără procură, nu poate 
singur reveni asupra. actului. a Sa zu 

1) D., 46, 3, de solut, 12 Ş. 4. 
2) C., 5, 16, de' donăt: inter VĂ „et. U., 25, —ci. Regelsterger, LB e 

1, $. 164,n.7 şi urm. 
. 3D. 3, 5, de neg. gest, 23: cf. D., 46, 3, de sotie, 5S, pr.. 

” 
N
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Secţiunea W. - 

Efectele actelor juridice. 

5:78. In general, 
“1: Actul juridi ntruneşte_toate elementele_sale esen=y   

  

țiale !, produce efectele voite de persoana, . ori de persoanelej care l-au făcut . 
Această regulă rămâne în picioare - orişice Sar întâmplă! -mai pe urmă, chiar dacă vre unul din elementele. esenţiale ale : - actului ar dispărea 2, cu condiţiune însă, ca elementul dispărut să nu fie în acelaş timp element esenţial şi al raportului juridic, pe care actul avea de scop să-l înființeze . De pildă: | M. Maevius, având capacitatea trebuitoare de agere, face . un testament şi, după puţin timp, înebuneşte. şi deci ajunge in- capabil de agere. Capacitatea de agere a testatorului este un element esenţial, pentru ca testamentul „lui: să producă „efecte. . Deşi acest element esenţial al. testamentului a. dispărut, prin, înebunirea lui M. Maevius, totuş testamentul va produce. efectele * „. voite de testator," 
C. Sejus' se învoeşte! cu Titius şi se „obligă să-i. dea 

proprietatea unui lucru anume. determinat. Scopul învoelei. este, 
ca raportul juridic numit proprietate să fie înfiinţat _ între L. 
Titius şi acel lucru, După câtva timp de' la facerea învoelei lu- 
crul ajunge extra  commercium:; Din această pricină: Pe de o 

| ” parte, C. Sejus nu poate să dea. acel lucru, precum se obligase ; 
deci un element esenţial. al acestei obligaţii a dispărut.. Pe de 
allă parte, L. 7itius nu mai poate dobândi: „Proprietatea. asupra. 

„acelui, lucru ; deci. elementul dispărut este în acelaş timp şi un, 
element esenţial al raportului juridic de proprietate, vare urmă | 

„să fie înfiinţat prin obligaţia „lui C: Sejus.:. De aceea, de data 
aceasta, actul juridic (obligaţia lui C. Sejus) nu mai produce e-. 
fectele. voite de acei, care Pau, făcut, Ie Sa 

"Il: Fiindcă, potrivit. regulei de, mai sus, actul juridic - pro-. 
= 

  

1) V. mai sus $. 65, II, p. 318, rândurile 15—27 şi p. 319, rândurile _ 
'35—38. ” 

2) ].. 2, 12, quibus 'non est permissum facere testari. $$. i şi 2. — D.. | 50, 17, de. regulis juris, 85 Ş.:1. — Cf, D., 45, 1, de verb. oblig,, 140 $.2, 
3) D., 34, 8, de his quae pro non. script. hab.; 3, 5,2. —D., "45, 1, 

4 

"s.G. Longinescu, — Elemente de Drept Roman. , i - : 23 p 
. 

4
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„duce efectele voite de părţi, urmează, că între efectele lui şi 
voința aceluia, ori.a acelora, “care l-au făcut, este un raport 
strâns şi imediat, RR | 

-. Totuş, “acest raport a: fost tăgăduit. S'a susţinut, că nu 
„există un astfel de' raport, că actele juridice produc efecte, nu 

conform voinţei'părţilor, ci conform rânduelelor dreptului pozitiv, 
„Ca dovadă. despre acesta s'a dat următoarea pildă: L. Zitius - 
vinde lui C. Sejus un: cal, pe care-l crede sănătos, dar care în 

"realitate are sămânţa unei boli grele. După vânzare boala se 
iveşte. Conform dreptului pozitiv, L. Titius este răspunzător de 
acel cusur ascuns al calului. lată un 'efectal vânzării ! — Dar, 
întru cât L. Titius n'avea ştiinţă de cusurul calului, nu se poate 

"zice, că acest efect a fostvoit de LL, Titius. — Aşa dar, actul ju=" 
ridic a produs efecte, nu conform voinței părţilor, ci: conform rânduelelor dreptului pozitiv. Dacă este aşa, trebuie să se recu- noască de oricine, că de voinţa părţilor atâraă numai exprimarea 

„voinţei lor; iar voinţa, o dată exprimată, pune în mişcare dreptul 
pozitiv, îl îmboldeşte în chip mecanic, în cât efectele acelei a- . rătări de voinţă se produc „neaparat, în puterea legii (vi legis), - fie că au fost voite de acei, care şi-au arătat voinţa, fie că m'au "fost voite | - IN îi Na N Dar, nu este aşa! In adevăr, se poate intămplă adeseaori, ca efectele cele din urmă ale unui act, să fie altele. de cât-a- „celea, la care se aşteptau, acei, care l-au “făcut. Insă, de aci nu urmează, că n'ar există un raport strâns şi imediat între efectele unui act juridic şi voinţa persoanelor, care l-au făcut.. Am spus, că actele juridice au de scop să înfiinţeze, să schimbe, să desţi- inţeze etc. raporturile juridice. Prin urmare, voinţa! persoanelor, care fac' acte juridice, este Înființarea, schimbarea, desfiinţarea etc. de raporturi juridice. De pildă: +C. Sejus, făcând o: vân zare, ajunge vânzător. Efectul acesta a] “actului juridic numit vânzare, se produce conform voinţei sale; căci, dacă m'ar fi voit „Să ajungă vânzător, m'avea de cât să nu facă vânzarea. Deci, iată dovedit neîndoelnic, că între efectele unui act juridic şi vo- inţa acelora, care l-au făcut, este un raport strâns şi imediat. | „— Acum, ce efecte se vor 'produce 'mai departe din raportul juridic odată înfiinţat, aceasta se va. hotări de dreptul pozitiv. „Dreptul pozitiv ţine seamă până la un punct şi de voinţa per- soanelor, care au făcut actul juridic ; dar, nu le lasă numai pe ele singure să hotărască, De aceea, C. Sejus, ajuns vânzător, - este vânzător cu toate îndrituirile! şi îndatorirele prevăzute de



adăogată la un act _juridic, după bunul plac 
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dreptul pozitiv, iar nu cu efectele, pe care şi le va.fi închipuit! — Prin urmare, nu e nevoie, ca persoanele, care fac acte juri- dice, să cunoască şi amănuntele şi toate efectele raporturilor ju- 
“ridice, izvorând din acele acte ; ci, este deajuns să cunoască “raporturile juridice: în: general şi să voească să le înfiinţeze, _A- 
ceste raporturi . în întregimea lor se nasc conform voinţei 
părţilor şi numai amănuntele lor iau. naştere potrivit rândue- lelor dreptului pozitiv. | Ra 

III. Deşi actele juridice, . care întrunesc toate elementele! 
esenţiale, produc efecte conform voinţei părţilor, - totuş trebuie| 
de luat: aminte, că acelea dintre ele, care se fac inter vivos şi “mai Cu seamă convențiile, produc efecte numai faţă de părţi şi 
nu față de cei dealtreilea. Aceştia nu pot trage nici un folos şi 

"nu pot suferi nici un neajuns din acele acte. Această regulă se 
exprimă, zicându-se: Res inter alios acta aliis nec nocgt nec pro- 
dest == Actele făcute de alţii nici nu vatamă şi nici nu folosesc 
altora. e Se . 

- De la această regulă generală se face o singură “abatere 
pentru acele acte, care, după cum zice lhering,' produc efecte re- 

"„. flexe. De pildă: Când C. Sejus găseşte o : comoară în moşia . 
lui L.' Titius, acesta dobândeşte jumătate din .acea comoară, de 

„şi nu a făcut nimic! — Când „moştenitorul. C. Sejus repudiază, 
nu primeşte moştenirea, care i-a fost «deferită, această moşte- 
nire e deferită aceluia, care era înlăturat din pricină, că eră faţă 
C. Sejus. | ; Sa : 

IV. Efectele naturalia ale unui act juridic pot fi schimbate prin. 
accidentalia. Acestea variază la infinit, după cum vor părţile. | 
Dintre ele trei sunt mai însemnate, fiindcă au un caracter mai 
general şi anume : Condicio, dies şi modus. — Actele juridice, 
care nu conţin accidentalia, se numâsc pure şi simple (negotia 
pura). i | | 

8: 74. Condicio. . 

|. Condiţia în înţeles de accidentale, este o. modalitate, care e, 
al părților, şi care i. 

iace, ca efectele naturale ale acestuia să fie schimbate şi 
„anume să atârne de o faptă viitoare şi nesigură. De pildă: 1. Titius- ă 

- făgădueşte lui C. Sejus să-i dea 1000 de sesterţii, dacă va veni 

. 

=
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_ corabia din Asia” (si nâvis ex Asia venerit). Fiindcă nu se ştie, 
dacă va veni corabia: din Asia, ori nu va veni, de aceea, câtă 
"vreme nu .va fi venit, nu se va şti nici, dacă L. Titius va trebui 

să dea lui C. Sejus. miia de sesterţi.— Prin urmare, condiţia este 
o faptă viitoare şi nesigură, care face, ca efectele actului juridic 

să fie obiectiv nesigure, să fie. suspendate. 

„Ceea ce caracterizează condiţia este: Pe de o parte, că ea 
este o modalitate adăogată de bunul plac al părților, iar pe de 

altă parte, că fapta, de care atârnă efectele actului. juridic, trebuie _. 
să fie şi. viitoare, .. şi nesigură ; căci, numai aşa "avem . de 

"a face cu 0 nesiguranţă obiectivă !. | 

De regulă condiţia e aratată prin . conjuncţia „dacă“, „si“, 
Il. Condiţiile sunt de,mai multe feluri : Ai 

1) Condiţii suspensive şi! condiții rezolutorii. | 

- Condiția se numeşte suspensivă, când:fapta viitoare şi ne- 

sigură face, ca începerea efectelor unui act : juridic să fie sus- 

pendată. .De pildă: C. 'Sejus vinde lui L.: Titius moşia Corne- 
liană, dacă va veni corabia din Asia.; 

Condiţia se numeşte. rezolutorie,. când fapta viitoare şi ne? 

sigură face, ca. încetarea efectelor: unui act juridic să fie SUS- 
pendată.. De pildă: C. Sejus vinde „moşia Corneliană lui L. Ti 
țius ; dar, dacă acesta pâvă la zi întăi a lunei viitoare nu va 
plăti preţul, vânzarea să fie desființată 2, 2 ă 

Deosebirea aceasta a condiţiilor în suspensive şi în rezo-' 
“lutorii-nu-i logică. In adevăr, fiindcă, după cum am spus, ori 
ce condiţie este o modalitate, care: face, ca. efectele unui act ju- 
ridic să atârne de o. faptă. viitoare şi nesigură, urmează, că ori 
ce condiţie e nesigură, adică suspensivă. Deci: Când 'e vorba 

„de un act juridic înființător de îndrituire, inceperea sau naşterea 
acesteia va îi suspendată. Când e. vorba de un act desființător 
de îndrituire, încetarea sau stângerea acesteia va fi suspendată ! 
In amândouă cazurile condiţia.produce efecte suspensive. Astfel, 
fiind. lucrurile, este nelogic, pe de o parte, să numim condiţii 
suspensive numai pe acelea, care-s adăogate la' acte înființătoare. 
de îndrituiri, iar pe de altă parte să nu. voim să dăm nuraele 

DV. maijosun.3. o o să | - 
2) V. mai jos n. 4. 

-3).V. mai sus 'n..]. .:
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„de suspensive acelor condiţii, care sunt adăogate la, acte desfi- 
-ințătoare de îndrituiri, deşi li se cuvine şi lor.acest nume, fi- 
“indcă şi în cazul lor, ca şi. în cazul celorlalte, „efectele actului 
Sunt suspendate. 

„ Ceea, ce a dat naştere acestei terminologii greşite, a fost 
“împrejurarea, că uneori părţile fac două acte juridice, unul în- 
“fiinţător de îndrituiri pur şi simplu, iar altul  desfiinţător de 
îndrituiri condițional, pe care le contopesc într'unul Singur, Astiel, 
în pilda dată mai sus, părţile: au făcut un act înființător de 

-îndrituiri, vânzarea moşii Corneliane, care e pur şi simplu, adică 
“matârnă de nici o condiţie, şi un al doilea act, desființător 
-de îndrituiri,. adică desfiinţarea vânzării, care : atârnă de - - 

- condiţia, dacă nu' se va plăti preţul până la zi întăi a lunei vi- . 
itoare. De aceea, în loc să se spună, că părţile au făcut o vân-! : 

"zare sub: condiţie rezolutorie (o vânzare condiţională rezolutorie); 
-e mai bine .să se spună, că au făcut o vânzare pură şi simplă, 
la care au adăogat un act desființător . condiţional. Romanii 
-chiar spun anume, că în acest caz avem de a face cu emplio 
_pura quae sub condicione resolvitur +. — Deci, aşa numita condiţie -- 
rezolutorie este în realitate un act desfiinţător “de îndrituiri 
condiţional adăogatela un act pur şi simplu. ; ” 

2) Condiţii pozitive sau ajirmative, condiții negative Şi condiţii 
„pozitive şi negative în acelaș timp. - o. 

Condiţii pozitive sau afirmative sunt acelea, care. cer, ca să 
se întâmple o schimibare. oarecare. Deci, ele fac, ca efectele ac- 

“tului juridic să atârne de implinirea faptei viitoare şi nesigure. 
De pildă: L. Titiuş făgădueşte lui C.. Sejus, că dacă va veni 
“corabia” din Asia, îi va da/1000 de sesterţii. | 

: Condiţii negative sunt acelea, care cer, să nu 'se întâmple 
“nici o schimbare. Deci, ele fac, ca efectele actului juridic să a- 
-târne de neîmplinirea faptei viitoare şi. nesigure. De pildă::£. 

Titius făgădueşte lui C. Sejus, că, dacă nu va veni. corabia din 
„Asia, îi va da 1000 de sesterţii. 

„De regulă condiţiile pozitive sunt formulate ăfirmativ,' iar : 
-cele negative sunt formulate negativ. Dar, se poate, ca - formu- 
larea. să fie afirmativă şi totuş să avem de a face cu o condiţie 

„negativă, “care cere „să nu, se > întâmple nici” o - schimbare: De 

4 D. 18, 2, de in die addict. 2; pr.: 
Da a ati ,
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pildă: Când L. Titius, făgădueşte lui C. Sejus, că-i va da 1000: 
de sesterţii, dacă acesta .va “rămâne holteiu, ie tot una cu | 

“a spune, că'i va da 1000 de HS, dacă acesta nui se va : căsă-. 
tori. | | a | 

„Condiţii pozitive şi negative în acelaş timp sunt acelea, care. 
cer, ca fapta viitoare şi nesigură şi să se împlinească şi să nu 
se împlinească. De pildă: Cumpăr pe, Siichus, dacă va veni, 
corabia din Asia, ori dacă nu va veni: 

- 3) Condiţii potestative, cazuale şi mixte. „ 
Condiţia se numeşte potestativă, când împlinirea faptei vi= 

„toare şi nesigure atârnă. de voinţă fîndrituitului conăționa | 
De pildă: Dacă -te vei sui în Capitol, îţi voi da 1000 de HS:: 

„ Condiţia se numeşte cazuală, când împlinirea faptei vii) 
„ toare şi nesigure atârnă, nu de voinţa îndrituitului, ci sau de-i 
„evenimente €, sau de fapte ale altor persoane. De pildă: Dacă” 
„mâne va ploua îţi voi da 1000 HS.— £.. Titius tagădueşte lui C.. 
„Sejus, că'i va. da 1000 de HS, dacă M, Maevius va fi ales. 
consul. o i a 

Condiţia se numeşte mixtă, când împlinirea faptei viitoare: 
| şi nesigure pe de o parte atârnă de voința îndrituitului condi-: 

țional, iar pe de .altă parte atârnă de fapte streine. de „voința. 
acestuia. De pildă: Iţi voi da 1000 de HS., dacă te vei căsă- 
tori cu L. 7itia. — Iţi voi da 1000 de HS., dacă vei fi ales... 
consul: Aa Aa E _ 

Aceste trei feluri de condiţii pot îi sau pozitive, sau negative, 
„ Condiţia potestativă negativă se numeşte. condicio in non: 

faciendo. E e i a 
Atragem luarea aminte; că mavem de a face cu o condiţie: 

potestativă, când împlinirea faptei viitoare * şi nesigure atârnă. 
de voința datornicului condiţional, iar nu a îndrituitului. De 
pildă : Iţi voi da:0 1000 de HS, dacă voi voi, ţi voi cumpără. 
un poloboc din vinul tău, dacă îmi va plăceă — In aceste. ca-. 
zuri, de voinţa datornicului condiţional atârnă, . nu efectele ac-. „tului juridic, ci. chiar existenţa acestuia, căci el încă nu s'a. născut. Deci, dacă mai târziu voi spune, că mi-a plăcut vinul, . „atunci nu va fi vorba de împlinirea unei: condiţii, ci. de o. ex- 

  

5) D., 18, 6, de peric. et conun., 8 S. 1, 
6) V. Introducerea, Ş. 24, p. 102.. 

4



i Dă 
“Drimare de voinţă, “care trebuie să fie tăcută în chipul prevăzut 
»de dreptul pozitiv şi care mai trebuie să ajungă la cunoştinţa. 
vânzătorului. — [Abateri în materia testamentelor.]:: 

4) Condiţii exprese şi condiţii subînțelese sau tacite.: 
Condiţia se numeşte expresă, când voinţa părţilor de a 'face actul condiţional .este arătată anume, direci, . prin modali- tatea adăogată. De pildă: Iţi voi da o 1000, dacă va veni co- 

'Tabia din Asia. . . Da Ia Să ” - Condiţia se numeşte subinfeleasă când voinţa părţilor de 
“a face actul condiţionai, nu-i arătată anume, ci 'reiesă din 
“împrejurări. De pildă: C. Sejus făgădueşte fetei .L. 7itia, că o va înzestră cu 1 000.000 de HS.— Când e vorba de înzestrări 

“se subinţelege întotdeauna condiţia, dacă. se va face căsătoria 
“(si nupiiae fuerint secutae).' 

„_.5) Condiţii derizorii şi condiții inepte, - - 
Condiţia se numeşte derizorie, când fapta-viitoare şi ne- 

-sigură este ridiculă, bătătoare de joc. De pildă: L. Titius nu- 
meşte moştenitor'al său pe C. Sejus, dacă'i va aruncă în mare 
“cenuşa, după arderea cadavrului”, - a 

Condiţia se numeşte ineplă, când fapta viitoare şi nesigură este 
absurdă, neghioabă, ne la locul său. De pildă: £.. Titius nu- 
'meşte pe C. Sejus moştenitor, dacă-l . va ingropă cu haine de . 
„prisos, ori cu alte lucruri de prisos 8, | 

6) Condiţia se numeşte perplexă, când faptele viitoare şi 
:nesigure se bat cap în cap, aşa, că nu se'pot împlini. De pildă: 

„Dacă L. Titius va fi moştenitor, M, Maevius să. fie moştenitor ; 
iar dacă M. Maevius va fi moştenitor, L. Titius să fie moşteni- 
“tor. Astiel de condiţii fac, ca actul, la care sunt 'adăogate,. să 
“maibă nici o tărie şi să nu producă nici un efect.  - i 

7) Condiţii captatorii. Condiţia se.numeşte captatorie, când 
“ “apta viitoare şi nesigură dă actului juridic un caracter momitor. 
“De pildă: Să fii moştenitorul meu, dacă şi tu mă vei numi moş- 
tenitorul tău. — Aceste..condiţii fac, ca actul la care-s adăogate 
“să m'aibă tărie şi să nu producă efecte. -, Aaa 

-8) Condiciones praeposterae. Condiţia se numeşte preposteră, 
| ând actul ar fi trebuit să aibă efecte înainte de implinirea faptei 
viitoare şi nesigure. De pildă: Dacă va veni corabia din Asia, fă- 

7). D., 28, 7, de condic. instit., 27, pr. 
'8). D., 1. (30), de legatis, 113 Ş. 5.
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- găduese să'ţi dau azi 1000'de HS.—La început, acest fel de condiţii - | 

făceau, ca "actul să maibă nici o tărie. Imparatul. Leon a făcut: | 

o. abatere pentru! cazul, în care: e vorba de un act de: înzestrare. | 

Justinian în fine a rânduit, - -ca toate actele juridice cu condiţii pre- 
postere să aibă tărie, dar să nu producă. efecte, de cât „după îm- - 
plinirea faptei viitoare şi nesigure, Ne E 

9), Condiciones poenae nomine sunt condiţiile, care au de - 
. scop să pedepsească pe' îndrituit, dacă: fapta viitoare şi îndoel-.: . 

nică se 'va împlini. De pildă: L. 7itius. să fie raoştenitorul. meu; 
dar, dacă va căsători pe fiica” sa: cu .M. - Maevius, atunci şi. _ 

„C. Sejus să fie moştenitorul meu. ——. Aceste condiţii au avut aceeaş - 
soartă, ca “şi: acelea praeposterae. . 
10) Condiciones promiscuae -şi condiciones non promiscuae *, 9, 

Nu se 'ştie, ce înțelegeau Romanii prin aceste. -condiţii, | 
Condicio promiscua trebuie! săse împlinească după moartea 

testatorului. De pildă: „Dacă te-.vei 'sui în Capitol. In.acest caz. 
trebuie “să te sui în Capitol, după. „moartea. testatorului: şi ca „să te. . 

:. Supui testamentului, ul testamento. pareatur: a 
„„ Condicio non.promiscua “poate” să se înplinească. 'chiar în” 

timpul vieţii * testatorului, „De: pildă: „Dacă L Titius va îi ales 
„CONSul, 

- 
. 11) Condiciones juris: Condiţia. s se ' mumieşte condicio “juris, . 

"când fapta viitoare şi nesigură e 'cerută „de dreptul pozitiv, pen- 
tru ca un act juridic să producă. efecte,. De pildă: “Testamentul ' 
produce efecte, dacă. moştenitorul numit va: supravieţui testato- Ă 
rului. Există zestre; dacă - există căsătorie. - Traditio a lucrului 
vândut strămută proprietatea, dacă. prețul este plătit. | Su 

Când partea, ori: părţile adaogă o condicio juris. "Ia un- act | 
juridic, efectele acestuia-, nu' Sunt schimbate,. adaosul este de: 

-prisos. De. pildă: C. Sejus işi face testamentul, numeşte . -Moş- 
tenitor al său pe £. Titius şi apoi adaogă,. acest: act. să.nu 
producă efecte de cât, dacă L. Titius îmi va supravieţui, Adaosul. - 
este de prisos, fiindcă potrivit dreptului pozitiv persoana. numită 
moştenitoare trebuie să supravieţuească. testatorului pentru ca 
festamentul, acestuia să aibă efecte. SE 

9 D835, 1, De cond. et demonsti., USI.



x. a 
“Condicio juris. se mai numeşte şi condicio quae facite înest, 

“ “condicio tacita, condicio quae extrinsecus venit, condicio quae fru 
- stra aădditur, condicio supervacua 10, 

12) Condiciories in praesens tempus relatae ŞI condieiones 
„ÎN: praeteritum tempus . relatae. 

„Condicio se -numeşte: in praesens, tempiis relata, când fapta 
NE “iesigură, de care atârnă efectele actului juridic, €este- prezentă. De 
"pildă: C, Sejus' să. fie moştenitorul meu, dacă L. Titius .este con- 

- sul, Sau; făgăduesc să-ți dau . 100 de sesterţii, dacă: 'pegele Par- 
- “ilor trăeşte ii, . 

„... Condicio se numeşte in praeteritum tempus relăta, când faptă. 
“nesigură, de care atârnă efectele actului . juridic, : este trecută, 
.De pildă: C. Sejus. să fie moștenitorul meu, dacă L Titius a' 

E fost „consul 12, 
“In amândouă aceste. cazuri, - îapta, de care-i vorba, Chiar: 

“dacă e subiectiv nesigură, adică nesigură pentru acei care fac actul, 
totuş, fiind prezentă, ori: trecută '3, nu-i obiectiv. nesigură, aşa 

«Că se “poate află, dacă ea. există, s'a întâmplat, ori nu există, 

nu sa întâmplat. Dâcă tapta - 'există,- ori s'a întâmplat, actul 

„produce, efecte imediat, este purum ; dacă. fapta nu există, ori nu 
“sa întâmplat, actul, nu produce" nici un efect; este “nullum. Deci, 

- actul juridic în aceste două cazuri nu-i condiţional, ci „aut pu- 
7 

zum, aut nullum, şi efectele sale. nu sunt nesigure. 

„==. 13): Condiciones necessariae. Condicio: se 'riumeşte necessaria, 
cârd “fapta, de' care atârnă! efectele" actului. juridic, deşi viitoare, 

-e sigură, este- inevitabilă, De pildă: C Sejus ' făgădueşte lui L,. 
-Titius, iţi voi da 1000 de sesterţii, dacă „voi muri. In acest caz nu 

":s€ ştie, când va muri C. Sejus, dar sesştie sigur, că el, ca ori- 
-ce'om, trebuie să moară o dată şi-o dată. De aceea, actul nu-i 

-condiţional şi efectele sale. nu-s îndoelnice ; dar, nu se va putea 
| -cere suma” făgăduită, - de cât'la moariea lui C. Sejus. — Altă 

“pilda: Iţi voi: da 1000 de sesterţii, dacă n mâine va răsări soărele, 
„dacă, nu ie. vei sui în. cer. . 

'10) D., 23, 3, de jure dot. 21; —D;, 24, u de donat, inter v. et u U., s.. 
„—D,, 28, 7, de cond. instit., 12, '—B, 35,1, de cond. et demonstr., Îl. pr. Ş + 
-3 'şi 90. —, > 
. : “il D.. 28, 3. de injusto testam:; 16, — D,. 12,1; de reb. cred,, 31. — 
DD. 35, i, de condic. et demonstr., 10, 1. '—b, 38, 2, de bonis libert., 3, $ 13. 

12) D.,.28, 3, de. injust. testam., 16, —. a, 
13) D., 45,1. de verb. oblig.,' 120.
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„ Condiţia necesară se mai numeşte. şi condicio, quae omnimo=- do exstatura, 'condiţie, care în: orişi ce caz trebuie 'să existe, 1: 14) Condiciones possibiles şi. condiciones impossibiles. | 
Condicio -se numeşte possibilis, când fapta viitoare, de care. atârnă efectele actului juridic, este posibilă. De' pildă: [ţi voi: da 1000 de sesterţii, dacă va plouă mâne. - a + Condicio se numeşte impossibilis, când fapta "viitoare, de: care atârnă efectele actului juridic, este. imposibilă; adică nu se- + poate întâmplă, e cu neputinţă să se împlineâscă. De pildă: lţi: voi da 1000 de sesterţii, dacă vei atinge cerul-cu degetul 15, ori dacă vei ajunge luna 'cu mâna: şi soarele. cu picioarele | „ imposibilitatea poate fi sau firească, sau legală, sau mo- rală, după cum sau natura, sau dreptul pozitiv, sau morala. se: impotrivesc, ca fapta viitoare şi nesigură să se întâmple. De a-. „Ceea, condiţiile imposibile se deosebesc în condiții fiziceşte im-. . „ Posibile, condiţii legalmente sau Juridicește imposibile şi condiții: „. moralmente imposibile. — Insă, fiindcă: atât faptele oprite de: dreptul pozitiv, cât şi âcelea oprite de morală pot să se întâmple, de aceea în loc de condiţii juridiceşte imposibile e mai bine de: zis condiţii ilegale. şi în loc de condiţii ' moralmente inipo- sibile e mai bine de zis condiții imorale sau condiţii turpe. Pă- şind astfel, vom putea zice condiții imposibile în loc . de con- diţii fiziceşte- imposibile. Aşa dar, vom deosebi "condiții impo- - sibile, condiţii ilegale şi condiţii imorale sau turpe, | i „ Condiţii imposibile. Se poate ca fapta viitoare 'să fie ca Sau absolut imposibilă. De pildă: Iți voi da 1000 de HS, ! dacă te vei sui în cerut, - Sa a __ Sau relativ imposibilă. De pildă : C. Sejus lasă un legat : de 1000 de HS lui £. Titius, dacă acesta.se va căsători cu Lucia. Maevia. Dar, aceasta e moartă şi C. Sejus nu ştiă, că?i. moartă.. Sau să prezinte greutăţi invincibile, spre a se împlini. De: “pildă : Cineva este numit moștenitor, dacă înlăuntrul a trei zile. după moartea testatorului, îi va face un monument 17, Dar, acel: | monument nu poate fi făcut nici în 30 de “de zile! Sau, ca. în: PI ar | e „14) D., 35, 1, de cond.fett demonstr., 79, pr. —:D. 46,2, de novat,, 9, $. 1. —.CE. D., 3, 2, quando dies legati, 13, — D.. 45, 1, de verb. oblig., 120: 15) ].. 3, 19, de inutil. stip., $. 1. ! . e , 16) V. mai sus n. 13. i . DN | | “ 17) D., 28, 7, de cond. instit., 6, — D., 40, 7, de Statu liberis, 4, Ş. 1, 
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“pâvestele noastre, Roş împaratul spune lui Făt-Frumos, că-i va” 
"da .pe Ileana Cosinzeana de soţie, dacă într'o noapte va face un 

„palat cu totul şi. cu totul de aur, „Numai Zmeul, ori Dracul au 
“putut veni în ajutorul lui Făt-Frumos ! 

„ Condiţii “ ilegale. De: pildă: Iți voi da 1000 de HS, dacă 
- îmi vei, vinde res'sacra, res religiosa, forum, basilica, ori alt lucru 
extra commercium !8.; 'Te voi numi i moşienitor, dacă te vei i căsă- 
“tori cu sora ta. | 

- Condiţii imorale: Când se 'cere să săvărşim « o: fapta rea, 
maleficium. De pildă : ţi voi da 100, dacă vei omori pe L 
Titius, ori dacă-l "vei bate, . . , 

Când se cere, să nu facem ceva; ce e. „legalmente datorit. “ 
"De pildă: Iţi voi da 100, dacă nu vei da alimente tatălui tău ei 

| Când se cere, să nu săvârşim o faptă rea. De pildă : Iţi 
voi da 100,-dacă nu vei omori pe L. Titius 2, | . 

Când se cere, să facem ceva, ce e datoria noastră să facem. 
'De pildă: Iţi- voi da 100, dacă vei. da alimente tatălui tău. Aici, 
“din pricina câştigului făgăduit fapta capătă o nuanţă de imora= 
litate. 

„ Când se cere. să facem. o faptă, care în sine nu-i imorală, 
dar: care din pricina câştigului făgăduit, capăță. deasemenea o. 
nuanţă de imoralitate. De pildă : ţi voi da 100, dacă te vei 
insură, dacă nu te vâi însură, dacă te vei despărți,. dacă. nu te. 
vei despărţi, dacă nu vei domiciliă în: Roma ş. a. 21. | 

Spre a se şti, dacă avem de a face cu fapte. imposibile, 
ilegale, 'ori imorale, trebuie să: ținem seama de întreaga stare so- 

„ cială din vremea şi ţara, de care vorbim, — Astfel,, în cărţile. 
"vechi de drept roman, se găsea, ca pilde de condiţie: imposibilă, 
dacă. vei pluti în aer, dacă vei sbură. De la născocirea ba- 
loanelor, dirigiabilelor, aeroplanelor etc. aceste fapte au. ajuns 
„posibile. Deasemenea, la Egipteni căsătoria dintre. frate şi soră 
"eră îngăduită. 

Condiţiile imposibile, ilegale şi imorale pozitiv, adică acelea 
care cer, ca fapta viitoare să se. împlinească, dacă sunt it adăogate.. 

  

18)'D., 45, 1, de verb, oblig., 137. s. 6. 
„ 19) Dy 28, 7, de condic. instit, 9, 

20) D., 2, 14, de pactis. 73.3. 
m 2) Du, 7-8, de usu, 8$ „l —D 35, 1, de cond. et- demonstr.. 71 s 

2,172 8.4,:79$. 4,71... , ,
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SN 

la convenţii, fac, ca aceste' acte să nu. fie valabile, să n'aibă: 

nici o tărie, şi deci să nu producă nici un efect. 

Ce se întâmplă însă, dacă. aceste, condiţii. sunt adăogate: 

- la acte de ultimă voinţă '(testamente, codicili) ? Chestiunea a 
„ fost controversată: între cele dvuă şcoii. romane: Proculianii: 

crau de părere, că şi actele de ultimă voinţă, ca şi convențiile, 

ajung nevalabile prin adăogarea acestor condiţii şi. deci nu pro- 

duc nici un efect. — Cassianii sau Sabinianii erau de părere, 
“că aceste condiţii, trebuie să fie privite, ca şi :cum war fi adăo- 

N 

gate, ori i» m'ar fi scrise, aşa că actele de. ultimă voinţă sunt; 

valabile imediat şi deci produc efecte. —.Părerea Sabinianilor: 

a biruit. Vom vedea mai târziu, care au putut îi. pricinile, pentru. 3 

caie această părere a ieşit biruitoare. | 

„UI... Ne grăbim 'să atragem luarea aminte, că nu toate 

” condiţiile, pe care - le-am n înşirat mai sus (1—14) sunt adevă- 
„rate condiţii. 

1) Am spus, Că ceeace caracterizează condiţia este că dir, 
pricina bunului plac al părților efectele actului juridic atârnă de 

o faptă viitoare şi nesigură. — Fiindcă în cazul unei condicio - 
juris efectele actului atârnă de o faptă viitoare şi nesigură, nu 

din pricina bunului plac al părţilor, ci din pricina rânduelilor 

dreptului pozitiv, urmează, că toate condiciones. juris nu Sunt: - 

condiţii: şi-că adaosul părţilor are numai forma unei condiţii, 

dar n'are şi esența” acesteia, figuram non vim condiciones continet. 

'2) Am spus: deasemenea, că o altă caracteristică .a con- 

- diției este, ca fapta, de care atârnă efectele. actului, să fie. şi- 

viitoare şi nesigură. Fiindcă în cazul unei condicio in praesens- 

tempus: relata şi a unti':condicio in praeteritum tempus relata: - 
_ efectele actului atârnă de o faptă, nu' viitoare, ci sau prezentă, 

sau trecută, şi deci sigură, urmează, că aceste. condiţii nu sunt 
condiţii, Şi 

Fiindcă în cazul condiţiilor necesare, al condiţiilot impo- 
sibile şi ilicite, şi. al condiţiilor; pozitive şi negative: în. acelaş. 
timp efectele actului atârnă de o faptă viitoare, dar sigură, 

"urmează, că şi aceste condiţii nu sunt „condiţii, 
IV. Condiciones juris, condiciones in praesens tempus relatae, 

condiciones in. praeterium tempus relatae, condiţiile necesare;- . 
condiţiile imposibile, condiţiile ilegale. şi . condiţiile pozitive şi 
negative in acelaş timp sunt numite condiții impropriu zise ; iar
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celelalte „condiţii sunt numite condiji propriu zise, sau con- 
diciones facti. | 

V. Am spus, că, de regulă, condiţia - este arătată prin con- 
jucţiunea „dacă, „sie. — Dar, se poate, să avem de a face 

„cu o condiţie, deşi nu se: întrebuințează vorba . „dacă“, „si“. 

4 

„De pildă 2: Te: împrumut cu 106, dacă vila ta va fi construită 
întrun an de zile, este tot una cu te: împrumut cu "100, pe care 

| ţi-i voi numără, după ce vila va fi construită. — Prin urmare. 
ca să: determinăm natura şi efectele actelor, trebuie să ținem 
seamă mai de grabă de intenţia adevărată a părţilor, de' cât 
de vorbele, pe care le-au intrebuinţat. . - SN 

VI. In ce privește efectele produse de condiţiile propriii zise . 
trebuie să deosebim trei : faze :. Pendente condicione, „deficiente 
condicione şi existente condicione. N | 

1) Pendente condicione este faza, în care. condiţia este în sus- 
pensie, condicio pendet, adică nu se ştie,. dacă se va împlini, 
ori nu se va împlini şi anume, când condiţia este afirmativă Sau, 
pozitivă, nu se ştie, dacă fapta viitoare şi nesigură se va în- : 
tâmplă, iar .când condiţia e negativă, nu se ştie, dacă acea faptă 
nu se va întâmplă. In această fază efectele actului juridic sunt 
în- suspensie, sunt. nesigure, - „Deci: 

'“a) Dacă e vorba de un acl înființător de îndrituire, indrituirea 
nu-i încă născută, nu există,.De pildă, cănd C. Sejus s'a obli-” 
gat să dea lui L. Titius 100 de HS, dacă va veni. corabia din 
Asia, creanţa lui L. Titius nu există încă. De aceea, nu numai: 
-că L. Titius nu' poate cere să i.se dea suta, ci chiar dacă-C, 
Sejus, din eroare, i-a dat acea sută, o poate cere înapoi %, 

Dar, deşi îndrituirea nu există, totuş este speranţă (spes - 
- debitum iri, spes delatum iri), că se va naşte mai . târziu, că va -: 

există, Deci, există o legătură între părţi dela facerea” “actului. 
De aceea: i - ” 

Datornicul condiţional nu trebuie să împiedece împlinirea 
condiţiei, iar-dacă o împiedecă, condiţia e privită ca împlinită : 

„ Quotiens per eum, cujus interest condicionem non impleri, fiat, 
- quominus impleatur, perinde haberi ac si impleta condicio fuisset 24. 
„O pildă vestită este următoarea : Cineva cumpărase o.bibliotecă; ; 

22) Dernburg, |. c., |, $. 105, V. mai jos $. 75, n. 2, p. 37. 
- 23) D., 20, 1, de pignoribus. 13 $.5.—0D, 23, 3, de jure dotium, 83. 

_ 2) D, 50, 17, de regulis juris, 161. p. 35, 1, de cond. et demonstr., 24, 

'
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„dacă decurionii: din Campania -îi vor vinde un loc, unde s'o 
aşeze. Pe urmă, cumpărătorul nu voia să ceară de la acei de- 
'Curioni, ca.să-i vândă locul. Condiţia a fost privită ca împli- 
nită 3. — Tot aşa trebuie să hotărîm în următorul caz -foarte cu-.. 

„noscut: Un tânăr grec s'a învoit cu un profesor de drept, ca - 
„acesta să-l înveţe dreptul şi ca honorarul să fie plătit, dacă tânărul va. câştigă cel dintăi proces, pe care-l va: pledă. După 
terminarea studiilor, fostul elev nu voia să „pledeze nici un proces. De aceea, profesorul l-a dat în judecată şi şi-a sfârşit 
pledoaria zicând: Dacă-l veţi condamnă, ori dacă mă veţi con- 
damnă, tot eu voi. căştigă. — Fostul “elev s'a aparat punând „ aceleaşi concluzii, ca şi profesorul său: Dacă-]' veţi condamnă, “ori dacă mă-veţi condamnă, tot. eu: voi câştigă | Areopagul i-a . dat afară din şedinţă pe amândoi! — Dar, dacă procesul S'ar ju- decă după regulele din dreptul roman, atunci. fiindcă fostul 
elev împiedecase implinirea condiţiei, prin. acea că nu vojse să pledeze, condiţia trebuie, privită ca împlinită şi el trebuie să fie - condamnat să plătească honorarul |! E a 
| Datornicul condiţional, este răspunzător faţă de cealaltă parte de actele sale vinovate, (dolus şi culpa); mai ales e răs- 

“punzător, dacă a deteriorat, a. distrus, a ipotecat lucrul datorit 26 
Indrituitul * condiţional “poate luă măsuri de conservare a viitoarei îndrituiri. De pildă, să ceară garanţii (cauţii) 27, trime- tere in posesiune (missio in Possessionem rei servandae caussa 28). şi alte măsuri de conservare B-: - | i 
Indrituirea condiţională poate servi de temeiu” pentru diferite alte îndrituiri. [De pildă, poate fi „confirmâtă, poate fi „„. Sârentată, obligaţia condiţională poate fi înlocuită cu altă obli- "gaţie prin novatio].* E 
Indrituirea condiţională poate fi-avută în vedere la felu- rite operaţii juridice. [De pildă, la falimentul roman. (Bonorurm venditio şi bonorum distractio), la quarta Falcidia]. - o 

25) D., 18, 1, de contrah. emt.. 30, — D., 40. 7, de statu liberis, 38. — -V. Dernburg, Ic. [, $. 109. n.9. ! ! . a - | 26) Cf. D, 18, 3, de lege cominissoria, 4, pr. - Ă 27) C. 6, 54, ut în Possess. leget., 2.— D., 5.1, de judiciis, 41. — D,, 17, 2, pro socio, 38, pr, — D., 36, 3. ut tegatorum, 10. 2 28) D., 42, 4, quibus ex causis, 6. . | 29) D., 42,6, de separationibus, 4, pr. — D., 40,9, qui eta quibus, 27, pr.
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.Indrituirea condiţională poate fi vândută & şi! ipotecată. 
Raporturile condiţionale între vii trec -la moştenitorii în- 

b) Dacă e vorba de un aci desființător de îndrituire, acesta 
va trăi mai departe, până ce staiu quo va fi schimbat.. 

2) Deficiente condicione este faza, în care condiţia nu s'a — 
împlinit, condicio deficit, şi: anume, când condiţia e afirmativă 
sau pozitivă se ştie, că fapta viitoare şi nesigură sau nu s'a 
întâmplat, sau nu-i cu putință să se întâmple, iar când condiţia 
e negativă se şție, că acea faptă s'a întâmplat. — In această fază 
actul juridic nu produce nici. un efect, Deci : 

Dacă e vorba de un act înfiinţător. de îndrituire, aceasta 
nu se va naşte; iarjdacă e vorba de un act: 'desfiinţălor dej în- 
drituire, aceasta nu se va stânge. — In amândouă cazurile lu-. 

- rurile rămân în starea, în care se găseau înainte de facerea ac- 
tului. lar, dacă în timpul intermediar (de la. facerea actului şi 

„până la. neimplinirea condiţiei) sa întâmplat ceva, sa produs 

donat. 3. 

+ 

„oarecare efecte, acestea vor fi privite, ca şi cum nu Sar, fi 

produs 52, . 

3) Existente condicione este faza, în care condiția s'a: îm- 
“plinit, condicio existit, condicio impleta sau expleta est şi anume, 

când condiţia e pozitivă, fapta viitoare şi nesigură s'a intâm- 

plat, iar când condiţia e negativă, acea faptă nu s'a. întâmplat. 
In această stare a încetat ori ce nesiguranţă şi de aceea actul - 

"juridic produce efecte. Deci: s 

Dacă e vorba de un act , înființător de îndrituire, aceasta 
se naşte şi există, iar dacă e “vorba de un act desființător de 
îndrituire, acesta se stânge.. 

Actele condiţionale înființătoare de îndritiiiri ajung pertecte 
de la sine, indiferent, dacă voinţa originară a celor; care le” au 

" făcut mai. durează, ori ba ga . | | Aaa 

  

“ 30) D., 18,4, de here. vel act. vendita, 17 şi. 19. — C,, 8, 53 (54), de 

31) ].. 3, 15, de verb. oblig.. Ş:. 4 in fine. — Cf, D,, 36, 2, quando dies 
legal. 5, pr. şi $. 2. — J., 2, 20, de legatis, $..23. | 

» 82) D., 18, 1, de contraf. emt,; 31. — D., 18, 2, de in diem addict, 15.— 

| 2, 17 quibus modis testam. infirma, $. 2. —D,, 18,.6, de perie, et comm. 
rei vend. 8, pr. — D., 46, 3, de solut., 21 in fine.: 

33) D.; 18,1; de contrat. emit. 7, pr. -D,18,8, de perie et comm: 

zei vend., 8, pr.
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VII. O chestiurie. foarte controversată. privitoare la împlini- 
rea condiţiei este : Condiţia implinită are efect retroactiv, adică 

„actul devenit perfect, are efect. retroactiv, ori.nu are? 
1) In ce priveşte actele făcute sub condițiune suspensivă. 

Savigny susţine, că în totdeauna condiţia împlinită are e- fect retroactiv; că perfecţionarea actului are efect: retroactiv, a- 
dică, totul va fi privit, ca şi cum actul de la început a fost | făcut pure 2: De aceea, unii moderni zic: Condicio. impleta re- - trotrahitur a die negotii, a 

[In contra: acestei. păreri .se fac următoarele obiecţii: Intăi,“ "izvoarele noastre se impotrivesc, .ca împlinirea condiţiei. să fie - deajuns, pentru ca actul să producă efecte. De pildă: C. Sejus cumpără un cal, dacă va ajunge consul. Calul moare înainte de implinirea condiţiei. Pe urmă, .C. Sejus ajunge consul. Dacă " împlinirea condiţiei ar avea afect retroactiv şi dacă vânzarea ar - fi privită,'ca încheiată pure; C.. Sejus ar - trebui să plătească pteţul! Altă pildă: C. „Sejus cumpără un lucru, care e proprie- etatea sa, dacă va veni corabia din Asia. La sosirea corăbiei C. Sejus nu mai este proprietarul. acelui lucru. Dacă împlinirea condiţiei ar: avea efect retroactiv, vânzarea. mar produce efecte, fiindcă în momentul încheierei ei C. Sejus- era proprietarul . lu-. crului. şi ceea ce este al nostru,-nu mai poate să fie înc'o dată al. nostru (guod meum est amplius meuni fieri non potest).: Izvoa- 'rele noastre spun, că vânzarea e valabilă 3. [Capacitatea  cre- dişorului trebuie să existe. la implinirea condiţiei, nu-i - deajuns să fi existat numai la încheerea actului]. — Al doilea, dacă star. admite retroactivitatea - condiţiei împlinite, ar trebui, ca. îndritu- „itul condiţional să aibă şi foloaselg lucrului (d, p. fructele). de la data facerei actului şi până la împlinirea condiţiei. Izvoa=- rele noastre însă nu-i dau aceste foloase 36..—A1 treilea, izvoarele noastre spun, că în cazul legatului condiţional al „unui imobil, moştenitorul. poate dobândi servituţi, în . favoarea acelui imobil şi că, Ja împlinirea. condiţiei ele rămân ale legatarului. Dacă împlinirea condiţiei ar avea efect retroactiv, ar trebui, ca lega- tarul să fie privit ca proprietar al imobilului de la facerea le- 
- 

  

34) D., 20, 4, qui potiores in pionore, 1; $. 1. — D., 46,.3, de solut., 16. 35) D., de verbor,. oblig.,:31. — D. 18, 1, de contra. enit., 61. 35) D. 35, 2, ad. legem. Falcidiam, 15 Ş..6, 24 $.1..
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„gatului, aşa că moştenitorul, nefiind proprietar “al 1 iniobilului, 
n'ar fi putut dobândi servituţile 37]. 

Părerea cea' mai întemeiată” este, “că actul are efect retro- Mi 

activ numai pentru data sa, actul juridic datează, de când a 

fost făcut, iar.nu de” când s'a împlinit condiţia, adică data. actu- 
"lui juridic este determinată de timpul, când actul-a fost făcut, 

“iar nu de acela, când condiţia s'a împlinit, — Aceasta are însem- 

nătate mare mai ales pentru îndrituirile reale : a) Strămutarea con- 

diţională a proprietăţii, graţie retroactivităţii. pune pe dobânditor 
la: adăpost de toate dispoziţiile, pe care înstrăinătorul le-ar fi fă- 
cut după aceea strămutare. b) Deasemenea, jura in aliena întiin 

. ţate condiţional se rânduesc între ele după timpul, când au fost 
înfiinţate, iar nu după acel al îinplinirii condiţiei.: De pildă: O 
"ipotecă este infiinţată azi condiţional,: iar altă ipotecă. este” în- 

fiinţată mâne pure. Dacă poimâne - se împlineşfe condiţia, ipoteca 
cea 'dintăi va avea precădere: % Efectele aceste retroactive se 

întemeează pe intenţia părţilor, care făcând un act condiţional, 

- au înţeles „să se lege provizoriu. 

j In afară de data actului, împlinirea condiţiei nu are efect retro- 

activ, fiindcă părţile, făcând un act condiţional, au voit; ca el 
să se nască în viitor. De aceea: a) Elementele cerute pentru exis- 
tenţa actului 'se judecă, .nu după momentul facerii lui, 'ci după 

acel al împlinirii. Cumpărarea 'condiţională a: lucrului propriu e 
valabilă, dacă la împlinirea: condiţiei. cumpărătorul nu mai. este : 

proprietar. — b) Foloasele lucrului pe timpul de la facerea ac- 
tului şi până la împlinirea - condiţiei se cuvin - celui îndatorai 

-condiţional. % Dar, nimic.nu_ se împotriveşte,. ca,. ele, printr'o 
învoeală expresă, să fie atribuite celui îndrituit condiţional 4%. Mai 
mult de cât atâta, dacă: îndrituitul 2 fost pus în stăpânirea lu= 
crului înainte de împlinirea condiţiei şi dacă este îndoială, cui 

se cuvin acele foloase, se: presupune, că ele âu fost date în- 
„Grituitului condiţional pentru cazul - împlinirii condiţiei 4!, 

2) In ce privește actele făcute sub condiţie rezolutorie. 

La început împlinirea condiţiei „Nu desfiinţa de “a dreptul 

37) D.,8, 6, qaemadnoduni servit. amitt., IES. 1. 
38) V, mai sus n. 35, p. 368. î Dă 

- 39) V. mai: sus n, 36, p. 368. as 

40) D.,45, 1, de verb. oblig., 64. - : 

41) Cf. D, 18,6, de perie, el comm. 8, pr. şi Dermur,!. Cc 1 ş, 111, n. 10 

24.



- îndrituirea, ci obligă pe. cel ' îndatorit condiţional, .ca: s'o des- 
fiinţeze. 2 - | n De 

Mai târziu, împlinirea condiţiei desfiinţă îndrituirea dea- dreptul cu efect retroactiv, adică desființă şi toate îndrituirile, 
d. p. servituţile, ipotecele, pe care “cei de al treilea 'le dobân- „ diseră pendente condicione de la cel îndatorit condiţional, re- soluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, căci regula este; că nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet,3 şi, în caz de îndoeală, îndatoritul condiţional trebuie. să inapoeze şi foloasele trase. “4 | Da ! „ Retroactivitatea aceasta, la Romani, nu-i reală, adică n'are efect faţă de toată lumea, ci numai obligătoare, adică are efect numai faţă de persoana, cu care s'a făcut actul juridic, Deaceia d. p. dacă lucrul, pe care Pam înstrăinat sub condiţie rezolutorie, se va mai găsi la această persoană, îl vom :putea lua înapoi, iar dacă nu se va găsi, vom -putea cere de la ea numai des- : păgubiri, 45 - E N Da „- Dar, unii romanişti susţin, că “în dreptul roman de mai târziu,: în unele cazuri, rectroactivitatea este reală, adică are efect... față de toată. lumea. % a ii i - VIII. Pentru, ca o condiţie să fiu implinită, trebuie, ca fapta.” viitoare şi' nesigură să se întâmple aşa, cum au voit părţile. | „.“Dacă-s'a prevăzut un termin pentru împlinirea condiţiei; tre- - buie, ca fapta să se întâmple înainte de -sosirea terminului. 

Dacă nu s'a prevăzut nici un termin, condiţia: negativă e împlinită, când este sigur, -că fapta nu. se va întâmplă. Insă, "când acea condiţie negativă este în aceiaşi vreme şi potestativă, de pildă, iţi las legat 100 H.S., dacă.nu te vei. sui în Capitol, Siguranţa, că fapta nu se va întâmplă, n'o putem avea decât la moartea indrituitului condiţional. Deci, acesta, câtă vreme trăeşte nu poate trage 'nici un folos din actul. juridic. Rezultatul acesta, . e prea aspru pentru îndrituit, Spre.a înlătură această asprime, 

42) D., 44, 7, de oblig. et act, 44,2, — D. 8, 1, de servit. 4, pr. — 43) D., 18, 2, de în diem addict, 4 Ş. 3, : : 44) D., 18, 2, de în diem addict. 6, pr. şi 16. | . 45) D.,6, l,de rai vindic., 41. — D., 18,2, de in dien adăict., 4 Ş$. 3 şi 4. 46) Dernburg, 1. c., Ş, 112, admite o rectroactivitate reală în caz de- lex commissoria şi. in diem addictio. | . 

ă N
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jurisconsultul Quintus: Mucius a fost de părere, ca în materia. le- 
gatelor, îndrituitul să- poată: cere îndată executarea actului, 
dând garanţie, cautio, că nu va săvârşi fapta, de care-i vorba. 
Deci, qui cavet, implet, adică, cine dă garanţie, e privit, că îm- 
plineşte condiţia. Această garanţie se numeşte. caulio Muciana *. . 

„De ia legate ea a fost întinsă la numirile de moştenitori. Roma. 
niştii sunt de părere, că poate îi întinsă la toate actele juridice, 

Când mai multe condiţii au fost adăogate cumulativ la un 
act, trebuie, ca toate să se împlinească. 

Când mai multe condiţii au fost adăogate alternativ, este 
deajuns,. ca numai una să se împlinească. , 

“Condiţia, care din posibilă? ajunge imposibilă, din le- 
gală ajunge ilegală, din morală ajunge imorală, e privită ca 
neîmplinită, deficiens. | 

Condiţia, care din imposibilă ajunge posibilă, din ilegală 
| ajunge legală,. din. imorală ajunge morală, e tratată ca orice con- 
diţie posibilă, legală, morală, ori de câte ori e raţional să facem 

„aceasta, - 

“ Dar, ce este de tăcut, când o condijie sau potestativă sau 
mixtă a ajuns imposibilă, iar indrituitul condiţional a făcut tot. 

ce erâ' în puterea 'sa, ca s'o împlinească, inainte de a ajunge . 

- imposibilă ? Controversă | Unii sunt de- părere, că întoideauna 

"condiţia trebuie privită ca implinită dacă înainte de. a ajunge. 

imposibilă, indrituitul n'a fost în situaţie, ca s'o împlinească. — 
„Alţii fac deosebire între testamente şi convenţii. şi admit, că la : 

„convenţii condiţia nu trebuie să fie privită ca împlinită, iar la. 
testamente poate fi privită ca împlinită. — Alţii sunt de -părere, 

că chiar la testamente, numai cum grano salis e adevărat, că se - 

poate consideră condiţia ca împlinită. Astfel, pe temeiul voinţei. 
”. părţilor se poate admite, că o condiţie mixta sa împlinit, când 

cel dealtreilea 'nu vrea să facă ceea ce-l priveşte şi anume” sau 
să primească ceva, sau să facă:0 prestaţiune “*, De pildă: Tes- 

tatorul a dispus, ca L.. Titius să fie moştenitorul său, dacă v'a. 
adoptă pe M. Masvius. — L. Titius e gata să. adopteze, dar M.. 

Maevius nu vrea să fie adoptat. In acest caz, condiţia e privită. 

ca împlinită. — In unile cazuri nu-i nevoie, ca îndrituitul să fi 

47) D., 35:14. de condic. et demonstr., 12. pr. şi Ş. 1, 73..- D.. 45, 
- 1, de verb. oblig., 115, Ş. l. . „-
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făcut tot ce-i era cu putinţă,. ca să asculte: de. 'testator, ut 
parere; alte ori nici aceasta 'nu-i deajuns. In totdeanua trebuie 
de ailat, care a fost voinţa testatorului. | PN A | 
“Când condiţiă e. promiscua, fapta trebuie -să fie împlinită 

de îndrituit. cu intenţia, ca să se Supună voinţei. testatorului, in. 
hoc ut testamento pareatur *, a ea 

| IX. In dreptul roman sunt unele . acte juridice. de pildă, 
maricipatio, acceptilatio, hereditatis-aditio, servi optio, datio tutoris, - 
la care nu se poate adăogă nici un fel.de condiţie propriu zisă 
şi care printr'o astfel de adăogare ajung vicioase sau nevalabile. 
cu totul:*. Dar, o' condiţie impropriu. zisă, de pildă o :. condiţie: - 

“în praesens relata, ori “in praeteritum. relata, dacă nu pricinueşte _* 
nici: o nesiguranţă, se poate. adăogă chiar. la aceste acte, fără 
să le vicieze, - Ie DN 

Ş. 75. Dies. iai 

I. Dies, terminul, este o: modalitate, adăogată la un act - 
juridic de bunul. plac al părților, care face,- ca efectele naiuiale 
ale acestuia 'să fie schimbate şi anume, să atârne de o faptă 
viitoare, dar sigură. De pildă: L. Titius tăgădueşte lui C. Sejus 
să-i dea 100 de HS; când va sosi zi întâi a lunei viitoare. Fiindcă „se ştie, că zi întâia lunei viitoare trebuie să sosească, 'de aceea 

» se ştie: dela facerea actului juridic, că L.: Titius trebuie să dea 
lui C. Sejus suta de sesterţii; însă, până nu va sosi acea zi, C. Sejus nu-poate cere acea Sută, iar L. Titius nu poate fi silit s'o dea. — Prin urmare, terminul este o faptă'viitoare şi sigură, care face,-ca efectele actului: juridic să fie numai: amânate, iar nu nesigure. aa A - . 
1“ Ceea, ce caracterizează terminul, - este, ca fapta, de care atârnă efectele actului juridic, să fie viitoare şi sigură,  Ter- minul se deosebeşte de: condiţie, prin aceea că este sigur, există siguranță, că fapta se va înțâmplă, . -:  -. SI A 

De regulă terminul e arătat prin adverbul când“; „cum“. II. Terminele Sunt de 'mai multe feluri: .. -.. 
1) Termin suspensiv şi termin 'rezolutor. 

  

48) D., 28, 7, de condic. instit, 3,11, 23. - 
49) V. mai sus n..9, p. 360. - ” î 50 V, mai sus Ş. 65, n. 2, p. 318.
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 Terminul se numeşte suspensiv, când fapta viitoare şi si- 
sură face, ca începerea" etectelor actului să fie amânată Sau sus-. 

-pendată. De pildă: Iţi voi dărui un cal, când va sosi anul nou... 

Indrituirea de a cere calul există de -pe acuma, dar exercitarea. 
sa e amânată până la “anul nou. Terminul suspe nşiy se numeşte: - 

şi dies a quo sau ex die. : 
——Terminul se numeşte rezolutor, când fapta viitoare şi « si-— 

"gură. face, ca Îîncefarea efectelor actului să fie amânată sau: 

suspendată. De pildă : Ii închiriez casa pe trei. ani; dar, când: 
vor expiră aceşti trei ani, închirierea să fie desfiinţată. Indritui-. 
rea chiriaşului de a se folosi de casă va încetă după trecerea.. 
celor trei ani. lar îndrituirea proprietazului de a desfiinţă închi-. . 

rierea există de pe acum, : dar, exercitarea sa este amânată până 

“la expirarea celor. trei ani. — Terminul rezolutor se numeşte şi. * 

„dies ad quem, in diem, ad diem. : Ta 
„TDeosebirea aceasta a terminelor în suspensive şi în rezo=: . 

 lutorii deasemenea nui logică. În „adevăr, fiindcă orice termin: - 

face, ca efectele actului juridic să fie amânate, urmează, că ori 

'ce termin este suspensiv 1. 
2) Termin expres şi termin subînfeles: , i 

“ Terminul se numeşte expres, când voinţa părţilor dea face . 

'actul cu termin este arătată anume, direct, „prin . adaosul făcut: 

„la actul juridic. De “pildă: Iţi voi da 100 de HS, când va -sosi 

zi întâi a lunei viitoare. 

Terminul se: numeşte . subînjeles, când voinţa părţilor de a. 

face actul cu termin, nu-i arătată anume, printr'un. adaos la act, 

“ci indirect, adică reiesă din împrejurări. De pildă: C. -Sejus: 

... făgădueşte lui L. Titius, să-i facă o casă. In acest caz se sub- 

înţelege, că -trebuie să treacă un răstimp oarecare, înlăuntrul 

căruia C. Sejus să poată face casa. - ' 

3) Termin. determinat, „dies s certus, şi termin nedeterminat, 

„dies incertus. ! 

- Terminul' se numeşte determinat, când atât sosirea sa, cât 

„şi “data sosirii sale. sunt sigure, dies certus an' et quando. — 

"Data poate fi determinată: de: calendar.' De pildă :. Iţi voi da 100 

de HS la 15 Decembre 1927. Dar, poateli determinată şi altiel. 
. De pildă: Iţi voi da 100 de HS peste trei luni de azi, ori la. . 

“Crăciunul din -anul acesta, ori: la Paştele din anul viitor.. 

1) V. Maynz, |. c.; 1 $. 3b,.n. 12. 

y
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"Orice alt termin se numeşte. nedeterminat. Nesiguranţa poate _îi privitoare numai la data sosirii terminului, dies incertus quando, „sed certus an. De pildă: L. Titius făgădueşte lui C. Sejus, îți voi da o casă, când voi muri, Este Sigur, că L. Zițius, ca orice om va muri Odată şi odată, dar data când va -muri nu este si- gură, —.Nesiguranţa poate fi privitoare numai la sosirea: termi- | nului, dies incertus an, sed certus- guando. De pildă; L Titius fă- - gădueşie lui C, Sejus, îţi voi da 100 de HS, când voi ajunge la majoritate. Data, când L. Titius va ajunge la majoritate este “Sigură, dar : nu este sigur, dacă va ajunge la majoritate. — In Sfârşit, nesiguranța poate fi privitoare şi la sosirea 'terminului „Şi la data sosirii lui, dies incertus quando et incertus an. De “pildă: L. Titius făgădueşte lui C. Sejus, iţi voi da 100 de HS, "când mă voi căsători, In acest caz, riu-i sigur, nici când. L. Titius „se va căsători şi nici dacă se va căsători. — o 4) Dies cedit şi dies venit. - 
Dies, cedit (dies cessit, dies - cedens) este clipa în care am dobândit o îndrituire, * a A - Dies venit (dies veniens) este clipa, -în care putem să ne- “folosim de indrituirea dobândită, adică momentul în :care putem "-Ccere executarea actului juridic, ori putem “exercită îndrituirea. | „. In actele juridice, care nu conţin nici termin şi nici con-: diție, adică. în actele pure şi Simple, dies cedit şi dies venit se | întâmplă chiar la facerea acelor acte. lar în actele, care conţin! |. -un termin, fără-să conţină şi o condiţie, dies cedit se întâmplă la iacerea -lor, iar dies venit la sosirea terminulul.: i III. Ne-grăbim să atragem luarea aminte, că nu .toate ter- minile, pe care le-am înşirat mai sus (1—4), sunt adevărate termine. : | Si | | Am spus, că ceeeace caracterizează terminul este, că fapta „de care atârnă efectele actului este sigură. Fiindcă în cazul lui dies incertus an, sed Certus quando fapta viitoare este nesigură, iar în cazul lui dies incertus guando et incertus an atât fapta „ viitoare, cât şi data sosirii sale sunt nesigure, urmează, că aceste două feluri de termine nu sunt termine adevărate, ci alt ceva, care pare numai, că sunt termine, fiindcă are forma _ter- minului, „când“, dar nu sunt termine, fiindcă mâre şi esența lui. Su Deci, trebuie să deosebim terminele adevaraţe „de termi- nele neadevărate. Terminele adevărate se numesc termine propriu 
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zise, iar, terminele neadevarate se numesc termine impropriu zise;. 

Terminele i impropriu zise, dies incertus an, sed certus 'quando- 

şi dies. incertus an et incertus quando, fiindcă sunt fapte viitoare: 

şi nesigure, în. realitate nu sunt termine, ci adevărate condiţii. 

In adevăr, a.zice, îţi voi da 100 de, HS, când voi ajunge la 
majoritate, -e tot una cu a zice, îţi voi da 100 de HS, dacă voi * 
ajunge -major; deasemenea, a zice, iţi voi da 100 de HS, când” 
mă voi căsători, e tot una. cu a zice, îți voi da 100 -de HS,. 

dacă mă voi. căsători 2, 
IV. Am spus, că de regulă terminul este aratat prin ad-- 

verbul „când“, „cum*, — Dar se poate să avem de a facecuun. 

termin, deşi nu se întrebuinţează vorba „când“, „cum“, 
V. In ce priveşte efectele produse de 'terminele propriu zise 

trebuie să deosebim terminul suspensiv de terminul rezolutor. 

1) Etectele produse de terminul suspensiv dies Q Quo: 

„ a) Există. o_legătură. între  părți_de_la facerea, actului, ca şi în. 

cazul unei condiţii suspensive. De aceea: 
Datornicul cu termin nu trebuie să impiedice sosirea termi- 

nului, iar dacă o împiedică, terminul e privit ca sosit. 

„_ Datornicul cu termin este răspunzător faţă de cealaltă parte 
de: actele sale vinovate (dolus şi culpa) ; mai ales e răspunzător, 

dacă a deteriorat, a distrus, a ipotecat lucrul datorit, 
| Indrituitul cu termin este la adăpost de dispoziţiile făcute 

-- de cealaltă parte de la data actului şi până la sosirea terminului. 
_ Indrituitul cu termin' poate luă măsuri de conservare a in- 

“ drituirii sale. De pildă: Inainte de sosirea . terminului să ceară 

o garanţie, cautio ante diem. 3 4 

Indrituirea cu termin poate servi de temeiu pentru alte in- 

” drituiri. De pildă: Poate fi garantată. | 
i Indrituirea cu termin. poate fi avută în vedere la diferite 

operaţii juridice, poate fi vândută, ipotecată, trece la moştenitori ?.. 

b) In ce priveşte celelalte efecte, trebuie să deosebim îndritur- 

irile de obligaţii de îndrituirile reale, 
-La obligaţiile cu. termin: indritnicea —există__dela-facerea-— 

actului ;. dar nu poa te. fi exercitată- înainte-de-sosirea'terminului +: 

$ 

2) V. mai sus, '$. Ti, n. '22, p. 365. 

3) D., 36. 2. guando dies legatorum, 5,'pr. şi Ş.. 1. 

4) D., 45, 1, de verb. oblig, 41, $. 1, 46, pr.
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Se zice, că se datorește îndată, dar nu se-poate încă reclamă, 
statim. deberi incipit, sed 'nondum peti potest. De aceea, plata 
făcută din eroare înainte de sosirea! terminului, -ante diem, nu 
poate fi cerută înapoi 5.. E e 
i La” indrituirile reale, termitiul suspensiv suspendă „chiar 
„existență nu numai exercitarea lor, fiindcă ele sau există, sau 
"nu există, De pildă: C. Sejus proprietarul moşiei Corneliane trece 

lui L: Titius proprietatea acestei moşii de la 1 Ianuarie viitor. 
„L. Titius mu dobândeşte proprietatea de lâ data faceri actului 
juridic, ci numai de la 1 lanuar.— Până ia-1 lanuar C; Sejus este „Proprietar. Câtă vreme cineva este proprietar. âl unui lucru, nu 
se poate, ca altcineva să ajungă proprietar al aceluiaş lucru. ” 
Deasemenea, dacă o servifute,. este înfiinţată Cu. termin, ea nu 
există de cât de la sosirea terminului. In izvoarele noastre se spu- 
ne, că îndrituirile reale. înfiinţate” cu termin, nu există înainte de dies veniens. € [tun singur caz este altfel, dar, acolo e vorba - “de tălcuit benignius, binevoitor, cuvintele senatusconsultului Tre- 
bellian. 7] -. i | 

2) Efectele 
quem.” - Sa Sa i 

Inainte de Justiniân, în dreptul clasic, conform! rânduelelor .. 

„produse de sosirea terminului rezolutor, dies ad .- 

„lui jus civile, sosirea terminului rezolutor are de efect, să stângă - ipso Jacto inele îndrituiri înființate cu astfel: de termia. De pil- dă: Uzutructul, tovărăşia, inchirierea, mandatul se stâng direct, 
ipso jure.—Dar, alte îndrituiri, şi anume proprietatea şi servitu- . țile: prediale nu se stâng ipso jure prin sositea terminului rezo- lutor. La -aceste îndrituiri sosirea - terminului frezolitor dă naş- . tere numai unei obligaţii personale de a restitui, ad fradendurm. 

„De la Justinian sosirea terminului 'rezolutor stânge direct, "iDSo jure, toate îndrituirile patrimonale. - aa . VI, Aceleaşi acte juridice, care nu sufer să li SE adaoge o condiţie, nu sufăr nici ca să [i se adaoge' un : termin. Dacă li „se adaogă un termin, ajung cu totul vicioase, nevalabile, nu mai; produc nici un efect. ? | Ss 
x 

  

5) |. 3, 15, de verb. oblig, $..2, —- D., 12, 6, decondict, indeb., 10, şi 16. 6) D., 8,1, de servit, 4, pr.—D, 1 (31), de legatis, 45, 1. o 7) D., 36. 1, ad. SC. Trebeltdanum, 10 — E N 
8) C., 6. 37, de legatis, 26, Ş. 1. — C., 8, 54, de donat. quae sub modo 2. 
9 Y. mai sus $. 65; n. 2, p. 318. - |
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| ş 76, - Modus. A 

| Î. Modus, sarcina, este o modalitate adăogată. de bunul 

- plac al! părţilor la un act juridic perfect de liberalitate, prin care 

- se pune celui, care primeşte liberalitatea, sarcina, ca să facă . ceva, 
fie o prestaţiune patrimonială, fie altă faptă oarecare, îi înlăuntrul 

“ănui rAStImip_Sau ar anume. „determinat, _sau potrivit. De pildă: “Tes- 

tatorui  C, Sejus lasă lui L. Tilius un legat de.100000. de HS, 
-- ca din aceşti. bani sau să-i. facă-un monument pe mormânt, sau 
“să dea lui M. Maevius 50090 de HS. C. Sejus' dărueşte lui L. 

„ Titius 100000 de HS, ca sau să-i poarte .numele (nominis as- 
sumptio), sau să ia în căsătorie pe 2D.-Seja, sau să.dea învă- 

- țătură copiilor lui M. Maevius. — C. Sejus dă lui L. Tifius un 
premiu de 100000 de HS,.ca să scrie o istorie a Romanilor de 
la întemeerea Romei şi până la Republică !. — Prin urmare, modus 
este o sarcină, care sileşte la aducerea la îndeplinire a unei fapte 

anume determinate ; el.nici nu. face nesigure. efectele actului, 

nici nu-le amână. . Aa 
De regulă modus e arătat prin conjucţia „ca“ „ut“. 
II. Actele juridice, la care s'a adăogat un modus, urmăresc 

.- două scopuri, unul principal, iar altul accesor. 

Scopul principal_ este: facerea_liberalităţii.. | 
Scopul, accesor, este. „aducerea la împlinire a sarciriei; 

"De aceea, dacă aducerea la îndeplinire a sarcinei este de | 

la inceput sau imposibilă,” sau ilegală, 'sau-imorală, p. c. şi dacă 

pe urmă, tăr'de vina celui însărcinat, „ajunge sau imposibilă, sau 

“ ilegală, sau imorală,- -liberalitatea .rămâne valabilă. De pildă: 

Dacă mor copiii lui M. Maevius, deşi L. Titius nu mai poate . 
îndeplini sarcina: de a le da învăţătură,. totuş el va 'păstră suta . 

- “de:mii de sesterţii. „Deasemenea, dacă. L. Titius moare, înainte 

__ca'să fi avut vreme să tacă monumentul pe mormântul lui 

- C. Sejus, liberalitatea rămâne valabilă. 
“111, Quid, dacă acel care a primit liberalitatea, nu vrea să 

“aducă la îndeplinire” “sarcina înlăuntrul răstimpului de mai “sus? 

- Romanii. au atât mijloace directe, cât şi mijloace indirecte; 

ca să silească pe acel, care în chip arbitrar nu voeşte' să exe-.. - 

cute « sarcina pusă liberalităţii, pe care a primit'o. | 

1) Du 35, 1, de condic. et demonstr, 11, $. 4.
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- Mijloacele indirecte sunt : Insărcinatul poate. să fie recla- 
“mat, ca să dea înapoi, ceea, ce a primit2. E 

Mijloacele directe sunt : Insărcinatul poate să fie dat în ju- , 
decată, ca să execute sarcina 3. Vom arată la locurile cuvenite, 

“care persoane pot reclamă încontra insărcinatului şi ce mijloace 
“au la:indemână pentru aceasta. | Aa -- 

IV. Modus se apropie de condiţie. In adevăr, de. multe ori 
în loc să se. zică, iţi dăruesc 100000 de. HS, ca.să dai învăţă- 
tură copiilor” lui' M. Maevius,.se zice, îţi dăruesc 100000 de HS “dacă vei da învăţătura. copiilor lui M. Maevius. . 

Dar, de aci nu urmează, că „modus şi condiţia sunt: iden- 
tice. Deosebirile sunt următoarele: - .  :: , | | 1) Condiţia face, ca efectele actului juridic să fie_nesigure,. 

«pe când modus _sileşte la aducerea ia îndeplinire..a.unei... fapte. 
anume, determinate. SE 

2) Implinirea unei condiţii, „Chiar când. e potestativă pentru___ cel îndrituit, nu_poate, fi cerută, pe “Când. împlinirea unui modus poate fi ceruță,. aia "Din pricina acestor deosebiri; dacă o condiţie nu se îm- plineşte, actul juridic nu produce ?nici un efect, pe când dacă "Un Modus nu se îndeplineşte, se poate, după cum am văzut. ca „liberalitatea să rămână în picioare. . . ? 

„ Secţiunea YV. 

Viciositatea actelor Juridice. 

$. 77. Dejiniţiune și feluri. - Ne 
A. Actul juridic; care, în virtutea. unei rândueli a dreptului „pozitiv, nu produce efectele corespunzătoare naturei. sale din pricină, că-i lipseşte Yre_unul din Elementele. cerute, se nume- „ Şte_act vicios, viciosurm, înzițile. | e _B. Viciositatea actelor juridice . se deosebeşte: După con- “tinut; viocisitate totală, ori parţială a actului. După intensitate ; viciositate mai tare, ori mai slabă. După timp ; viciositate ime- - -diată; ori ulterioară. e | | IN 

| 
2) C., 4, 6, de condict. ob causam, 3 şi 8. — C.,8, 54, de donat. guae _ | „sub modo, 1, . | 

„__3) C., 8, 54, de donat. guae sub modo, 3.- C., 8, 53, de donat, 9 -şi 22, $. 1. 
”
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le In, ce priveşte. conținutul, 
1) Dacă actul. juridic are: mai multe rândueli independente 

una de alta şi dacă una din ele este vicioasă, de aci nu urmează, 
că actul în intregime e vicios, ci numai în parte ; celelalte rân- 
dueli rămân neatinse şi vor produce efecte: Utile per i inutite non 

" vitiatur. | 

Dar, dacă acea rândueală vicioasă este esenţială pentru 
actul întreg, dacă înriureşte substanţa actului, acesta este vicios 

„în întregime, _De pildă: La testamente numirea de moştenitor 
(heredis institutio) este un element esenţial, principal. Dacă ea 

„este vicioasă, testamentul intreg este vicios 2. — O rândueală a 
actului: poate îi esenţială sau principală nu - numai din pricina 

_ dreptulului pozitiv, ci, după cum ştim, şi din pricina învoelei 
părților. 3 Dacă această rândueală este vicioasă, actul deasemenea . . 
va .fi vicios în. întregime. | 

2) Dacă rânduelele actului juridic. sunt aşa de, strâns lega- 
te, în cât nu pot fi: „separate, atunci acele vicioase fac şi pe ce-- 
lelalte să fie. vicioase: Ufile per inutile vitiatur. 4, 

Dacă toate. rânduelele actului juridic sunt vicioase, se 
înțelege de la sine, că actul în întregime este vicios. 

II. In ce. priveşte_intensitatea: | 
Din punctul de vedere al interisităţii se deosebeşte trei grade. 

"de viciositate: Nulitatea, inanitatea şi anulabilitatea.. , 
1) Nulitatea. Actul juridic, “căruia îi lipseşte unul din e-! 

lementele sale esenţiaie, nu există juridiceşte : Nu/lurm est, nullius 
momenti est. 5 Pe din afară se pare, că avem de a face cu ceva, 
juridiceşte. însă avem de a face cu nimic, Cu neantul! De pildă: 
„Dacă persoana, care a făcut actul, n'are capacitatea de a avea 

. îndrituiri, ori mare capacitatea de agere. Dacă la o vânzare lip- 
- seşte preţul. Dacă este o oprire de înstreinare, care atrage nu 
litatea înstrăinării. | | 

Se obişnueşte . să se deosebească două feluri de nulităţi: 

DD, 45, 1, de verb. oblig. 1, s. 5. 2p, 18, 1, de conirah. erut. 34, 
pr. — D., 22, 1, de usuris, 20 şi 29; — D, 23, 4. de paci. dot., 4 
+2) D., 50. 17, de reg. furis, .178, 

" 3) V. mai sus $,. 65, p. 319 in fine. . : 
'4) D., 50, 17, de reg. juris, 178.— D., 18, 1,de contrat. emt „44, — 

D.,22, 1, de aedil. ed., 34 şi 38. Ş. 14 
5) D., 2, 14, de pacitis, 1 $.3. — D,, 28,3, de injusto tentam., 1.
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- ..Nulitate absolută şi nulitate relativă, — Această deosebire nu-i 
„logică. In adevăr: A fi şi a'nu fi sunt două idei.cu totul con- 

„ "trare, Deci, nu se. poate,:ca un act -juridic în acelaş timp şi să 
nu existe în unele privinţe şi să existe în alte privinţe. — Totuş, 
deosebirea aceasta este înrădăcinată. - | = 

” - Nulitate absolută sau neexistență. Un act juridic este lovit 
'de nulitate absolută, când juridiceşte nu există de loc, — Acest: 

* „tel de acte nuse desfiinţează : Ceea, ce nu'există, ce nu fiinţează,: 
nu se poate desfiinţă, ceea, ce e mort, nu 'se mai poate 'omori. 

- “„De aceea, mavem o.acţiune pentru desființare, ci numai o acţiune, 
prin care se cere, să 'se 'recunoască de judecată, că actul 

nu există.—Nu numai părţile, ci şi ori ce persoană. interesată,. 
-„ pot cere, ca să se recunoască de judecată, că actul nu-există.— 
-. Acţiunea, prin care-se.cere aceasta, se numeşte querella nullitatis.— 
Mai nult de cât atâta : Judecata, dacă s'a încredinţat, că un act 

„nu există, poate să ţină. socoteală -de aceasta chiar ex officio, - 
„fără s'o mai ceară cineva, şi. piin. hotărirea: sa să constate 
“anume, 'că acel act este lovit de. nulitate absolută, de neexis- 
“tenţă. e e : 

Nulitatea relativă. Un act juridic este lovit de nulitate .re- 
“Iativă, când numai în unele privinţe există, pe când în alte pri- 
“vinţe -nu-ezistă. — Şi acest fel de acte-nu se destiintează, ci 

„» este. deajuns, ca să se recunoască de judecată; că nu există, — 
Dar, spre deosebire de nulitatea absolută, nulitatea relativă nu 

;poate fi invocată de ori ce interesat şi în toate' cazurile, ci riu- 
- mai de unii interesaţi şi în unele cazuri. De pildă: Uu pupil 
: fără intervenţia tutorului său (fără tutoris auctoritas) cumpără 
“un lucru de. la o persoană capabilă. Fiindcă pupilul singur ” __“ poate'să'şi îmbunătăţească starea, dar nu se poate obligă 6, de . 
aceea, vânzarea de mai sus produce efecte numai în folosul 

-pupilului, nu şi în folosul ivânzătorului, Dar, dacă . tutorul va 
:ratifică vânzarea, aceasta va. produce efecte şi în folosul vân- - zătorului, adică va obligă şi pe minor. Până ce tutorul nu se pronunţă, voinţa părţilor este în suspensie, in pendente; Dacă : tutorul spune,. că nu ratiiică vânzarea, aceasta nu va -produce 
efecte nici pentru pupil 7. — Acest fel de acte, care produc efecte 

  

6) V. mai sus $. 19, p. 224. . A e 

7). Ju» 1» 21, de auctoritate tutorum, pr. — D., 19, 1, emti, 13 Ş.. 29,
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„faţă de una din părţi şi nu produc. efecte şi față de cealaltă 

parte, se numesc negotia claudicantia (acte juridice şchioape). 

labil, totuş nu se poaie reclaniă | cu efect. nimic. pe temeiul său, 

căci “aloriticarea sa. “poate. “să. fie _paralizată. printr'o . exceplio. 
Acest fei de acte se numesc acte neeficace, inoperante, negotia . 

“quae ope exceplionis inania. sunt. De pildă: Actele. .făcute de 
“îrică (metis) pot fi paralizate” prini exceptio guod . metus causa, 
actele făcute prin înşelare pot fi paralizate. prin :.exceptio doli, 
garanţia femei. poate fi paralizată „prin exceptio . S. C. Vellejani 
(Vaelleani). Imprumutul de.bani dat unui filiusfamilias poate îi . 

| 2) Inanitatea, In unele cazuri deşi există un act juridic va- 

- paralizat prin exceptio S: C. Macedoniani, — Acește acte există 
juridiceşte ; dar, dacă în contra valorificărei lor se opune ex- 

-ceplio, ele ajung. fără tărie. — Uneori, în urma excepţiei opuse, 
actul nu mai produce nici un efect; aşa se întâmplă, când se 
opune. exceptio .quod metus causa, exceptio SC. Vellejani (Vaelle- 

ani), care numai-lasă să _ existe nici un. fel de obligaţie. Alteori: 

de pildă, când se opune exceptio $. C. Macedoniani, rămâne o. 

obligaţie naturală. — Dar, dacă împotriva . acestor acte nu se 

opune exceptio, ele: rămân valabile. 

3), Anulabilitatea.. In_alte. Cazuri, „deşi. există. un. act. juridic. 

" valabil, to totuş, o. anumită persoană printr'un, anumit. mijloc de drept-- 
„poate să-l “desfiineze.. Acest fel de acte se numesc. negotia. quae.. 
Spescidi “possunt. De _ildă: Actul făcut de frică (metus) poate 

fi desființat prin actio quod-metus causa. Actul făcut prin în- 

_şelare poate fi desființat prin actio de dolo. Actele făcute în 
frauda crediţorilor pot fi desfiinţate prin actio Pauliana. Actul -.. 
„făcut de un minor, poate îi desfiinţat prin in integrum restitutio. | 
Dobândirea moştenirei testamentare poate fi desfiinţată prin bo- 
norum-“ possessio contra . tabulas. Testamentul, care a vătămat 

- Jegitima portio, poate fi desfiinţat prin querella inofficiosi testa- 

ment. — Efectele desființării sunt de două. feluri: Sau. actul 
_este desființat, dar efectele produse rămân, desființare ex „nunc; 

_ aşa se întâmplă mai arare ori. Sau actul este desființat ca şi 

cum mar fi existat, desființare ex tunc, aşa se întâmplă cele 
- mai- adesea ori. — Dacă persoana anumiiă nu se serveşte de 

mijlocul anumit de. drept, actul juridic rămâne valabil. 
“101, In ce priveşte timpul. 

1) Actul juridic, căruia îi lipseşte de la “început unul din
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elementele s sale esenţiale, pentru ca' să 'se “nască, este: vicios 
şi rămâne vicios, chiar dacă. mai pe: urmă: ar dispărea cauzele, - 
care pricinueau viciositatea. -Quod initio “vitiosum' est. non potest 
Iractu temporis convalescere 8, 

2). Actul, care a fost valabil la: început, dar mai târziu a 
pierdut unul:din elementele: sale esenţiale, pentru ca să: continue 
să existe, (adică un. element, care în acelaş timp: esțe element: 
esenţial şi al raportului juridic, pe care voia să-l creeze), ajunge 

„vicios 9, De Pildă : La testamente capacitatea de a avea îndri- i tuiri trebuie să existe. „la data facerii testamentului şi să continue : | să existe de la aceasta dată! şi până: la moartea testatorului, - iar capacitatea de agere e. deajuns să existe - numai Ia. data 
facerei testamentului 10, ie 

ŞI 7. Conbersiurea. acteloi vicioase. 

Conversivineă. (zonversio actus: juridici), este schimbarea unui “act juridic vicios întrun act juridic” valabil. “ 
| In unele' cazuri, actul juridic, care a fost avut î în vedere de 
Părţi, dacă este vicios, „poate fi „considerat ca alt act juridic, 
care să producă “efecte. Aceasta se poate. întâmplă, când acel _ 
act juridic, deşi nui întruneşte . elementele cerute. pentru actul, pe a 
care „părţile l-au avut în vedere, totuşi întruneşte. elementele altui „act juridic, care produce sau aceleaşi efecte, sau' efecte. âsemă- 

- nătoare, care deasemenea au „fost voite de părți 
Dn! cazul, în „care rezultatul practic urmărit de “părţi poate fi atins substânţial cu “al doilea” act, trebuie, în indoială, să Îa- Dă 'cein conversiunsa. “Astfel: 

! Părţile, trebuind să facă un act formal, nu îndeplinesc” toate formalităţile cerute. de dreptul pozitiv. Actul făcut. „nu este valabil - ca act formal, Dar, . va fi valabil ca act. nefornial. De pildă: Acceptilatio vicioasă va produce' efecte ca pactum de. non petendo. Testamentul ordinar. vicios Va produce. efecte, „ca testament os- tăşesc' ş. a. I, 
: 

  

8) D., 50, 17, de reg. juris, 29" şi: 210, RECI De 9) V. $. 73. n. 3, p. 353: pilda a „doua privitoare':la “lucrul. ajuns . extra commercium lupă vânzare. MI Sai Ea Mă 
10) V. $. 73, n, 2,p.35. .. i PE 
1) D., 46, 4, de accept, Spr. şi!9pr.—D, 20, 1, de testari: mil, 3, — D., 18, 5, de Tesc, vend,, 5, pr.—D., 23,1, de sponsat, 9. ”
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2) In unele cazuri, . dreptul pozitiv,- spre a curmă orice în- 
" doială, cere 'o: declaraţie a părţii, ca actul să fie păstrat even- 
“tual ca şi cum. ar fi alt act. De pildă: Testatorul trebuie să 
spună, că, testamentul său, dacă va fi vicios ca testament, să, 

fie: „considerat ca un codicil (clausa codicilaris)*.. a 

- $. 79 Convalescenţă actelor “juridice vicioase. 

 Convalescenţa este tămăduirea „sau lecuirea unui act juridic 
vicios de viciul, de care era atins. - 

-- Am văzut, că regula dreptului roman este, că quod: initio 
vitiosum est non potest tractu temporis. convalescere, ! adică, deşi . 

în cursul vremei se schimbă împrejurările şi deaceea se găsesc 
întrunite elementele trebuitoare, pentru ca actul să. se nască şi 

“să existe, totuş actul nu va putea. fi tămăduit, Dar, de la această 
regulă sunt “mai .multe. abateri. 

| 1)'In unele cazuri 'viciositatea. se tămădueşte numai, prin 
schimbarea împrejurărilor. De: pildă: “Donaţiile între soţi ajung 
valabile, dacă - dăruitorul moare. în timpul. căsătoriei înaintea dă- 
ruitului fără să-revoace “donația 2, - — Deasemenea, . înstreinarea 
(fie vânzarea, fie ipotecarea) lucrului altuia ajunge valabilă, dacă. 
înstreinătorul - ajunge” mai pe urmă proprietar al lucrului. De 

- „pildă: instreinarea imobilului dotal de cătră soţ ajunge valabilă, 
-- dacă soţul moşteneşte toată zestrea 3, — Convalescenţa' în aceste. 

" Cazuri se numeşte convalescență indirectă. [Ea se valorifică. prin 
, exceptiones,- replicationes. De pildă, „prin exceptio rei veniditae et 
-raditae]. | 

2) Viciositatea poate îi tămăduită: prin ratificare (ratihabitio)-- = 
“Această „tonvalescenţă se numeşte convalescență directă. „Ea se 

” poate face în. -două felari :: 
N Intâi, când cineva aprobă actul “tăcut de o persoană, pe 

„.„ care mo împuternicise. să-l facă. De pildă: Pruprietarul aprobă 
 înstreinarea făcută de altul, căruia nu-i dăduse procură. 

“Al doilea, când cineva personal a făcut un act vicios, prin 
care, a dispus de 0 îndrituire a sa, şi pe urmă, 1 recunoaşte” de. 

> D., 29, 7,  dejure codicill, 13 S1. 
Dv. s.7i, n S,p. 382, 

- 2) D,, 24, l;de donat, int, v. et. u,. 32, . A pr - 
3) D., 41, 3,-de usurp., 42.— C, 5, 16, de don. inter. v.et u,25. --:
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valabil. Acest fel. de ratificare se “numește confirmare. De pildă: 
Cineva, pe când era incapabil de a consimţi, a făcut un act, pe” 
care, pe urmă, după cea ajuns capabil, îl recunoaşte de bun. — 

„Această ratificare nu prezintă nici o greutate, - când e vorba de 
acte lovite de- inanitate, ori de anulabilitate ; căci, în cazul întăi 
nu va uză de exceptio, iar în cazul al doilea nu va uză de 
mijlocul de drept, care-i aparţine numai lui, de a atacă actul. — 
Quid însă, când e vorba de acte. „lovite de nulitate absolută ? 
Logic, astfel de acte nu pot fi confirmate, fiindcă ceea ce nu 
există, nu poate. să fie confirmat, fiindcă nu avem ce lecui. 

Dacă: ratificăm un astiel de act, atunci facem un act .nou. De 
„aceea trebuie, ca actul cel.nou:să întrunească. toate elementele 
necesare pentru existenţa sa. De pildă: Funcţionarul -ptovincial 
roman nu se putea căsători c'o "provincială. După sfârşirea. func- 
ţiei vine la Roma şi continuă de a-trăi cu provinciala. Din acest 
moment căsătoria devine valabilă: Dar, copii de mai înainte nu 
devin legitimi-*. 

Ratificarea are efect. retroactiv 5, 
3) Convalescenţa poate să rezulte. şi din 'simpla trecere a 

vremei, solo tractu temporis, dar numai în următoarele două ca- 
zuri: Vânzările şi donațiile bunurilor nemişcătoare ale minorilor | 
făcute de aceştia fără îndeplinirea formalităţilor legiuite sunt . 
vicioase. Dar, dacă 'minorii, după ce sau au ajuns la majoritate, sau 
au obţinut venia aetatis, tac vreme îndelungată şi anume cinci 
ani în caz de vânzări, iar în caz de donaţii, sau zece ani. infer 

” praesentes (când dăruitorul şi dăruitul  locuesc îi acelaş - oraş, 
„ori în aceeaş provincie), Sau 20 de ani inter âbsentes (când dă- - 
ruitorul şi dăruitul locuesc fiecare într'o provincie deosebita) 
atunci aceste acte ajung valabile longo silentio *, 

Secţiunea VI: ia i i 

Să Intrepretarea actelor juridice, .:. _: 0 

$. 8. 
Actele juridice produc efecte contorm e cu conţinutul lor, Spre | 

“a află acest conţinut, trebuie să le interpretăm, Şi, după cum 

  

- 4) D., 23, 2, de ritu nupt, 65 $. 1. si 
5) C., 5, 16, de donat. inter v. et u., 25. 
6) Cc. 5, 74, si major factus, 3 

N
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tâlcuim dreptul pozitiv (legile şi obiceiurile); spre a află voinţa 
legiuitorului, tot âşa trebuie să tâlcuim şi un act. juridic, spre 
a răsbate la voința aceluia, ori a acelora, care l-au făcut. A- 
ceastă voinţă se află atât din vorbele actului,: cât şi din totali- 
tatea rânduelelor şi a scopurilor perceptibile ale luit, 

|. În ce priveşte tălcuirea vorbelor găsim la „Romani urmă- 
toarele îndrumări: 

1) De regulă trebuie să ne ținem de înţelesul, pe care vor- 
bele il au în 'chip' obicinuit în vremea şi la locul, unde a fost 
făcut actul: şi, dacă sunt clare, nu sunt cu două înţelesuri, atunci 

'- non debel admitti voluntatis quaestio 3. ' 
2) Dar, ne vom abate de. la această regulă, ori de câte ori 

reiesă în mod vădit din împrejurări, că partea ori părţile au 
voit să dea vorbelor întrebuințate alt înţeles de cât acel obici- 
nuit. Abaterea aceasta e îndreptăţită din două puncte de vedere: 
Intăi, fiindcă fiecare e cel mai bun tălcuitor al vorbelor sale: 
Quilibet est optirhus verborum suorum interpres . Al doilea, fiindcă 
în general trebuie să dăm mai multă consideraţie voinţei părţilor, 
de: cât înţelesului literal (ad litteram) al vorbelor 5. — Deci, tre- 
buie să ţinem seamă de graiul obicinuit al părţilor c. 6 De pildă: Un 
testator obicinuea să zică bibliotecă la pivniţă. - 

3) Vorbele, dacă sunt susceptibile de două înţelesuri, tre- 
“buie să fie luate în înţelesul; care se potriveşte mai bine cu firea: 
„actului: intrepretatio . facienda est secundum  naturam negolii ?. 

* 4) Fiindcă fără de nici o cauză o'persoană. nici nu 'şi ia o 
„obligaţie şi nici nu se lipseşte de un lucru al său, de aceea : 

Obligaţiile nu se presupun. 
Actele de 'pură liberalitate nu se presupun cu ușurință. 
Renunţările se tâlcuesc în chip restrâns 8. 
5) In caz de îndoeală, rânduelele unui actse “tâlcuesc îm- 

potriva aceluia, în folosul căruia au fost făcute ; ; căci, el e de 
vină, că: ma aratat mai bine folosul, pe care voia să-l capete: 

1) D., 50, 17, de reg. juris, 12, — D,, 50, 16 de verb, signif., 219. — 
| ct. D., Uii (32, de legatis, 25, Ş 1. şi 69, pr. — D, 50, 16, de verb. signif. 125. 

». D., 1 (30) de legatis, 50 $. 3.— 0. Ul (32), de - legatis, 65 Ş. 7. 
3) D., Ul (32), de iegatis, 25 $. 1. 
4) D., 50, 16, de verb. signip.; 219, — D, 50, 17, de reg. duri, 96. 
5) DU (32), de lepatis, 69, pr. 
6) D., ll (32), de legatis, 69 $. 1. V, mai sus n. 2. 
7) D., 50, 17, de reg. juris, 67. 
8) V. "mai sus $. 15, No. 1, 5, p. 1927198, 

Ss. G. Longinescu, — Elemente de Drept Roman. “ ! 25
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Interpretalio facienda est contra eur qui clarius Ioqui“ potuisset 
ac debuisset 9. De aceea: . | - - 

La obligaţii rânduelele îndoelnice trebuie să fie tâlcuite în 
„ folosul datornicului 1. Şi, dacă indoeala e privitoare la câtimea 

datoriei, trebuie în totdeauna să ţinem seama numai de câtimea 
cea mai mică: Semper in obscuris, quod minimum est sequimur 1, 

- 6) Rânduelele conexe dintrun act trebuie să fie tâlcuite 
unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul, care reiesă din între: 
gimea actului. - Ă 

„.7) In sfârşit, rânduelile actului trebuie „tâlcuite în felul 
acela, în care să dea -naştere la un efect oarecare. In adevăr, 
judecând bine, nu se poate presupune, că părţile au voit să 
facă sau ceva nefolositor, sau ceva iluzoriu!2. De aceea :. Dacă 
e îndoeală, cu ce avem de a face, cuo condicio, ori cu un 
modus, trebuie să dăm precădere lui modus. 

Dar, dacă e vorba de causde favorabiles (adică de rându- 
elele de ultimă voinţă, de zestre, de libertate), trebuie să consi-! 
„derăm tot ceea, ce.nu se poate înţelege, ca şi cum mar fi scris 12 

„Şi să înterpretăm aceste acte aşa, ca să le menţinem !. 
> IL In ce priveşte .tâlcuirea semnelor : După cum vorbele, 

fie rostite, fie scrise, au nevoe de tâlcuire, tot aşa şi semnele, - 
prin care ne arătăm voinţa de a face un act juridic, pot să aibă 
nevoe: de tâlcuire. a o j - 

III. Tâlcuirea actelor juridice unilaterale „e mai uşoară, de 
„cât aceea a actelor juridice bilaterale. — In adevăr, în cazul din 
urmă cel puţin două persoane au luat parte Ia. facerea actului, 
aşa “că e cu putinţă, ca fiecare să fi înţeles altceva prin vor- 
bele, fie rostite, fie scrise, p. c. şi prin semnele întrebuințate, 

IV. Lămuririle şi comentariile, pe care partea, ori părţile 
le-au făcut sau înainte, sau după încheerea actului juridic, ser- : 
vesc la tâlcuirea autentică a acestuia. : a 

V. In sfârşit, chipul, cum părţile au executat un act, poate 
să fie de ajutor pentru tâlcuirea lui. 

  

9) D., 2, 14, de pactis, 39. ă 
10) D. 34, 5, de rebus dubiis, 26. | 11) D., 50, 17, de reg. jur, 34 în fine. e 12) D.,45, 1, de verb, oblig., 80. — D,, 34, 5, de rebus dubiis, 12, 13) D., 50, 17, de reg. jur.; 73 $.3. - e 14) D., 50, 17, de reg. iur., 12,85, pr. — D., 34, 5, derebus cred. 24 şi 12, —D., 7, 8, de usu, 12 $, 2. D,, 23,3 de jure dot, 70. *.
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TITLUL VI. 

OCROTIREA INDRITUIRILOR. 

| $. 8I. Generalităţi. 

“Am văzut, că îndritoirile. pot îi. vătămate !, că vătămarea 
unei îndrituiri este o nedreptate şi că ori ce nedreptate trebuie 

înfrânată 2, 
_— Dacă vătămarea unei îndrituiri n'a putut îi înfrânată şi 

nedreptatea a fost pricinuită, trebuie, ca aceasta să fie reparată, 

să fie îndreptată, adică trebuie să se facă dreptate. 

| In ce chip îndrituirile pot să fie puse la adăpost de vătămare 

şi, în caz de vătămare a lor, în ce chip se poate face dreptate, 

adică prin ce mijloace se poate, ca îndrituirile să fie ocrotite ? 

1) Pentru ca îndrituirile să fie ocrotite contra vătă- 

-: mărei, pentru ca să fie- asigurate în contra vătămării, se Între= 

buinţează cautiones şi missiones_in _possessionem 3. 

Cautio” este e făgădueala d de a face, ori.a.nu. face. ceva. Ea 

- poate fi sau impusă de magistrat, ori de judecător, sau voluntară, . 

adică făcută de particulari de bună voia lor. , 

Missio - in „Possessionem + este trimeterea_unei peroane. în po-, ! 

sesiunea. sau a patrimoniului, întreg al. altei persoane, -sau: “a unei 

părţi din acest patrimoniu. In totdeauna ea poate fi înciviinţată 

" “numai de magistrat: 
2) Quid, când îndrituirile au fost vătămate? Cum se poate 

“să se facă dreptate? Oare, pentru aceasta trebuie, ca îndrituitul, 

să alerge la autoritatea judecătorească, ori se poate, ca el, cu de. 

-- a sine putere, din propria autoritate, să ia măsurile trebuitoare 

şi să'şi facă dreptate singur? 

De regulă dreptul public pune ajutorul asitorităţilor. jude- 

cătoreşti la îndemâna îndrituiţilor şi-i opreşte să'şi facă singuri 

- dreptate: Nimeni nu'și poate face dreptate singur I—Fiecare tre- 

buie să recurgă la autorităţile judecătoreşti şi prin actiones să 

„ceară să i se facă dreptate. — Acţiunile sunt mijloacele obici- 

nuite de ocrotire a îndrituirilor. | 

- Rare ori se tace abatere de la această regulă, îngăduin- 
  

_1) V. Introducerea, $. 36, p. 341. 
+2) V. mai sus $. 53. p. oh: 
-3) Vi mai jos $. 97.
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du-se indrituiţilor, să lase calea judecătorească şi S'apuce calea extra judecătorească, să întrebuințeze de la sine puterea, sa- mavolnicia, pentru ca să'şi facă dreptate singuri. 

„CAP. [.. 
OCROTIREA INDRITUIRILOR PE CALEA EXTRAJUDECATOREASCA,. 
a E $. 82. De Ia sine puterea. 

» Delasineputerea este mijlocul. ce? mai puternic de. ocrotire a îndrituirilor. Ea poate să aibă de scop sau o îndestulare, sau 0 aparare. În cazul întăi avem de a face cu o. delasinepu- „tere ofensivă, iar în cazul al doilea cu o delasineputere defensivă, I. Delasineputerea ofensivă.  Delasineputerea este ofensivă, când. o indrituire fiind vătămată, îndrituitul înființează cu de la sine putere o' stare de: fapt conformă cu îndrituirea sa. - 1) De regulă delasineputerea ofensivă nu numai, că este oprită, dar este şi pedepsită. a 
Ea este oprită: Nimeni nu poate să'și facă drepiate singur, ca să se îndestuleze. De aceea, când un lucru. al nostru se gă- seşte în mânile altei persoane, nu putem, sub cuvânt, că acel lucru e al nostru, să întrebuințâm căi de fapt, căi extrajudecă- toreşti, ca să-l luăm de la aceea persoană. a Delasineputerea ofensivă este pedepsită atât de. dreptul penal, cât şi de dreptul privat: 
Dreptul penal pedepseşte delsineputerea ofensivă cu pe- * depsele prevăzute pentru crimen vis, adică pentru violenţă, stl- nicie. Si 

cu pierderea proprietăţii, sau. cu înapoiarea lucrului, luat ori oprit samavolnic, şi plata valorii lui. Ai o 'Intăi, pierderea creanței. Contoim cu rânduelele lui decretim divi Marci 1, creditorul, care 'cu delasineputere ia lucrul, care fi este datorit, pierde creanţa sa, jus crediti,: 
Al doilea, pierderea proprietăţii. Valentinian II a întins Te- _gula precedentă stabilită de Marcu Aureliu, rânduind 2; Ca pro- prietarul, care cu de la sine putere, violenter, ia lucrul său de altă persoană, să piardă proprietatea sa, : RE 9<—————— 

| E N - . 1) D., 48, 7, ad Iegem Juliam de vi privala, 7.- D, 4, 2, guod metus causa, 12. $. 2. , - a - „2) C.8, 4, unde vi, 7, 
” 

Dreptul privat o pedepseşte Sau cu pierderea creanţei, sau 

posedat | 

a
 

tă 
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“Al treilea, înapoierea lucrului, luat ori oprit samavolnic, 
şi. plata valorei - lui. Tot Valentinian II a! rânduit3, ca ne-. 
proprietarul, care. cu delasineputere, violenter, ia orice lucru 

„Amişcător, ori nemişcător) posedat de altă persoană, nu numai 
să înapoieze acel lucru posesorului lui, ci să plătească şi valoarea 
(Gestimâtio) lui, şi ca arendaşul şi chiriaşul, care, la cererea 
proprietarului, nu înapoiază imediat nemișcătorul, să fie condamnaţi, 
in caz de pierdere a: procesului, ca pe lângă: înapoiarea lucrului 
“să plătească şi valoarea lui.j : 

Afară de aceste pedepse, interdictele posesorii, după cum 
“vom vedea, sunt “mijloace, ca să înfrânăm delasineputerea « ofen- 
sivă in dreptul privat. 

: 2) Prin abatere delasineputerea ofensivă este ingăduită, adică . * 
fiecare poate să'şi facă dreptate singur, ca să se îndestuleze, nu- 
mai în următoarele cazuri: 

In. cazuri de nevoie, adică atunci când ajutorul autorităţii 
“sau oblăduirii ar ajunge prea târziu, ca să preîntâmpine . o pa- 
gubă; care mar mai putea fi reparată. De pildă: Dăm peste 
datornicul nostru, care fugea cu atâta averea lui, şi îi luăm cu 
«delasineputere ceea, ce ne-datoreşte 4. | 

In cazuri de învoeală a părţilor, adică atunci când creditorul 
«şi datornicul se învoesc, ca, dacă datoria nu va fi . plătită, credi- 
torul să .intre în stăpânirea unui lucru al datornicului. — în aceste 
cazuri, delasineputerea ofensivă trebuie să “rămână în marginile 
iavoelii. — Dar, creditorul, deşi. dacă s'ar pune singur în stăpâni- : 
“rea lucrului nu face nici o vidlenţă, totuş, ca să. dobândească po- 
sesiunea lucrului, trebuie să obţină încuviințarea autorităţii *. 5 

In Sfârşit, în cazuri de închiriere, dacă chiriaşul nwşi în- 
deplineşte deplin obligaţiile. sale izvorând din contractul de: în- 
chiriere, creditorul poate să „întrebuinţeze perclusio, adică să 
închidă în casă lucrurile aduse de: chiriaş 6, 

II. Delasineputerea “defensivă. Delasineputerea este defensivă, 
când îndrituitul păstrează. cu: delasineputere o stare de fapt, care 
există şi care e conformă cu îndrituirea sa, şi o apără 'contra 
atingeriloi altora. 

  

3) D., 8, 4, unde ui 10. 
4) D. î 8, quae in  fraudem creditorun, 10. $. 16. 
5), GC, 6, 13, de pignoribus, 3, 
6). D., 20, 2, în quibus causis pignus, 9
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Delasineputerea defensivă este îngăduită în totdeauna, adică, fiecare poate își totdeauna săși facă dreptate singur, ca să se „apere. De aceea: i e e Orice persvană poate cu  delasineputere să'şi apere şi trupul şi bunurile sale În contra jignirilor venind din partea altor persoane. — Intrebuinţarea puterii de sine în astfel de cazuri e privită chiar ca o îndrituire firească. Jurisconsultul „Caius Cassius zice: Vim vi repellere licet, idque jus natura com- paratur 1 — Este îngăduit să răspingem violenţa cu violenţă, şi această îndrituire este dată de natură (este firească). — Dar, de. regulă, trebuie, ca, apătându-ne, să nu trecem peste marginele cu- venite. 
| , Dreptul pozitiv a mers şi mai departe, îngăduind să luăm înapoi cu de la Sine putere lucrul, care ne a fost luat cu sila, cu condiţie, ca să facem aceasta în toiul luptei, in ipso Coneres- su 8. E drept să fie âşa, fiindcă în aceste cazuri e greu de deosebit hotarela dintre năvală şi apărare!. 

$. 83. Jus retentionis. 

|. Prin retențio se înţelege oprirea cu de la sine putere a unui lucru, care e în mânile noastre, când ni se cere înapoiarea lui de altă persoană. Oprind lucrul, voim să silim pe acea per- soană să facă ceva, ce pretinrlem, că ni se cuvine, pentru ca să nn suferim o pâgubă, cu care suntem ameninţaţi. . - “In astfel de „Cazuri, drept vorbind, avem de a face cu o delasineputere, care are de scop o îndestulare, cu o delasint- putere ofensivă ; dar, în acelaş timp avem de a face şi cu o. delasineputere, care are de scop o aparare de. o pagubă, cu o delasineputere defensivă. Deci, retentio este o: delasineputere o- fensivă, care se apropie de delasineputerea' defensivă. N | Fiindcă retentio este 0 delasineputere ofensivă, de aceea, | conform regulei nu .este îngăduită 1... î : Fiindcă prin retentio voim şi să ne apărăm de 0 pagubă, 
0: D,43, 16, de vi armata, 1 $; 27. — D, 9, 2, ai leg. Aguil.. 4, pr. şi 29, $. 3 —cf, D., 9, 1,si Quadrupes Pauperiem, 1. Su, - 8). D., 43, 16. devi armata, 17, Ma 
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Ş „CAB. IL 

i. OCROTIREA INDRITUIRILOR PE „CAL. EA. JUDECATOREASCA 

o Secţiunea |. To 

p IS _ i Actele reclamantului. Acţiunile. 

8: 04 „Generalităţi. : | 

1: Am arătat2: “Că acțiunea este: mijlocul de a. valorifică pe 

cale. judecătorească îndrituirile vătămate şi este şi îndrituirea de 

a reclamă, îndrituire,: pe- care - îndrituitul nu-i silit s'o. exerci- . 

„teze. Că-ea are de scop. sau - recunoaşterea întrituirii vătămate - 

şi încetarea vătămării, sau numai recunoaşterea îndrituirii vătă- 

“mate. Că este imanentă ori-cărei îndrituiri. Că, pentru că să fie exer- 

citată (intentată), cere existenţa unei îndrituiri şi vătămarea acesteia. 

Că este o obligaţie. Că acţiunile ce deosebesc. mai cu șeamă în 

acţiuni” personale şi în acţiuni. reale, Şi că acţiunile: personale se 

: deosebesc de acelea reale din patru puncte de vedere şi anume al - 

temeiului sau obârşiei, al direcţiei, al legăturei obligătoare dintre 

înpricinaţi şi al scopului. 

“IL. Jurisconsultul Celsus.. defineşie acţiunea zicând: Nihil 

“ aliud este actio. quam jus quod sibi debeatur, judicio persequendi 3 = 

„Acţiunea nu. este altceva de cât îndrituirea de a reclamă în ju-. 

. decată- ceea, ce ne este datorit. — Justinian + a primit . această. 

„ definiţie şi zice: Actio autem. nihil aliud-est,; duam jus presequen- - 

di judicio 'quod sibi debetur = “Acţiunea nu-ie alt ceva,. de cât 

îndrituirea “de a reclamă în judecată. ceea, ce ne este datorit. 

alii, alţi,: ceilalţi, cei" dealtreilea. 

“IV 5. La Romani, în vremurile de la : “început; nu toate ra- 

: porturile sociale fuseseră recunoscute de jus civile. De aceea, 

numai îndrituirile izvorând din raporturile recunoscute de acest 

drept erau ocrotite, numai ele erau: înzestrate cu acţiuni. - — Dar, 

o îndrituire, care 'nu poate îi valoriticată, care nu poate fi re-_ 

  

1) V. Istoria procedurei civile romane, 

„..2) V. Introducerea, $. 41, p- 150—154, 

13) D., 44. 7, de oblig. et act. 51. | E a N 

4) ]., 4,.6, de actionibus,.pr.. . E a, 

-5) Y. Maynz, L e. |.$. 41, p.'483. | Da 

IIE.. Reclamantul se numeşte actor, iar -pârâtul “reus sau S. 

“cum: quo agitur. Reclamantul şi pârâtul la un loc :se”numesc rei... 

(împricinaţi), Faţă de: împricinaţi toate celelalte persoane sunt
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Cu care Suntem ameninţaţi, de aceea, în unele cazuri bona fides - îngăduie să. întrebuințăm retentio; In acele cazuri se zice, că avem „jus retentionis, îndrituirea de reţinere, o | ta us retentionis- este mijlocul ce/ mai Slab de ocrotire-a în-. drituirilor, . pn a Ie II, Pentruca să avem: şi să. exercităm Jus „retentionis se cere -! „întrunirea a două elemente: . ES Îi Intăi, ca lucrul, pe care-l oprim, să fi ajuns şi să se.găsea- . -Scă încă în. mâinile noastre. nu în Chip nelegal 2, | Al doilea: Sau. ca între 'creanţa noastră, pe care. voim s'%0.! "Valorificăm, şi lucrul, pe care-l oprim, să: fie o Cconexitate, o „legătură 3. O. astfel de legătură există; . când e vorba de impensae - făcute. fie cu. dobândirea, fie cu păstrarea acelui lucru 4, p. c,! „.Şi când e vorba de pagubele suferite din Pricina' acelui lucru 5.— Sau, deşi nu-i legătură, între creanţă şi lucrul oprit, totuşi într'un caz special în materie: de amanet, creditorul amanetar poate Gpri „lucrul, care se găseşte în . mâinile sale Da III. Când cineva. cere să-i dă ceea, ce. va trebui “să ne  Înapoieze, săvârşeşte un dol,. dolo facit, qui petit, Quod redditu- . Tus est, de aceea, jus retentionis. poate. fi valorificat printr'o: ex- ceptio doli, care se numeşte exceplio doli generalis 1, a IV. Indrituitul la refentio nu-i îndrituit de loc, nici ca să “facă orice -va vrea cu lucrul oprit, d. p.-să-l :vândă, spre a: se. îndestulă, nici ca să-i culeagă fructele, Spre a “ajunge. astfel la Pa îndestulare, şi. nici, în cazul. în .câre: numai are lucrul în mâ-. nile sale, să-l reclame înapoi. — Deci, Jus retentionis este o îndri-. 

4 

„ 2) C£ D., 20, 1, de pignor,, 25. — C., 8,4, unde vi, 1, -3) D., 47, 3, de furtis, 14, Ş, 2. a 4) D., 10, 3, comm. divid. 14, 5.1. —D,, 13, 7, de pigner. act, 8 pre 
- 5) D., 39, 2, de damnoinfecto, 7, $.3şi9,s$.3. Aa 

6) C., 8, 26 (27), etiam ob chirograghariam Pecudiarm, Se 2 
2 V. mai jos 5, 91. - a 
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<<lamată pe cale judecătorească, nu este, de regulă, de. nici .un 
folos pentru acel, care. oare. “De aceea, Romanii dau numele 
-de jus, de vinculum juris, numai. acelor raporturi sociale; Care . 
Sunt înzestrate cu acţiuni. - | 

Să Mai. târziu, raporturile şociale s'au u înmulţit şi Sau. ivit și 
raporturi, sociale nouă. Pretorii, jurisconsulții , şi împărații, | 
măsura nevoilor felurite, au recunoscut şi aceste raporturi ouă 
şi le-au înzestrat cu acţiuni. De atunci şi ele au dobândit. nu- 

. mele de jus, vinculum juris, pe care nu-l aveau mai înainte... 

, In practică s'a ajuns, ca vorbele jus şi actio să fie atât de 
sinonime, în cât, când eră vorba să se afle natura” unui raporț . 

juridic, Romanii nu întrebau, 'ce jus . izvorăşte din acel raport, 

ci, ce acţiune serveşte la valorificarea acelui raport. . E IE 

V. Am văzut, care: e scopul reclamării 6, Adăogăm: “Con= 
damnarea se numeşte condemnatio. Absoluţia . se numeşte abso- 

“Jutio. Recunoaşterea sau a unei îndrituiri vătămate, sau-a unei 

“stări de fapt 'având. însemnătate . juridică, se face prin. pro- 
nuntiatio, 

Vl; Am văzut 7, că, pentru ca'0o acțiuue. să fie pusă în niiş- 
care, se cere. două elemente: O îndrituize, care. să servească de 

baza reclamaţiei, şi vătămarea acestei îndrituiri. 

Quid, când există numai temerea de o vătămare ? Ches= 

ttiunea e controversată ?., 

&. 84 bis, 

- Definiţia dată acţiunei de Justinian ! a fost criticată 2 şi a 
„fost calificată: „de una din numeroasele distracţii legislative ale 
„acestui. imparat, argumentându-se în. următorul chip: 

1 Din compararea celor două texte de mai sus? se: 'vede, | 
"că Justinian a copiat pe Celsus. Această .copiare a fost făcută 

în chip neinteligent, căci definiţia lui Celsus nu mai eră bună 
pe vremea lui. Justinian. In adevăr, Celsus putea vorbi şi de 

judicium şi de condemnaltio la ceea, ce se datoreşte, fiindcă pe vre» 
mea sa eră 'în, vigoare sistemul iormular, când procesul era se- 

6) v, Introducerea, ş 41, No. v. p.. 151. , 

7) V. Maynz, |. c., |, $. 89, n. 22, p.671:E. Eck,  Pandekten, $. 42, 
1) V. mai sus $. 84, n.4, p. 392, . 

2) G. Danielopol, Fragmente juridice; Vol. I, „p. 15 şi urma, 

3) V. mai sus $. 84, n. 3 şi 4, p.1 392. E pe
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parat în două faze, în in jure şi în judicio, când prin /itis contestatio „se stângea raportul juridic, care există între împricinaţi, 'stabi- lindu-se între aceştia un raport de adevarată obligaţie, şi când, condemnalio. fiind totdeauna bănească, pârâtul eră condamnat la 0 sumă de bani. Dar, pe vremea lui Justinian, procesul nu mai eră separat în două, iar pârâtul nu eră condamnat în totdeauna la o sumă de bani, ci în acţiunile reale eră condamnat Ia: îna- poiarea în natură a obiectului reclamaţiei, în cât în aceste - ca- Zuri nu 'se putea zice, că între reclamant şi Pârât există un ra- port obligator, :saui care se aseamănă cu o obligaţie, şi deci - Nu se putea. zice, că pârâtul “datoreşte ceva reclamantului, 2) Această argumentarea fost combătută în modul urmă- tot :. Fără îndoeală, că pe vremea lui Justinian nu mai există ju- dicium: în înţelesul din vremea procedurii formulare. Atâta lucru de sigur, că-l ştia şi Justinian şi jurisconsulţii, care au alcătuit legiuirile sale. Dacă vorba judicium a fost păstrată în acea de- finiţie, apoi a fost păstrată cu înţelesul, ce-] dobândise mai târ- ziu, de cale judecătorească, Justinian a voit să spună, că acţiu-' „nea e mijlocul de a valorifică pe cale judecătorească. - - Apoi, Celsus, zicând „Quod sibi debeatur“, nu s'a gândit la condamnarea pecuniară, ci la acţiunile personale, cărora li se - dă mai ales numele de acțiuni şi care servesc, după cum ştim 4, la ocrotirea obligaţiilor, în cât, voind să definească acest fel de „acțiuni, eră firesc să întrebuinţeze vorba deberi, a se datoră.— Păstrarea vorbei deberi de: Justinian se poate explică: Această vorbă în adevăr se întrebuințează literalmente numai la îndritui- rile de obligaţii, deci ar urmă, că definiţia lui Justinian n'ar îm- brățişa indrituirile. personale şi acelea reale şi 'că acestea ar fi lipsite de acţiune !. Dar, vorba deberi se găseşte întrebuințată şi într'un înțeles mai larg. De pildă: /ter miki debetur 5 = Mi se dato- rește servitutea de trecere numită iler, adică, mi se cuvine această servitute. /fer, actus debetur 6 = Se datorește servituţile de trecere numite ifer, actus, adică se cuvine aceste servituţi. De aceea, se poate, că Justinian a întrebuințat vorba deberi cu acest 
“îndrituire, şi a voit să spună, că acţiunea nu-i altceva de cât 

4. V, Introducerea, $. 41, No. IX, 1, p: 153. 5) D., 8,5, si Servil. vindic., 9. | ! , 6) Gruteri, Inscript,, p. 201, 3. — V. Maynz, |. cl, $. 49, n.4, 

 



îndrituirea de a' reclamă pe cale iudecătorească o indrituire: a 
noastră, - 

3) Dar, am văzut 1, căo persoană nu poate intentă o acţiune, 
de cât dacă o altă persoană determinată îi vatămă îndrituirea sa 
şi că dintre cei: doi împricinaţi, persoane anume determinate, 
reclamantul este creditor, fiindcă e îndrituit să ceară repararea 
efectelor vătămării îndrituirii, iar pârâtul este datornic, fiindcă 
trebuie să repare acele efecte, şi de aceea am zis, că între 
împricinaţi există o legătură obligătoare, că acţiunea este o 
obligaţie. Se poate, că şi Justinian a văzut lucrurile. tot aşa 
şi de aceea a zis, că 'acţiunea este îndrituirea prin care cineva 
reclamă id quod sibi debetur, ceea ce i. se datoreşte. 

ş 85. Felurile acţianilor. 

Acţiunile se deosebesc. sau după nătura (rez) lor, sau 
după efectele lor. . : 

|. In personam  actiones (acţiuni personale) şi în' rem ac-: . 
iones (acţiuni. reale), 

1) Am spus, că aceasta este deosebirea cea mai însemnată 
şi că in personam actio este acţiunea, care ocroteşte o îndrituire 

„de obligaţie, adică serveşte la valorificarea unei îndrituiri de 
obligaţie, iar in rem.actio: este orişi care acţiune, care nu-i o 
in personam aclio, care ocroteşte sau indrituirile personale, sau 

indrituirile reale, sau indrituirile de moştenire, adică ocroteşte 
toate celelalte indrituiri, afară de acelea de obligaţie. 

2) Temeiul acestei deosebiri este firea îndrituirilor ocrotite, 
Indrituirile de obligaţie, după cum am  văzut!, pot îi vă= 

tămate numai de datornic. De aceea, eră nevoie, ca în formulă 
să se arate numele acestei persoane şi de regulă se arătă, zi- 
cându-se: Si paret Numerium Negidium dare . facere oportere. 
Despre o astfel de formulă s'a putut zice, că are o intentio, 

„care este in personam concepta, şi despre acţiunea, cu care se 
valorifică o îndrituire de obligaţie, s'a putut. zice, că este o în 
personam actio. 

Celelate îndrituiri (personale, reale şi de e moştenire), după 

  

7) v. Introducerea, $. 41, No. vi, p. 153. 
1) V. Introducerea, $. 41, No. VI, 2, p.:152.
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cum am: văzut'2, pot îi vătămate de orişi cine. De aceea, nu eră | nevoie, ca în formulă să se arate numele persoanei, care. vătă- mase vreuna din aceste îndrituiri, şi de regulă nu şe arătă, ci „se zicea în general: Si paret Aulum Agerium liberum -esse, Si Paret fundum  Cornelianum ex jure "'Quiritium Auli Agerii esse, "Si paret -hereditatem Auli Agerii esse. Despre o astfel de formulă, prin antiteză. cu aceea, a căreia îintențig este in' personam con- cepta, şi despre acţiunea, cu care se valorifică orice îndritaire, afară de obligaţii, s'a Putut zice, că este 0 in rem aciio. | î.. 3) Inrem actiones Sunt numite” şi vindicationes, „Delitiones.. „In Personam actiones sunt numite numai actiones. In vre- mile din urmă ele sunt numite şi condictiories. 4) Se susține de unii Tomanişti, că ar există şi actiones- tam in Ten, quam în Personam, adică actiones mixtae atât per- “sonale cât şi reale, şi că cele trei acțiuni de împărţeală (actio- - familiae herciscundae, actio communi  dividundo, şi actio finium- Tegundorum), precum şi hereditatis Petitio (acţiunea cu care se. reclamă o. moştenire) ar fi acţiuni mixte. | Astfel de acțiuni mixte, și reale şi personale, nu există | In * adevăr, ţinând seamă de definiţiunile acțiunii personale și a ac- țiunii reale, trebuie să recunoaştem, că, dacă O acţiune este i Personam, ea nu mai poate fi şi in rem, şi. dacă e sp Ten, nu: mai poate fi şi în persona, Deci, e cu neputinţă, ca să existe. * acțiuni, care în. acelâş timp să fie şi reale şi personale ! - [Vom vedea, că cele trei acţiuni de împărțeală sunt in per. Sonam actiones, iar hereditatis Petitio este in rem actio]. „.XN) Din categoria acţiunilor in personam fac parte acţiuniie n miteNn rem scriptae. Ă : - „Să dăm mai întăi o pildă, di care să vedem, în ce îm_. 

presupunem, că, o barcă alui C. Sejus este luată de .apa “flu viului, care trece pe la marginea moşiei lui, şi aruncată pe. „moşia. vecinului L. Titius, Deşi acesta nu-i vinovat de ceea, ce - s'a întâmplat, totuş dreptul pozitiv îl obligă, ca. să pună .in stare pe C. Sejus să'şi ia barca înapoi. Dar, £.. Titius are a- ceastă obligaţie numai atâta Vreme, cât barca, se va găsi pe moşia -sa. In adevăr, dacă barca va fi luată, din nou de apă şi ST 
— 

„- , LT 
. , , | PR RI R ” 

2) V. Introducerea, Ş. 41, No. VI, 2, p.. 152— 153, po 
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aruncată pe moşia: lui M, Maevius,' atunci acesta va fi. obligat 

să pună în stare pe C. Sejus să'şi ia barca înapoi, ş. a.m. d.— 
Acţiunea, prin care C. Sejus poate. reclamă în contra lui £. Ti- 

tius, ori în contra. lui M. Maevius, se numeşte actio ad exhibendurm. 

Ea este legată de barcă, adică de un lucru, res; de aceea isa: 

dat numele de în rem scripta. Dar, de aci nu urmează, că este 

o in rem actio. Din cele de. mai -sus se vede lămurit, .că. ea 

serveşte spre a valorifică o îndrituire de obligație ; deci este o 

in personam actio. 
Aşa dar, in rem scriptae actiones sunt în pârsonam actiones, 

cărora dreptul pozitiv le-a dat o direcţie reală (adică o direcţie 
contra tuturor), fiindcă a recunoscut, că în unele cazuri o obli- 
gaţie poate să se nască în urma unor împrejurări, care n'atârnă 

- de voinţa persoanei obligate. — Fiindcă au:direcţie reală, - dea- 

ceea în formula lor numele pârâtului nu eră aratat. - 

II. Civiles actiones şi honorariae actiones. 
1) Civiles- actiones sunt acţiunile, care - se întemeează pe - 

rânduelele lui jus civile. 
2) Honorariae actiones „sunt acţiunile, care se intemeează 

pe rânduelele lui jus honorarium. — Ele sunt de două feluri: 

Praetoriae actiones şi aediliciae acliones. 
Praetoriae actiones sunt honorariae „actiones, care se înte- 

meează pe edictul pretorului. 
Aediliciae actiones sunt honorariae actiones,. Care „se înte- 

meează pe edictul edililor. 
- UL. In jus actiones şi in factum actiones. 

1) În jus actiones sunt acţiunile, care şe "ntemeează numai 

- pe rânduelele lui jus, civile. 
2) In factum actiones sunt acţiunile, care se “întemeează pe 

| echitatea rezultând din tutalitatea faptelor. Ele sunt sau prae- 

toriae in factum actiones, sau civiles in factum 'actiones. 

Praetoriae in factum actiones sunt acţiunile, care ocrotesc 

raporturile juridice, pe care. pretorul. le recunoscuse. pe : temeiul 
echităţii de mai sus.. 

| Civiles in factum actiones sunt acţiunile, care ocrotesc ra- 
porturile juridice, -pe care jurisprudența le recunoscuse pe teme- 

iu! aceleeaş echităţi. — Dintre acestea cele mai însemnate sunt 

praescriptis verbis actiones. ! - 

IV. Certae actiones şi: incertae. actiones..
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“ Certa actio este acţiunea, prin care. se reclamă ceva de- „terminat, un Certum ; iar incerta actio este acţiunea, prin care se reclamă ceva nedeterminat, un incerturn. 
1) Prin certum se înțelege id guod ex ipsa pronuntiatione: “ apparet quid quale quantumgque sit şi anume : 3 
Darea, datio, a unei sume. determinate de bani, pecunia „Certa, De pildă: O sută de -aurei, - | Darea, datio, a-unei species, adică a unui lucru anume de terminat, res certa. De pildă: Homo Stichus, fundus Cornelianuş, Darea, datio, a unei câtimi determinațe de lucruri fungibile, Care au un curs fix, aşa că ori când pot.fi preţuite în bani, cât fac. De pildă: Zece anfore de cel mai bun vin de Campania. Zece: baniţe de cel mai bun grâu de Africa, 

minarea, fiindcă „se poate găsi şi vin mai bun de Campania, Care deasemenea este bun, şi grâu mai bun de Africa, care dea- semenea este bun 4, . : | | In sfârşit orice facere şi orice non facere sunt „nedetermi- nate, | 
V. Stricti juris actiones şi bonae fidei actiones. Siricti juris actiones Sunt acţiunile, în care judecătorul : - Poate să cerceteze numai, dacă Ceea, ce se reclamase, este ade- . .vărat, ori. nu'şi nu poate să apreţieze nici întinderea raportului “juridic şi nici câtimea condamnării, De aceea, în' vremea procedurii formulare, aceste acțiuni au o intentio, care glăsu- eşte ,, si-paret condemna, si non Paret absolve', iar judecătorul . nu poate să ţină seamă de toate mijloacele de. aparare ale în- pricinaţilor, ci numai de acelea, care sunt intercalate în formulă. Bonae fidei actioneş - sunt acţiunile, în care judecătorul poate, in virtutea clauzei ex fide bona din formulă, să apreţieze atăt întinderea raportului juridic, cât şi câtimea condamnării. De aceea, în vremea procedurii formulare, aceste acţiuni au o în- tentio, care glăsueşte „Quidquid ob eam rem dari : fieri oportet 

3) D., 45, 1, de verb. oblig, 74 şi 75, pr. SS. 1 şi 2. —D., 12, 1, de i 
e 

rebus creditis, 6 Şi 9, pr., SS. 1 şi 2. -4) D., 45, 1, de verp, oblig., 75. SŞ. 1 şi 2.
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ex jide bona“, iar judecătorul poate să ţină seama de toate mij- 

loacele de aparare ale împricinaţilor, nu numai de acelea, care 

sunt intercalate în formulă. — Fiindcă judecătorul în bonae fidei 

actiones poate să ţină seamă. de mijloacele de aparare, chiar dacă 

nu erau intercalate în formulă, de aceea se zice, că bonae fidei 
judiciis exceptiones doli mali insunt, adică exceptiones doli mali 

sunt subînţelese în procesele bonae fidei. 

VI. Arbitrariae actiones. | 
„Acestea sunt acţiunile, în care judecătorul, după 'ce s'a 

încredinţat, că inteitio este adevărată, poate, . în virtuiea clauzei 

arbitrium din formulă, să nu.condamne imediat pe părât la o 

sumă de bani, ci să apreţieze ex aeguo et bono (după dreptate 
„şi echitate),în ce chip să fie îndestulat reclamantul de pârât, şi, 

numai dacă pârâtul nu îndestulează pe reclamant în acest chip, 

să-l condamne la o sumă de bani. De pildă, judecătorul apreţiază, 
ca pârâtul sau să inapoieze reclamantului un lucru, sau să i-l 

întățişeze, restituat, exhibeat, şi dacă pârâtul, de buna voea sa; 

nici nu înapoează, nici nu înfăţişează, nisi restituat, nisi exhibeat, 

il condamnă la o:sumă de bani. 
Aşa dar, în aceste acţiuni judecătorul se face mijlocitor 

„ între împricinaţi, ca să-i împace; iar pârâtul poate: să  preîn- 

„ tâmpine condamnarea, făcând ceea, ce judecătorul a găsit cu 
cale. - 

De la Justinian, arbitrii, arbitratus, poate să fie. executat 

manu militari, cu forţa publică. Deci, de atunci, dacă pârâtul nu 

face de bună voie”ceea, ce a găsit judecătorul cu'cale, recla- 
mantul are alegerea să ceară sau executarea lui arbitrium cu a- 

jutorul forţei publicz, sau condamnarea pârâtului la o sumă. de 
bani. | 

Toate arbitrariae actiones se aseamănă cu bonae fidei actiones, 
prin puterea dată judecătorului de a chibzui, ca reclamantul să 

fie îndestulat ex aequo et bono. | 

VII Directae actiones şi contrariae actiones, 

Directa actio, în opoziţie cu contraria actio, este acţiunea, 

care izvorăşte deadreptui, neaparat dintr'un raport juridic. 

Contraria actio. este acţiunea, care nu izvorăşte neaparat 
dintrun raport juridic; ci numai întâmplător. In cazul. acesta, 
contraria actio se -alăturează la- directa actio ca o  contraparte a 

acesteia. .
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- Aşa dar, directa actio este o acţiune Principală, iar contra- ria actio este o acţiune re 
VIII Directae actiones 

1) Directa actio mai 
opoziţie cu utilis actio, est 
jus honorarium a plăzmui 
vre o altă acţiune, care există de mai înainte. 

convențională 5 . 
şi utiles actiones, ' | 
are. şi altă însemnare. şi anume, în 

e;acţiunea, pe care sau jus civile, sau 
to original, -iar nu prin analogie cu 

2) Utilis actio este orice acţiune, pe care jus civile, ori jus honorarium a Plăzmuito prin analogie cu vre o altă acţiune, care există de :mai înainte. 
Acţiunea, care serveşte de model pentru o utilis actio poate fi sau o directa aciio, sau 

"Cazul din urmă acţiunea pl 
utilis utilis actio,. 

chiar o utilis actio de mai înainte. In 
ăzmuită prin analogie poate fi numită 

Ca să se arate, că o acţiuneța fost plăzmuită prin analogie, se întrebuinţează nu numai vorba utilis, ci şi vorba guasi. Deci utilis actio şi quasi actio însemnează acelaş lucru. Pentru plăzmuirea de uiiles actiones se întrebuințează ficți- unile (fictiones) 5, De aceea, utiles actiones se mai numesc şi fic-. ticiae acliones. 
“O utilis actio poate îi. plăzmuită prin analogie -cu o 

întinse prin . analogie. 
In sfârşit, ufilis actio are şi înţelesul de acţiune, Care poate fi exercitată în Chip util, c 
IX. Vulgares actiones 
Vugares actiones sunt 

u iolos,. 
| Sâu. acțiuni numite şi acfiuni nenumiţe, “acţiunile, care au vulgares formulae, 

bândiseră nume tehnice, (d. p. vânzarea, închirierea Ş. a.). Vul-. gares formulae sunt formulele. întrebuințate pentru acest fel de 

5): V.'mai jos Ş. 85 bis, n. 4,p.409,- | Da 6) V. Introducerea $ 29 p, 123 şi mai sus $. 5 p. 178, 

D
a
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raporturi ; de aceea, ele sunt arătate cu numele tehnice ale acestor 
raporturi. Vulgares -actiones, având vulgares formulae, sunt ară- 
tate cu numele tehnice de mai sus ; de aceia, li s'a- zis şi acţiuni 
nuimite;- 

In opoziţie cu acţiunile numite toate celelalte ţini pot fi 
calificate de acțiuni nenurhite, . 

"X. Poenales actiones, rei persecutoriae - actiones şi actiones 
mixtae, tam poenales, quam 'rei persecutoriae, 

1) Inainte de Justinian : . 
Poenalis actio, în dreptul privat, este. acţiunea, prin care 

se reclamă plata pedepsei băneşti, cu 'care se pedepseşte ! un act 
licit. 

Rei persecutoria actio este acţiunea, prin care . se reclamă 
'Sau ! înapoierea lucrului, care a fost luat printrun act ilicit, sau 
despăgubiri pentru paguba pricinuită printr'un astfel de act, 

Actio mixta iam poenalis, quam rei persecutoria este-acţiu- 
nea, prin care se reclamă .atât plata pedepsei băneşti, cât şi sau : - 
înapoierea lucrului luat printrun act ilicit, sau despăgubiri pen- 
tru pagubele. pricinuite prinir'un astiel de act. 

2) De la Justinian : 

Toate acţiunile, care au de: obiect 'un interes. bănesc, se 
„deosebesc în poenales şi rei persecutoriae. 

Poenalis actio este ori ce: acţiune, . prin « care se reclamă 
o pedeapsă bănească, 

Rei persecutoria actio este orice acţiune, care mare de scop 
” reclamarea unei pedepse băneşti. — Astfel sunt: Toate in rem 

acliones şi mai toate in personam actiones izvorând din contracte. 
3) Poenales actiones, a căror scop de căpetenie este' o răz- 

bunare personală a acelui vătămat, se numesc meram . vindictam 
spirantes. . 

XI. Populares actiones şi guasi -populares - actiones.. , 
Populares actiones sunt actiones poenales şi. anume, acele 

acţiuni penale, care pot îi intentate de orice.cetătean, “puber, băr- 
bat şi:cu vaza: neştirbită, chiar dacă nare nici un interes per 
sonal. * - : 

Impuberii şi femeile nu pot intentă o popularis actio de cat 
numai Când au un interes personal; -: j ? 

"Dacă mai mulţi cetăţeni vor să intenteze o acţiune populară, 
se dă precădere sau aceluia, care are un interes personal, sau ace- 

28 * 
j
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luia, care se pare pretorului, că e mai destoinic de a se judecă, Prin intentarea (exercitarea) unei acţiuni populare recla- mantul are de scop să capete pedeapsa bănească, care poate fi cerută cu această acțiune. — Reclamantul, dacă are şi un interes. personal, poate să capete şi despăgubiri. | | „ Quasi populares actiones sunt acţiunile: plăzmuite “prin analogie cu :populares actiones. 
- XII. Pudlicae' actiones şi quâsi publicae actiones. - Publicae actiones sunt acţiunile din dreptul penal. Quasi publicae actiones Sunt acţiunile, pe care dreptul privat le-a plăzmuit prin analogie cu publicae aciiones din dreptul penal. XIII. Perpetuae actiones şi temporales actiones. Perpetuae actiones Sunt acţiunile, care odinioară nu se stân- geau prin neexercitare, iar mai pe urmă se pot Stânge printr'o- neexercitare neîntreruptă în răstimp de 30 de ani. „ Temporales actiones sunt toate celelalte acţiuni, care se pot - stânge printr'o_neexercitare neintreruptă întrun răstimp mai scurt de cât 30 de ani. pf : si XIV. Acfiones de universitate propositae şi actiones singula- rum rerum, . | sa 

" Actiones de universitate Propositae sunt acţiunile, prin care: se reclamă o totalitate de bunuri, d; p. o moştenire. Actiones sinoularum Terum Sunt acţiunile, prin care se re- clamă un singur bun 7, i XV. Simplices actiones şi duplices actiones sau mixtae ac- iiones.. : . a , 1) Simplex actio, sau mai bine zis simplex Judicium, este. acţiunea, care -dă naştere la un proces; în căre unul din îm- pricinaţi este numai reclamant, iar celălalt este numai pârât, „ aşa că sfârşitul nu poate să fie de cât sau condamnarea pârâ- "tului, sau respingerea reclamaţiei, iar nicidecum * condamnarea: “reclamantului, 
2) Duplex actio, sau mai bine Zis duplex judicium, este ac- 

Şitul poate să fie şi condamnarea reclamantului. — Astfel de ac- țiuni sunt, cele trei acţiuni de împărțeală: Actio familiae _her-. 
7) In D. 17, 2, pro Socio, 38 se vorbeşte şi de generala. judicia şi, 

specialia judicia, | Mg 

rr 

o 
e
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ciscundae, actio communi dividundo şi actio finium regundorum. 
Fiindcă în duplices actiones fiecare împricinat 'poate fi şi 

„ reclamant şi pârât, de aceea ele se mai numesc şi actiones mixtae. 
XVI. Praejudiciales actiones sunt acţiunile, care au o prae- 

„judicialis formula, şi a. căror scop este valorificarea unui prae- | 
„judicium, adică recunoaşterea sau . a. unei “îndrituiri vătămate, 
sau a unei stări de fapt având însemnătdtea juridică. — Deci, 
în aceste acţiuni pârătul nu-i condamnat s; condemnatio e înlo- 
cuită printr'o pronunciatio. ! i 

Pe vremea lui Justinian, se pare, că numai acţiunile privi- 
toare la starea persoanelor, duaestiones status, rămăseseră acţiuni 
-prejudiciale. 

XVII. Acţiuni generale şi acțiuni speciale ?. : 
Justinian ne spune, că acţiunile pot fi sau acţiuni generale, 

sau acţiuni speciale 10, . 

Acţiuni generale sunt acţiunile, care pot să se nască din 

-cauze multiple şi nespecificate de lege, şi pot să fie întrebuin- 
“țate să facem orice. Atârnă de părţi, ca ele să fie exercitate, . 
Dacă părţile vor să se folosească de ele, trebuie să se supună 
regulelor, care le cârmuesc. De pildă: Este îngăduit unui cre- 

„ditor, oricare ar fi cauza creanţei:sale, 'ca să preţuească în bani 

“ceea, ce i se datoreşte şi să reclame printr'o condictio generalis, 
care nu arată causa sa. 

Acțiunile speciale sunt acţiunile, care nu pot servi de * cât 
„a valorificarea unei îndrituiri determinate. De pildă, în cazul 
unui depozit, avem actio depositi. — Acţiunile speciale sunt câr- 
muite de regule anumite întemeiate pe cauza îor, adică pe îndri- 

“tuirea, pe care o sancţionează.— Se ţine seamă mai mult de na- 
fura acțiunii, de cât de numele ei. 

„= XVIII. Acţiuni în înţeles restrâns şi interdicta. 
Acţiuni în înțeles restrâns sunt acţiunile, de care am vorbit 

„până aici. 

-- interdicta se deosebesc de acţiunile de mai. sus printr:o 

procedură particulară : Pretorul dă un ordin, interdictum, şi, dacă 
nu-i ascultat, atunci din interdict rezultă o' acţiune. 

La Justinian nu mai există această, deosebire, 

  

8) V. Introducerea, Ş. 41, No. V, 2, p. 152. — V. mai sus s. 84, p. 
9) P. Collinet. Precis de Droit Romain, 1, 1926, p. 139, No. 273. 

10) /dem, ibidem.
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| Ş$. 55 dis. ! - 
I. Civiles achones şi honorariae actiones. | Cele mai multe, civiles actiones au o formulă in jus concepta, adică o formulă, în care intentio -este in jUS. concepta.. Unele. civiles -actiones au o formulă in factum concepia, a- dică o formulă, în care intentio este in factum concepta. Alte civiles actiones pot avea o formulă sau in us: con- cepta, sau în factum concepta. - „- | ” Toate honorariae aciiones au o formulă in factum conceptia, II. În jus actiones şi in factum. actiones. | A „_1) Toate in jus actiones sunt civiles actiones şi au o formulă În jus concepta. E Sai - In factum actiones,. când sunt praetoriae (honorariae) acti- Ones, au o tormulă in factum conceptia. 

In factum actiones, când sunt civiles actiones, pot să aibă: 
factum concepta. | o . | „Sau o formulă in jus concepta, dacă intenlio este in us conceptia, adică dacă sună quidquid ob' eam rem dari fieri o- potet 1. — Astfel praescriptis verbis actio are o intentio in jus con Cepia. lată o actio, care e in facturn şi cu toate acestea are. 0- formulă in jus concepta ! Pricina e, că acţiunile se numesc după temeiul (natura). lor, iar formulele după intentio a lor... 2) De regulă in personam actiones, care „Sunt întemeeate pe echitatea rezultând din totalitatea faptelor, sunt numite în fac- „Zum actiones, a 

In rem actiones, care sunt întemeeate tot pe echitatea de mai sus, rareori sunt numite in factum actiones 2. III. Certae actiones şi incertae actiones. . N 1) Legis actio! Per sacramentum a fost în totdeauna o cer- ta actio. | a ati | 2) Legis actio Per condictionem sau condictio, prin care la început se reclamă numai pecunia certa, iar mai pe urmă şi res certa, a fost tot o certa actio. — Câtă. vreme a fost întrebuințată numai în aceste două Cazuri, i s'a zis numai condictio, iar nici: de cum condictio “certi, ŞI, nici nu i se putea zice, fiindcă o 
„_ 1) Caius, 4.47, | a i a 2) Cf. D., 20, 1, de pignoribus, 11, $. 1, 

Sau o formulă in factum concepta, dacă intentio este in -. 

4 
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„astiel de rostire pe acea vreme ar fi fost un pleonasm. — In 

vremea procedurii formulare condictio avea o intentio . certa, care 

glăsuia : Si paret condemna, si non paret 'absolve. | 

Dar, pe la sfârşitul Republicei s'a îngăduit, ca şi condictio 
să poată :avea o infentio incerta, care glăsuia: Quidquid ob 

6am rem dare facere oportet. Deci, de atunci putea fi întrebuin- 

__ţată, ca să se reclame:sau datio a unui incertum, -sau '0 facere. 
„ Acestei condictio i s'a zis condictio incerti.; ea este o  incerfa 

actio. . - | 

De atunci, cealaltă condictio, prin. ce care se. reclamă datio a 

“unui cerfum, a putut să fie numită condictio certi, fără ca acest 
chip de rostire să fie. un pleonasm. 

In. sfârşit 'condictio certi, prin care se reclamă o sumă de-. 
terminată de bani, a fost numită condictio. scurt, iar celelalte 

condictiones certi, p.. c. şi toate condictiones incerti, au fost nu 

mite condictiones _triticariae, 

Condicliones sunt concepute abstract, adică nu “arată cauza : 3, 

3) In personam actiones, care sunt in jus, conceptae pot ti 
sau certae actiones, sau incertae actiones,: după cum prin ele se 

reclamă un certum, ori un incertum. 

| În rem actiones, care. sunt in jus concepiae erau, la nceput, 
certae actiones, fiindcă, după cum ne spune Caius, numai pir 

- paucissimis causis“,. în toarte puţine cazuri, se “putea să aibă 

o intentio incerta. Dar :.pe vremea lui Upian au putut | fi şi În 

„certae actiones. - 

| In factum actiones, fie in personam, fie in rem, se pare, că: 

de regulă, sunt certae actiones. 

„IV. Stricti juris actiones şi bonae fidei actiones. 
1). Inainte de. Justinian: in loc de stricti juris actio se zice 

sau strictum judicium, sau stricti judicii actio, sau actio stricto- 

. jure vallata. lar în loc de bonae fidei actiones se zice cele de 

mai multe ori bonae fidei judicium 4. 

2) Justinian în Institutiones spune, că acţiunile se deose- 

besc în stricti juris actiones şi în bonae. fidei actiones ; dar, nu 
spune, care e femeiul acestei deosebiri. De aceea, chestiunea a- » 

„ceasta este: controversaiă.. - 

3) Dernburg, 1. C.I, S, sau, n. 6. | 
„. 4) V. Maynz, |. e, I, $. 54, n. 1]. — Windscheid Pandekten, I, $. 
46, n. 4.— Girard, |. c,, p. 1035, n, 4: şi urm,
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Părerea i. Se susține, că temeiul deosebirii acţiunilor în “Strict juris actiones şi bonae fidei actiones este Obiectul recla- - maţiei : Acţiunea, când ar e de obiect. uri certum, este stricti juris, iar când are-de obiect un incertum, este bonae fidei. | Potrivit acestei păreri toate certae actiones,. şi numai aces- tea, sunt stricți “juris actiones, şi toate incerfae actiones sunt bonae fidei actiones. — De aici urmează: 
“Odinioară, legis actio Per sacramentum şi legis actio per -condictionern, fie condicțio ceriae pecuniae, fie condictio certae rei, au fost stricti juris actiones. Pe urmă, sfricti juris actiones sunt numai in personam actiones şi anume condictiones certi înteme- iate pe o obligaţie izvorând sau dintrun fapt unilateral, sau din “contracte, care dau naşte re la obligaţii numai în sarcina uneia 

Bonae fidei attiones sunt tot “numai in personam actiones.. 

sau din contracte, care 
mânduror părților, sau d 

“Şi- anume condictiones incerti intemeiate pe obligaţii izvorând dau naştere la obligaţii în sarcina a-. 
in fapte asemănătoare 'cu.: aceste Con- . tracte. In aceste cazuri, întinderea obligaţiei unei Părţi atârnând . 

reclamaţii este totdeaun 

” «de chipul, cum cealaltă parte şi-a îndeplinit obligaţia, obiectul | 
a un încerturn, . 

“Părerea II..„Se Susţine, că femeiul deosebirii este jus, drep- 

judecătorul trebuie să ju 

“tul, potrivit căruia judecătorul trebuie să judice acţiunea : Când dice după jus strictum, avem de a face. cu o strici Jjuris actio; iar când trebuie. să judece după jus aequum, avem de face cu o bonae fidei actio. E Părerea III. Se. susține, că temeiul deosebirii nu-i jus, ci m judicium : Când Judicium, 
mulă se spune numai op 
În judecata sa, este legat 

judecata, nu-i lăsată liberă, ci prin for- 
ortei, aşa că judecătorul „este. mărginit 
de ceea, ce se arată prin formulă, avem de a face cu:o stricii juris actio ; iar când . judecata: este lăsată. . liberă prin formulă, care spune, oportet ex fide bonă, :aşa! că i judecătorul ni-i legat de 

de a face Cu 0. bonae fidei actio. - 

„ceea, - ce. se arată prin formulă, avem... 

O asiiel de mărginire a judecătorului şi o. astfel de Jiber= tate a lui se poate întâln 
form cu jus Strictum. cât 

- ÎUS aequum, — Deci, 
- Stricti juris actiones 

i, atât când el trebuie să-judece con- şi când trebuie.să judece, conform cu | 

Sunt: 
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întăi, condictiones certi, care izvorăsc din stipulatio, littera-— 
rum obligatio, legatum, lex, datio. pentru un mutuum. (împrumut); 
şi datio sine caisă “(fără "de cauză). Toate aceste condictiones. 
Sunt in personam actiones privitoare la . obligaţii, care 'au de. 
obiect un certum şi izvorăsc sau dintr un fapt unilateral, sau din... 
contracte, care dau nâştere la obligaţii. numai în sarcina unei 
părți. . 

Al doilea, condictiones incerti, "tot in personam actiones şi: 
tot privitoare la obligaţii de felul celor de mai sus, dar, careau. ! 
de obiect un incertum şi totuş judecata lor, judicium, trebuie să fie: 
strictum. Astfel': Acţiunea - întemeiată. pe o stipulatio, prin' care: 
cineva se obligase la o facere oarecare, d. p. să facă o corabie, 
are de obiect un incertum, căci nu se arată preţul corăbiei, to- 

tuş pretorul prin formulă: spune judecătorului, quidquid: ob eam 
rem dare facere oportet, iar nu dare facere oportet ex x fide bona.. 

Bonae fidei actiones sunt: 

“Tot nurăai in personam actiones şi întotdeauna condictiones.. 
incerti intemeiate pe obligaţii izvorând sau din contracte, “care 

dau' naştere la obligaţii | în sarcina amâduror părților, sau din 
- fapte asemănătoare cu aceste contracte. 

3) Justinian a voit, ca şi actio ex-stipulatu pentru laapsierea 
zestrei şi hereditatis petitio să facă parte din bonae fidei actionies, 

„Acesta „e o greşeală, care pentru cea dintâi acţiune poate fi ex- 

plicată şi îndreptăţită, dar pentru hereditatis petitio nu, fiindcă - 

ea este o in rem actio, pe când toate bonae Jidei acliones sunt. 
ÎN personam. actiones. 
” 4) In privinţa datei acţiunelor stricti juris şi-a. acelor bonae: 

fidei deasemenea este controversă. 
V. Arbitrariae . actiones. 

„Im vremea, pe când legis -actiones erau în vigoare, şi când 

in rem actiones, prin care se cerea sau înapoiarea unui lucru, 

sau înfăţişarea lui, erau valorificate prin /egis actio per sacra- 
“ mentum, trebuea, ca după ce se rostea hotărirea, să se înceapă 
"un nou: proces arbitrium litis „aestimandae, ca să 'se  prețuească 
".obiectele: reclamate. 
"Ia vremea, procedurii formulare toate aceste in rem actiones 

' “au ajuns arbitrariae aciiones, aşa că eră un singur proces şi o: 
” _Singură hotărire,. - 

Atât unele in rem actiones, cât şi unele i in  personam actiones 
pot fi arbitrariae actiones.
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VI, Utiles actiones sunt civiles actiones,;când sunt plăzmuite prin analogie cu o civilis actio. — Ele sunt honorariae actiones, când sunt plăzmuite prin analogie cu 0 honorariaactio; mai ales sunt 'praetoriae actiones, fiindcă sun Plăznuite prin -analogie cu o praeloria actio; a, 
„+ VIL Acţiuni nenumite; | | i, PE In factum acliones sunt acțiuni nenumite, atât când sunt în „Jactum actiones propriu zise, fie: civiles actiones, p.c. sunt prae- . Scriptis verbis actiones, ţie praetoriae. actiones,. cât şi când sunt in factum actiones utiles, PR | a a - “Condictiones sunt.ac iuni nenurmite, atât în cazurile mai sus aratate 2, cât şi, din pricină că formula lor ajunsese să aibă o incerta “itentio, care sună. quidquid ob eam -rem dare. facere oportet, în cazurile, când erau întrebuințate, ca să se reclame: : . Sau înfiinţarea . unui jus “in re aliena, adică datio a unui lucru incorporal... e - 
Sau înapoiarea posesiunii, . E » Sau încheerea unei stipulatio, fie pentru. 1einființarea unei creanţe, la care am renunțat pe. nedrept, fie pentru a ne desiegă de o obligaţie, pe care ne-am luat'o pe nedrept. , Sau aducerea. la îndeplinire a unei „obligaţii (fie de a face: «ceva, fie de a nu face Ceva) luate prin: Sfipulatio. a - Sau, în Sfârşit, valorificarea unui raport juridic obligator nou, 

> 
: care fusese recunoscut 'de dreptul pozitiv, fără însă ca acesta 

condictio se „numeşte şi condiciio ex lege 3, “VIII, Duplices actiones Şi Judicia- duplicia. 1) In categoria aceasta pot să între: Da | „Interdicta retinendae Possessionis şi anume atât interdictum uti Possidetis, cât şi interdictum utrubi, a - Interdictum de aqua cottidiana şi interdictum de'agua aestiva, 2) La un duplex Jjudicium se poate ajunge şi-în. cazurile, 
In aceste cazuri, cererea reclamantului se numeşte cerere princi- . Pală, iar acea a: pârâtului se numeşte cerere reconvenţională, mu. . n . : . NR . 

. 

” 2) V. mai sus HI, 2, p: 404 - 405, 3) D., 33, 2, de condictione ex lege, 1. 
, . .
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tua petitio 4. Dacă între cererea principală şi cererea reconvenţio-. 
'nală există legătură,. “conexitate, atunci amândouă cererile se 
joncţionează şi procesul ajunge un Judicium.. duplex. ! 

Ş. 56. Efeciele produse de acţiunea intentată. — Litis contestatio. 

| I. Din clipa, în care reclamantul întentează acţiunea, care 
i se cuvine, adică de ndată ce această acţiune este exercitată, - 
“procesul, [is, este pornit, controversia 'mota est. -Din această 
clipă autoritatea judecătorească este învestită cu procesul, il are : 
în. mâna sa; dar, el nu este încă înjghebat. i 

te Procesul se înjgheabă deabia, când. se întâmplă lițis 
'contestatio între înpricinaţi, 

“ In Istoria procedurei civile romane se! spune, în ce. clipă 
„se întâmplă litis contestatio în diferitele sisteme de proceduri. 

Injghebarea procesului se numeşte [is inchoata, lis ordinata, 
judicium ordinatum, judicium acceptum. 

Spre a arată înijghebarea procesului. faţă de“ reclamant, se 

zice lifem contestari, iar faţă de pârât, se zice judicium accipere. 

“UL. Ami văzut, că acțiunea are caracterul unei obligaţii ! 

între împricinaţi. — Litis contestatio dă acţiunii acest caracter. 
Prin urmare, ea are,de efect, ca să înlocuească raporturile ju= 

ridice existând între părţi, prin această legătură obligatorie ; ra= 
porturile de mai înainte se stâng şi sunt înlocuite printr”un ra- 
port nou, legătura, obligatorie ; pârâtul, care - până la “lițis con- 
festatio era ţinut în baza raporturilor 'de . mai înainte, “după 

“litis contestatio încetează să mai fie ţinut în baza |acelor Tapor- 
„“turi şi începe să fie ţinut în baza legăturei obligătoare create 

prin litis contestatio. — Conţinutul legăturei obligatoare create 
.prin litis contestatio " este determinat prin hotărârea, care se va 

rosti. Dacă această hotărâre condamnă pe pârât, acesta în- 

cetează să fie ținut în baza legăturii create prin litis contestatio 
şi începe să fie ținut în baza hotărârii; în baza judecății, a lui 

judicatum. — De aceea,' jurisconsulţii romani cei vechi, veteres, 
ziceau: Ante litem contestatam * dare debitorem oportere, post 

” litem 'contestatam condemnari oportere, post -condemnationem 
"judicatum faceie oportere 2, 

4) V. mai sus $. 85, No. VII, 4..5, p. 400. 
1) V. Introducerea, Ş. 41, No. ML p. 153. 

2) Caius, 3 $. 180 

p
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IV. Fiindcă schimbarea produsă de litis. contestatio este pe „le o parte. înlocuirea raporturilor de mai înainte existente între | Părţi printr'un raport obligator, iar pe de altă parte sfângerea acelor raporturi, fiindcă înlocuirea unei obligaţii de până acum “(adică a unui. raport juridic existent de mai înainte între părţi) printr'o altă obligaţie: (adică printrun raport obligător nou) se numeşte novatio şi fiindcă aceasta are de efect stângerea obli- -gaţiei celei vechi (stângerea raportului de mai inainte), de aceea se zice, că /ilis contestatio este o Novatio. Apoi, fiindcă în caz -de lifis contestatio inlocuirea şi Stângerea se întâmplă, nu cu voia părţilor, ca la novatio, ci fără voia lor, în chip: necesar, «de aceea, se zice, că litis contestatio este 0 novatio necessaria. V. Ne grăbim de a atrage luarea aminte, că între /ifis con- „destatio şi novatio este numai asemănare, iar nici de cum iden- titate. In adevăr: . - _. a 1) Novatio stânge obligaţia de mai înainte; dar, litis contes- - „tatio nu stânge în totdeauna îndrituirea valorificată prin acţiune, Pe vremea, când legis actiones erau în vigoare, lifis confes- „tatio stângea în totdeauna de drept, ipso jure, acea îndrituire, conform regulei bis.de eadem re ne sit actio =. pentru aceeaş „afacere, nu se dă de două ori acţiune, 
Pe vremea, când procedura formulară era în vigoare, lițis con- testalio stângea ipso jure numai îndrituirile valorificate prin in „ Personam actiones, care erau in jus conceptae şi care se judecau le- „gitimo judicio, aşa că nu mai puteau fi valorificate reclamându-se "din nou, ci trebuea să. se meargă mai departe cu acțiunea inten- tată. — Dar, litiscontestatio nu Stângea ipso jure îndrituirile valo- „Tificate prin celelalte feluri de acţiuni. (Fie în personam actiones in „jus conceptae, care se judecau imperio continenti judicio. Fie in per= sonam actiones in factum conceptae. Fie in rem actiones, care în „loc să ducă la recunoaşterea îndrituirii reclamate 3, ar fi dus la „Stângerea lor). De aceea, aceste îndrituiri puteau fi reclamate din .nOu. Dar, pentru ca regula bis de eadem re ne sit acti să.rămână în picioare, reclamaţia putea fi respinsă prin exceptio rei În ju- -dicium deductae = excepţia, că afacerea a fost în “judecată +, Deci se poate zice numai, că /ifis contestalio Stânge aceste în- 

3) V. Introducerea, $. 41, No. X, 4, p. 154. | ” 4) D.,25, 7, de adm. tutor., 45 $.5. - C, 3, 1» de judiciis, 2.
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drituiri exceptionis ope, în virtutea excepţiei, iar nu ipso jure. 
Chiar, când lițis' contestatio produce aceleaşi efecte ca şi: 

novatio (stângând ipso jure îndrituirea reclamată), ea nu trebuie. : 
să înrăutăţească soarta reclamantului : Nec enim deteriorem cau- 
sam nostram facimus actionem exercentes, sed meliorem =—Căci exer=- 
citând o acţiune, nu facem cauza (afacerea) noastră mai rea, ci mai 
bună. [De acesa:; Dacă îndrituirea reclamată este o obligaţie civilă, 
după stângere rămâne din ea o obligaţie naturală, naturalis obli- 
gatio. Dacă de îndrituirea- stânsă au fost alipite accesorii şi: - 
anume privilegii, ipoteci, obligaţii de a plăti dobândă, acestea. . 
deasemenea rămân în picioare?. In fine, dacă existau mijloace: 
de apărare contra îndrituiri stânse, ele rămân şi pot îi valorifi-: 
cate faţă de îndrituirea cea nouă] i 

Pe vremea lui Justinian însă, lițis contestatio nu mai stânge în-- 
drituirea reclamată, ci împiedică numai pe reclamant să reclame 
din- nou pe pârât pentru acelaş capăt de cerere, pentru care: 
se judecă. Deci, pârâtul, dacă totuş va fi reclamat din : nou, 
se va putea apără printr'o exceptio. —: Acest mijloc de apărare nu 
“mai are un nume anumit. El poate fi sau o exceptio doli, sau o in: 
factum exceptio &, E a 

2) Novatio înlocueşte obligaţia de mai înainte 'printro o-. 
bligaţie nouă.—Litis contestatio înlocueşte raporturile juridice: de. 
mai înainte dintre împricinaţi printr'o legătură obligatoare, care 
imediat produce următoarele efecte : . | a 

- a) Competența judecătorului este fixată : Ub: acceptum est- 
Semel judicium,.ibi et finem accipere debet1== Unde s'a primit: 
0 dată judecata, acolo trebuie să se primească şi sfârşitul. 

b) Obiectul' cererii este fixat ;_.reclamantul nu mai poate 
schimbă concluziile -sale 8. ' PE 

c) Fiecare din împricinaţi poate cere, ca procesul să mear-- 
-gă înainte şi să se sfârşeaseă printr'o hotărire, care să constate, 
dacă în clipa, în care s'a intâmplat litis consietatio, îndrituirea. 
reclamată există,. ori nu. 

  

5) D., 12, 6, de condict. indeb., 28 şi 60. - D., 46, 2, de novat., 20, în: 
fine. - Abateri de la această regulă se găsesc în materia obligaţiilor coreale: 
şi în materia garantărei prin stipulatio. V. Maynz, |. c.. II, $Ş. 186 şi 163.. „, 

6) D., 4, 2, quod metus causa, 14, $. 13. a | 
1 Du 5, 1, de judiciis, 30. i 

8) D., 1. (30) de fegatis, 33 in fine.
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d) Obligaţia născută; din înjghebarea procesului face parte 
din patrimoniul împricinaţilor şi trece la moştenitorii acestora ?, 

| e) Lifis contestatione. actiones temporales perpetuantur = Prin litis conlestatio acţiunile temporale  (vremelnice) se perpetuează, 
(ajung perpetue), adică acţiunile, care ar fi putut fi stânse :din pricina neexercitării lor, fiind exercitate, nu. se. mai stâng. [Cu alte cuvinte lilis contestatio întrerupe o praescriptio, 'Care începuse să curgă.!0] - SD De 

î) Hotărirea rostită are efecţ. retroactiv până - în clipa, în care s'a făcut [itis contestatio. Aceasta înseamnă, că reclamantul trebuie 'să fie pus în starea, în care s'ar fi găsit, dacă hotărirea Sar fi rostit în clipa, în care s'a făcut /ifis contestatio. Deci: | Dacă prin hotărire pârâtul e condamnat Sau la înapoiersa;, sau „la predarea unui lucru, acel:lucru trebuie să fie sau: înapoiat, sau predat, pe de o parte aşa cum eră: în clipa, în.Gare s'a făcut ditis contestatio, iar pe de altă parte dimpreună cu toate acce- “soriile, pe care le-a produs, ori care s'au unit cu el de atunci În coace, cum omni causa “i, Dacă pârâtul, prin culpa sa de la Jitis contestatio în coace a pricinuit reclamantului vre o pagubă, el este răspunzător de ea. _ , „: g) Obiectul procesului, res litigiosa, fie un lucru, fie o în- drituire, nu se mai poate înstreină de 'nici un impricinat. Acţiu=. nea intentată este şi ea res _litigiosa. — Calcarea acestei opriri “este pedepsită cu nulitatea înstrăinării şi, în caz de- fraudă, cu a “amendă în folosul fiscului, 
VI. Am văzut, că pârâtul, după /izis contestalio, trebuie să „* “fie condamnat, Post litem contestatari 'condemnari oporiere. Quid, dacă pârâtul, după /ițis conlestalio, sau plăteşte, sau “execută ? Poate să. mai fie condamnat ? i 
In ce priveşte judicia bonae fidei, s'a admis fără discuţie, că pârâtul de mai Sus nu mai, poate fi condamnat: Bonae : fidei „ Judicia absolzitoria: esse. . * | e | „In ce priveşte judicia  stricti juris a fost controversă între cele două şcoli: Cassianii sau Sabinianii erau. de părere, . că “omnia: judicia absolutoria esse. Deci, conform acestei păreri, pâ- râtul de mai sus putea prelntâmpină condamnarea.— Proculianii: 

N URI ANR | 
9 V. mai jos $. 88, n. 1, p. 414 

V. mai jos $. 9%. | 11) D., 12, 1, de rebus cred., 31, pr. 
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erau de părere contrară, că pârâtul trebuie să fie condamnatiz; 
dar, când se va execută notărirea, “se va apără printr'o exceptio, 
iar când: plătise-de două ori, va cere înapoi ca nedatorit, inde- 
bitum, ceea ce plătise a doua oară. — Părerea Proculianilor eră - 
prea pedantă, hiperpedantă! De aceea Justinian a primit părerea 
Cassianilor pentru toate- telurile de judiciai3, 

i  Stângerea acţiunilor, 

Ş. 87.  Stângerea îndrituirii. Hotărtrea. Transacţia.. 
|. Acţiunea se stânge, când unul din cele două elemente - 

trebuitoare, pentru ca. ea să fie'exercitată 1, nu mai există. Astfel: 
1) Stângerea, altfel de cât prin litis contestatio, a îndrituirii, 

pe care se întemează acţiunea, face ca şi aceasta să se stângă 2... 
2) Incetarea vătămării acestei iadrituiri face : deasemenea, 

ca acţiunea să se stângă, 
II. FHotărirea, adică actul juridic, prin care judecătorul se 

rosteşte asupra contestaţiei, care îi este supusă 5, stânge acţiunea. 
III. Transacţia, adică învoeala împricinaţilor, prin care curmă 

contestaţia dintre ei î, stânge acţiunea. . 

Ş. 8. Moartea părților. — Translatio acliva. 
_ Transiatio passiva. 

De regulă moartea părților nu stânge acţiunea, ci face ca, 
„aceasta să treacă la moştenitorii lor. . - 

Când o acţiune trece la moştenitorii reclamantului, se zice: 
„Actio heredibus datur. — Acţiunea este dată moştenitorilor. lar 
“când trece la moştenitorii pârâtului, se zice: Actio in heredes datur, 
-actio contra heredes datur = Acţiunea, este dată contra. moşte- 
nitorilor, 

Trecerea acţiunei, după litis contestatio, este constatată de 
pretor prin aceea, că, atât în intentio, cât şi în condemnatio din 
formulă, numele mortului este înlocuit prin numele moştenitori. 

12) Caius. 4, $. 114. . o a S 
13) ]., 4, 12, de tempor. act. $. 2, ” 
1) V. Introducerea, $. 41, No. VII, p. 153. v, mai sus Ş. 84, No.Y1,p. 292. 
2) v. mai jos $.88. n. 3, p. 414. | 
3) V. mai jos $.96. - 
4) V. mai jos: Stângerea obligaţiilor.
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„lor lui. — Această operaţie se numeşte fransferre judicium, trans latio judicii. Aa 
* Pornind de aici, trecerea acţiunilor la moştenitorii recla- mantului este numită „de unii romanişti, franslatio activa, iar tre cerea acţiunilor la moştenitorii pârâtului este numită, de aceiaşi. * romanişti; franslatio passiva. | | 
Fiindcă se poate, ca părţile să moară sau după, sau înainte de lilis contestatio, de aceea ne vom îndeletnici cu fiecare din aceste ipoteze. a o , I. Impricinaţii au murit după. litis contestatio. 
In acest caz, regula fără abateri este, că toate acţiunile trec: atât la moştenitorii reclamantului,” cât şi la acei ai. pârâtului.! II. Părțile mor înainte de litis contestatio. | e -1) Regula generală. | 
La moştenitorii reclamantului trec foate ăcţiunile. „La moştenitorii pârâtului trec numai unele acțiuni şi anume: Acţiunile întemeeate pe obligaţiile izvorînd din acte licite (d. p. convenţii). Dar, acţiunile izvorând din acte ilicite (ex delicto sive ex. maleficio) şi anume rei ersecuioriae actiones şi mixtae actiones: ! nu trec de cât numai în quantum locupleliores facti sunt == întru cât s'au făcut mai bogaţi. . . , - 

2): Abateri, N 
La moștenitorii reclamantului nu trec : i 
Acţiunile întemeeate pe îndrituirile personale, Aceste îndri-- tuiri se stâng prin moartea îndrituitului 2. Indrituirea Stângându-se, se stânge, după cum am văzut 3, şi acţiunea, care se întemeează pe acea îndrituire. [De pildă: Acţiunile, prin care se. reclamă. paternitatea, filiaţia, alimente . în calitate de rudă apropiată.] | Acţiunile penale numite meram : vindictam spirantes, [De: pildă : Actio injuriarum.] o | Acţiunile, prin care ne plângem sau de lipsa de iubire, sau de lipsa 'de pietate. [De pildă: Quereila inofficiosi testa= menti, acţiunea pentru revocarea donaţiunilor: pe temeiu de in- - “gratitudine]. i Aa “La moștenitorii pârâtului nu trec: 

Acţiunile penale, 
. 

  

1) V. mai sus $, s6,n. 9, p. 412, 2) V. Introducerea, Ş. 37, no. 1. 3, p. 143. 3) V. mai sus Ş. S7, n. 2. p. 413, 
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Acţiunile reale, in rem actiones. Aceste acţiuni pot îi in- ” 
tentate numai în contra persoanei, care e determinată prin vă- 
tămare. Persoana aceasta murind, vătămarea încetează: Incetând 
vătămarea, acţiunea se stânge şi nu rămâne, ce să treacă la 
moştenitori. —. Uneori o în rem actio, pe care o puteam intentă 
în contra unei persoane, poate, după moartea acesteia, să fie 

„întentată în contra moştenitorului ei, Insă, aceasta se întâmplă, 
fiindcă acest moştenitor a vătămat el insuş îndrituirea, iar nu 
fiindcă este moştenitor. — Deasemenea, dacă vătămarea unei . 
îndrituiri reale a pricinuii o pagubă şi dacă moştenitorii vătă- 
mătorului au tras foloase, deşi in rem actio nu trece Ja moşte- 
nitori, totuş aceştia pot să fie reclamaţi in guantum locupletiores 
facti sunt, printro în factum actio. SE | | 
| Acţiunile in rem scriptae. Pentru aceleaşi pricini de la in 
rem actiones, şi în rem scriptae actiones nu trec la moştenitorii 
pârâtului. — Dar, uneori şi ele pot fi intentate în contra moşte- Ă 
nitorilor pârâtului, nu fiindcă sunt moştenitori, ci. fiindcă şi ei 
au vătămat îndrituirea reclamantului. o 

Ş. 89. Concurența de acțiuni. 

|, Există concurenţă sau concurs “de acţiuni, Când sau o 
singură stare de fapt, sau diferite stări de fapt pun în mişcare 
mai multe acţiuni, care servesc la valorificarea . aceleeaș îndri- 
“tuiri şi urmăresc acelaș scop. De pildă: L. -Titius ia cu chirie 
de la C. Sejus o căruţă, care e proprietatea acestuia. Inchirierea 
căruţei, o singură stare de fapt, pune în mişcare două acţiuni, 
cu care C. Sejus poate cere înapoi căruţa şi anume acţiunea în- 

- temeiată pe îndrituirea- sa de proprietate (adică -rei vindicatio) 
şi acţiunea : din contractul -de închiriere (actio locati); — Dacă 
acum, L. Titius din nebăgare de seamă (culpa) răstoarnă căruţa 
şi o strică, atunci, la starea de fapt de mai înainte (închirierea 
căruţei) se adaogă 0 nouă stare de fapt (Stricarea căruţei din 
culpa lui -L. Titius şi  păgubirea- lui C; Sejus). Aceste două stări 
de fapt pun în mişcare trei acțiuni, cu care C. Sejus poate cere 
despăgubiri şi anume cele două acţiuni, de mai sus (rei vindicatio 
şi actio locati) şi, o acţiune întemeiată pe rânduelele legii Aquilia, 
numită actio legis Aquiliae. — Mai departe, dacă L, Titius _în- 
trebuinţează căruţa altfel, de cum.s'a prevăzut prin contractul 
de închiriere, şi anume, în loc-să meargă cu ea numai până la, 

- 4
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Capua, a mers până la Neapole, atunci. săvârşeşte un furt şi pri- 
cinueşte pagubă lui C. Sejus. De data aceasta,- la. starea de 

” fapt de la început (închirierea căruţei) se. adaogă o nouă stare 
de fapt (furtul. întrebuinţării lucrului), care pune în mişcare ac- 
țiunea numită condictio furtiva, întemeeată pe furt, aşa în cât 
„C. Sejus poate. cere despăgubiri şi cu această acţiune: 

II. In caz de concurenţă de acţiuni se pune întrebarea : In 
drituitul, care are mai.multe acțiuni pentru valorificarea. aceleeaș 
îndrituiri şi ajungerea aceluiaș scop, poate oare să le exerciteze 

. (să intenteze) pe toate, ori, din pricina concurenţei, se' stânge 
vreuna „din acele acţiuni? Aa 
„ „Regula este, că nici una din acţiuni nu se stânge numai 

„din pricina concurenţei lor. Dar, în ce, priveşte valorificarea lor 
de către îndrituit, trebuie să facem următoarele deosebiri: : 
„.„1) La început, în dreptul clasic vechiu, îndrituitul, care inten- 

tează ună din acele acţiuni, ca să poată căpătă o hotărâre con- 
damnătoare contra pârâtului, trebuie să renunțe mai întâi la 
foate celelalte acţiuni 1. 

2) Mai pe urmă, este.deajuns, ca îndrituitul să dea cauţi 
"une, că nu va intentă şi pe celelalte acţiuni. e 

"3) În dreptul clasic, de mai -târziu S'a pus regula, că litis con- 
“testatio, făcută în urma intentării uneia din acele acţiuni, stânge - 
“de drept, ipso jure, pe toate celelalte, orişi care va fi fost sfârşitul 
procesului *. — Deci vătămatul nu poate să intenteze de cât o 
singură acţiune, pe aceea, pe care-o alege, adică există CONCUrsUus. 
electivus. - Aa | | 

4) In vremea lui, Justinian, prin . interpolaţiuni sistematice, 
s'a schimbat regula dreptului clasic, şi s'a rânduit ca: Prin in- 

„tentarea uneia din acţiuni urmată de liţis contestatio, celelalte-nu 
se stâng; dar, dacă reclamantul, intentând “una din' acţiuni, se. 
îndestulează deplin, nu mai poate să intenteze pe celelalte. In 
adevăr, fiindcă buna credinţă nu suferă, ca să se ceară de. două - 
ori acelaş lucru, bona fides non patitur ut bis - idem exigatur, . 
„urmează, că nu se dă de două ori-acţiune pentru acelaş lucru, 
bis de eadem re ne sit aclio. De aceea: Dacă se respinge reclamaţia şi 

„ deci reclamantul n'a fost îndestulat de;loc, se poate .intentă* una 

, 1) D., 47, 2, de furtis, 9, $. 1. 
- 2) D., 13,6, commodati, 7, Ş. 1. 
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din celelalte acţiuni. Dacă: reclamantul vede, că nu-merge cu ' acţiunea intentată, şi deci nu se-va indestulă, poate să se lase de ea şi să intenteze alta. — Dar, dacă una din acţiuni e mai avan- tagioasă, mai priincioasă de cât cealaltă şi dacă s'a intentat mai întâi această din urmă, aşă că reclamantul ma fost indestulat : "deplin, atunci se "poate intentă pe urmă şi cealaltă, dar numai ca să capete diferenţa până lâ îndestularea deplină, adică există Concursus'successivus*. -— Dacă regula de echitate, că nu se poate. . „cere de două ori acelaş lucru, nu este atinsă, atunci se poate intentă toate acţiunile, adică există concursus cumulativus. De pildă: . "C.. Sejus făgădueşte' prin stipulaţie lui £. Titius "să-i dea . pe. | Stichus. Apoi._M.. Maevius numeşte pe C. Sejus moştenitor şi-l! însărcinează prin testament să dea lui £. Titius tot pe Stichus. “In acest caz, L. Tiţiis poate întentă . în contră lui C. Sejus şi acţiunea izvorând din stipulaţie . şi acţiunea izvorând din festaments, PI 
III.. Atragem.luarea aminte, că nu există concurenţă de acţiuni, 

când din aceeaş stare de fapt. se nasc mai multe îndrituiri. 
1) De pildă: Un delict poate -da naştere Şi la îndrituirea de 

a cere o pedeapsă bănească printro “acţiune personală şi la . “îndrituirea de a cere despăgubiri 'printr'o acţiune -rei” persecu- . toria. In acest câz se pot intentă amândouă acţiunile ; căci, plata ; despăgubirilor nu poate avea nici o înrâurire asupra pedepsei, cu care legea loveşte delictul. *- a i 2) Deasemenea, se poate, ca un actilicit să calce rânduelele.. mai multor legi penale şi deci să dea naştere la mai multe de- - licte deosebite, pedepsite fiecare cu câte o pedeapsă deosebită, . care se valorifică :.printr'o acţiune anumită, adică se poate să o 
„ avem_atâtea “acţiuni, câte legi au fost calcate: — In, astfel de cazuri, conform cu o părere, se poate intentă, de regulă,. toate : - - acţiunile, ca_să_ cerem plata tuturor. pedepselor, căci plata pe-: depsei cuvenite în puterea unei legi nu ispăşeşte de loc pedep- : "+ sele.cuvenite în' puterea celorlalte legi. — Insă, în unele cazuri | anumite, fiindcă regula aceasta. ar avea efecte din cale afară de . - aspre, s'a îngăduit, ca tot, ce. se. dobândise de păgubaş prin una din acţiuni, să se ţină în socoteală la -ceea, ce va dobândi. „prin celelalte acţiuniă, > Da 

| 3) D., 44,7, de oblig. et. act, 34, SS. 1 şi 2, 41, Si1.- 4 D;, 44, 7, de oblig. ei det” 18 SS" - - ay 15) Această chestiune e foarte controversată. Cf. Dernburg, |. c., L. 8. 185,3, — Maynz, |. c, 1, $.:57,n.7. - i a 
- S. G. Longinescu, — Elemente! de Drept Roman. . .. . Ia 27 
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i -ş. -90. Praescriptio 

| IL Am Văzut 1, 1, că nu suntem Gbligaţi să exercită îndrituirile 

-- - noastre şi că de aceea, de regulă, îndrituirile nu se stâng prin. 
neexercitare. 

De la această regulă sunt şi abateri, Acţiunile trebuie să fie 

„exercitate înlăuntrul unei răstimp anume' determinat 'de dreptul 
îi pozitiv. — De aceea, dacă, după trecerea acestui răstimp; vom 

„» + "exercită 0, acţiune, adică vom reclamă pe cale judecătorească, 

adversarul nostru va puteă să se împotrivească reclamaţiei şi. 
s'o dea la o parte, sprijinindu-se pe aceea, că nu ne mai găsim 

- înlăuntrul răstimpului fixat de dreptul „pozitiv..— Dacă. adver-" 
sarul. nostru face aceasta, reclamarea noastră şi deci acțiunea 
noastră. va: fi respinsă. In acest caz se zice, că acţiunea” este: 

- prescrisă, că s'a stins prin praescriptio (prescripţie). 
II. Din cele de mai sus rezultă, că prescripția este. up chip . 

de: stângere a acţiunilor pe tezeiu, că ele-.n'au fost. exercitate . 
înlăuntrul răstimpului prevăzut de dreptul pozitiv pentru exer- 

"citarea lor. Ă 
___ Eaeste o îndrituire negativă de apărare. Persoana, care poate - 

să se servească de prescripţie, este pârâtul. Deci, prescripţia' este 
o îndrituire a părătului. Ca pe orice îndrituire pârâtul poate s'0 

| exerciteze, dar nu-i obligat s'o exerciteze, Dacă pârâtul no exer- 
citează, judecătorul nu poate ex '0fficio să ţină seamă de pre-: 

" scripţie. Deci, prescripţia stânge acţiunile, numai dacă e invo- 
cată de pârât.. De aceea, trebuie să zicem, prescripţia poate să 
stângă acţiunile, iar nu perscripția stânge acţiunile. 

, III. Prescripţia la Romani, se' numeşte şi praescriptio tempo- 
:.... alis sau exceptio temporalis. Azi e: numită de uni jurişti pre- 
_ Scripție extinctivă, fiindcă are de efect stângerea acţiunilor. Noi 

“li. vom zice în totdeauna numai prescripţie. = i 
1V. Care este temeiul prescripţiei? - Sa 
1) S'a. susținut, că prescripţia se întemeează peo presumţie 

“ (presupunere) de-renunțare; Acel, care ma exercitat o acţiune. 
înlăuntrul răstimpului determinat. de dreptul pozitiv, este presu- 

- pus, că a renunţat. la ea. * Da 

poate, ca o persoană să nu exercite o acţiune. înlăuntrul răstim- 
7 

  

1)V. introducerea, $ s. 34, no. IV, 2 2, p. 140. - - 

” Dar, această presupunere! nu-i în totdeauna. adevărată: se 

[a 
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„ului de mai sus, fiindcă nu ştie, că i se cuvine aceea acţiune. - 

„timpul, înlăuntrul 

. : 

IN 

De pildă : C. Sejus: moşteneşte pe-Î. Titius, dar nu ştie, că în moştenire se găseşte şi cutare acţiune, pe care poate s'o exerci- - teze. C. Sejus neştiind nimic despre 'această acțiune, nu, se po- = te. zice, că el, dacă n'a exercitato, a renunţat la eal 2) S'a susținut, că prescripţia se întemeează pe o'presuripţie - de plată : Acel, care n'a exercitat o acţiune înlăuntrul răstimpu- "- lui de mai sus, este presupus, că a fost plătit, - a 
Dar, şi această presupunere nu-i în totdeauna adevărată :: , Se poate, ca o persoană să nu exercite o acţiune, fiindcă, după! cum am spus, nu ştie, că i se cuvine aceea acţiune. In pil- _ - da de mai sus, nu se poate zice, că C. Sejus, care nu ştia nimic 

fost plătit | 
despre acţiunea aflătoare în moştenire, n'a exercitato, fiindcă a 

„ 

-3) Adevăratul:temeiu al perscripţiei este guieta non moveri, _ să nu se schimbe lucrurile tihnite. — In adevăr,. o stare de fapt, care durează de un răstimp îndelungat, nu trebuie -să fie turbu- a „rată, căci raporturile. sociale ar ajunge nesigure, De aceea, am văzut ?, că. trecerea vremei face; ca acele. raporturi să dobân- dească statornicie. Tot de acea, 'o persoană nu poate fi ame- . nițată in infinitum cu o acţiune. Da | a n Afară de această: Cineva, care ştie,” că are o acţiune şi totuş n'o exercită, se. face vinovat” de culpa. Se cuvine în acest. caz; ca să fie pedepsit cu prescripția. . “ o _ Apoi, dacă o acţiune ar putea fi exercitată ori când, atunci ea ar fi exercitată şi după trecerea unui răstimp prea lung şi în „. acest caz s'ar putea, câ să se îngreueze - dovada, care trebuie“ " să se facă în procese, De aceea, nu trebuie, ca o acţiune să | poată fi exercitată oricând, şi se poate, ca în unele cazuri. răs- 
căruia se poate exercită o acţiune, să fie mai .- Scurt, o. mu = N. Deşi prescripția are.un temeiui foarte drept şi -foarțe 

criptibile, a a a . | Pe urmă, pretorii şi edilii! când au recunoscut, că unele- raporturi juridice, care nu erau ocrotite, sunt. vrednice de o- 

2 V.: mai sus $. 60, No. 11, 3, p. 309, 

— 

[d 

„Simplu, totuş ma fost cunoscută de Romani de la început. Def aceea, pe atunci, toate acţiunile 'erau perpetiae, TIE ear 

)
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crotire şi le-au înzestrat cu acţiuni, au rânduit, ca. aceste -ac- 
țiuni să nu poată fi exercitate de cât. înlăuntrul. unui. răstimp 
anumit, de regulă, înlăuntrul unui an, iar după trecerea acestui 

“răstimp să poată fi respinse .printr'o excepiio temporalis” (ex= 
„ceptio annalis) sau praescriptio temporalis. Deci-honorariae ac- 
„tiones sunt acţiuni temporales.. | a - - In vremea clasicismului : „Unele acţiuni, dacă nu erau 
exercitate înlăuntrul unui răstimp sau de cinei ani, sau de două- .: zeci de. anit, după trecerea acestor răstimpuri puteau fi res- 
pinse prin praescriptio temporalis; — Deasemenea; iri rem actiones, privitoare la nemişcătoarele provinciale, dacă nu erau exercităte - înlăuntrul unui răstimp . sau de” zece ani între “prezenţi 5, sau „_ de“douăzeci de ani. între absenţi 5, puteau să fie respinse” prin „ praescriptio. — Această prescripţie, din pricină că răstimpul eră „mai lung de-cât acel din edicte,. a fost numită longi temporis praescriptio. Da . SE | In -sfârşit, în anul 424 d. H. împărații Honoriu şi Theodosiu II, fără să se atingă de prescripţiile cele. scurte. de mai înainte, - au rânduit, că ori ce acţiune „perpetuă; dacă nu-i exercitată în- lăuntrul a treizeci de ani, să poată fi respinsă prin prescripţie. Această -prescripţie, din pricină că răstimpul, era şi mai lung de. cât cel mai de sus, a fost numită longissimi temporis praescriptio. De atunci prescripţia acţiunilor a ajuns să fie regula. a După Theodosiu Il s'a. mai făcut câteva schimbări de mică. însemnătate şi anume, ca să se poată învocă prescripţia, s'a cerut, ca răstimpul, în lăuntrul căruia nu s”a exercitat acţiunea, să fie uneori de 40 de ani, alteori. de 50 de ani, iar pentru “acțiunile. bisericilor şi a oraşelor să fie de 100 de ani 6. Această din urmă Tândueală, din anul. 530 d. H., a fost desfiinţată după cinci ani 7, "Astfel, regula generală a ajuns să fie, că toate acţiunile sunt - prescriptibile. — Consecvent ar fi fost, ca toate acţiunile prescrip= tibile să fi fost numite femporales. Dar, vechea terminologie a fost păstrată. De aceea, acţiunile, care odinioară erau perpetuae 

'3) D.,: 40, 15, ne de statu 'defunctorum, 3 şi 2, Ş$. 2. — D., 5, 2, de inojf. testam., 9 şi 8, Ş. 17. IE a E 4) D., 44, 3, de diversis temporal, praescrip., 13, pr. 9) V. mai sus Ş. 79, 3, p. 348. - | 
6) C., 1, 2, de SS. ecelesils 23. 
7) Novella 9, _ 7
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şi care de la Theodosiu II se prescriu prin 30 de ani, âu con- tinuat să fie numite perpetuae, iar celelalte acţiuni, care se pre- . - : „ Scriu printr'un răstimp mai scurt de 30' de ani, au rămas cu nu- 
mele de temporales; . De aaa a 

Abatere de la regula generală fac :. Acţiunea, prin care o: 
persoană reclamă, că_este om liber, acţiunea, prin care domiius - 

- reclamă pe un colonus âT'său şi aceea, prin care fiscul reclamă 
„ dărilE remase neplătite,: Aceste trei acțiuni sunt inprescriptibile. 
"NI, Preseripţia invocată stânge acţiunea persoanei, care 

ma exercitato. Deci, această” persoană pierde acţiunea. In urma 
acestei pierderi, se' poâte, ca acela, în contra căruia acţiunea 
putea fi intentată, să aibă un folos. "Dar," aceasta -e posibil, nu” - 
inevitabil. Ceea ce caracterizează. prescripţia, efectul. esenţial al! 

“ei este, că reclamantul pierde îndrituirea de acţiune. De aceea, 
„elementele, care trebuie întrunite, pentri ca să se poată invocă! - 

„.-prescripţia, se raportează la persoana reclamantului 8, Aceste ele-. 
| „mente-sunt: Actio nata, trecerea unui. răstimp şi continuitatea 

neexercitării acţiunii înlăuntrul acestui răstimp, Na 
1) Actio.nata.-O acţiune este născută sau mai bine zis 

pusă în mişcare, când există indrituirea, care “i serveşte de temeiu, 
„Şi când această îndrituire -a tost vătămată, De atunci : prescripţia 
începe să curgă. Astiel: . DR e Ș 
"In acHiones in „rem, îndrituirea noastră ' e vătămată, când 
cineva ne împiedecă s'o exercităm'; deci, din această clipă începal. 
să curgă prescripţia. o | 

„__In actiones in personanmi îndrituirea noastră de obligaţie e]. 
vătămată din clipa, în care putem cere executărea ei. De aceea: 

” Obligaţia cu termin este vătămată, când terminul a sosit. 
“şi datornicul nu face ceea, ce făgăduise să facă; deci, de la - 
sosirea termenului începe să curgă prescripția. a 
„.. “Obligaţia condiţională este vătămată, când s'a împlinit 

„condiţia şi datornicul deasemenea nu face ceea, ce făgăduise să . facă ; deci, dela împlinirea condiţiei începe să curgă prescripția, 

“Obligaţia pură şi simplă (fără termin şi fără condiţie) este 
„vătămată din. clipa, în care a fost. încheeată; din această clipă. 
începe să curgă. prescripţia?, a 

— 

- 8) Maynz, 1. cu I; Ş. 59. i EI 
9) D.,-16, 3, commodati, 1,'$. 22.: 
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Obligaţia de:a nu face este vătămată din clipa, în care 
datornicul face' ceea, ce făgăduise să nu îiacă; deci, din această clipă începe să curgă prescripţia. - 

Obligaţia de a'mi da- 100 de HS, când îţi voi. cere (cum. petiero), este vătămată din clipa; în care s'a încheeat obligaţia; - deci, -din această! clipă începe să curgă prescripţia 10, | 
2) Trecerea unui răstimp. De regulă se cere să treacă un răstimp de 30 de ani. ar, de la âceastă. regulă sunt abateri numeroase. De pildă: Se e 
„Dintre acţiunile ediliciene acea numită actio redhibitoria se prescrie. prin trecerea” a şease. luni, iar acea numită actio Quanti minoris se prescrie prin trecerea unui an... - ”“ Acţiunile pretorrent se prescriu prin trecerea unui an, afară de acelea, care au orei: perseculio şi care, putând-fi date post „Annum, se prescriu printrun răstimp mai lung 2, .. Da -. Acţiunea ipotecară contra datornicului. şi a moştenitorilor lui se prescrie prin trecerea a 40- de ani. Acţiunile împăratului privitoare: la bunurile sale - particulare, fundi' patrimoniales, şi acţiunile bisericelor. şi a aşezămintelor . cucernice (piae causae) - se prescriu tot prin trecerea a 40 de ani... | 

“In sfârşit, acţiunea pentru a. cere înapoi ceea, ce s'a. plătit pentru achitarea unei datorii 'de joc, se prescrie prin trecerea a 50 de ani.- Sa Dina „Din clipa, în care răstimpul determinat de dreptul. pozitiv a trecut, se zice, că prescripţia s'a împlinit, .. a Fiindcă prin trecerea acestui. răstimp se, poate “stânge .ac- - ţiunea, adică se poate pierde îndrituirea de a reclamă,. de aceea, răstimpul nu-i privit ca trecut, prescripția - nu-i privită ca îm- plinită, de cât dacă ziua cea din urmă a răstimpului a trecut | în întregime, nisi novissimus totus dies compleatur 13, De regulă - răstimpul este un fempus continuum ; dar în prescripţiile” mai mai scurte este, uneori, un iempus uțilet, a 3) Continuitatea nexeercitării acțiunii înlăuntrul Tăstimpului: deterniinat de „drepiul pozitiv. De aceea se zice, că prescripția - trebuie să fie neîntreruptă, 

  

10) D., 45, 1, de verb. oblig., 48. E . . aa 11) V. mai sus n. 3, 4,5; 6-şt7. i . PR 12) D., 44,7, 'de oblig. el act, 35, pr. Cf, Girard, 1. c., p. 740, n. 3 şi urm. 13) V. mai sus, $. 63,n. 5,p. 315. e 14) D., 44, 7, de oblig. et act, 6. — Cf, Girard, 1, Cc. p. 740-741,
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„Dacă în- urma: unei successio (fie successio per universitatem d. p. moştenirea, fie “successio in “Singulas 'res întâmplată cui voia predecesorului) se schimbă, - subiectele; prescripția nu-i. întreruptă, Succesorul, fie - moştenitorul pârâtului, fie acel care. a urmat înlocul pârâtului cu voia acestuia, poate să: învoace prescripţia: Deasemenea, prescripţia poate fi opusă atât moşte- nitorului reclamantului, cât şi aceluia, care a succedat în locul reclamantului cu voia acestuia. In aceste cazuri se întâmplă o 
accessio. temporis, adică la răstimpul predecesorului se adaogă răstimpul” succesorului. Do Ri 

Prescripţia este întreruptă sau când încetează vătămarea, „Care a pus-îri mişcare acţiunea, întrerupere naturală, sau când -. 
__ vătămatul exercită acţiunea, faţă de care prescripţia începuse | „Să curgă, întrerupere civilă. -. o e 

Intreruperea naturală a perscripției. “Dacă vătămarea, _- care a pus, în mişcare : acţiunea, încetează, prescripţia este" 
“întreruptă. Astfel: Când acel, care ne-a - deposedat, a fost la rândul său deposedat de altul. Când acel, care vătămă îndri-i i tuirea noastră, - recunoaşte această îndrituire fie expres, fie ta- 
cit; d. p. prin plata dobânzilor se recunoaşte tacit datoria prin- 
cipală, prin lăsarea amanentului în mânele creditorului, datornicul 
recunoaşte tacit datoria. Si o 

* „Dar dacă aceeaş îndrituire este vătămată din nou, Perscrip- 
ia nu curge.mai departe de acolo, de unde fusese întreruptă, ci începe. să curgă din nou. | Ea 
Intreruperea civilă. In dreptul vechiu intreruperea civilă 'se | întâmplă prin infentarea acţiunii urmată de lifis contestatio. _De aceea se zice: Litis contestatione. actiones - femporales . 

perpetuantur .+5. Pa a 
: In dreptul nou este de ajuris sau citarea părţilor, sau namai i 

înregistrarea (insinuatio) acţiunii. „chiar înaintea unui judecător 
- necompentent. 16 Dacă citaţia nu poate îi înmânată, din pricină 
-că pârătul'sau lipseşte, sau se ascunde, sau din altă pricină, 
reclamantul poate “întrerupe: prescripţia sau făcând 'o- cerere în: 
scris cătră o dregătorie, fie civilă fie, bisericească;'sau făcând o 

, protestare inaintea fie a unui notar, fie a trei martori. EI 
— —— a a 

15) V. mai sus $. 86, p. 412, a Da - 
16) C., 7, 21, ne de statu defunctorura, 7 . N 

v



| aaa 

„“In caz de întrerupere civilă se pot întâmplă două lucruri: LL Sau procesul. merge înainte şi se sfârşeşte priri rostirea unei “hotărtri. In acest caz hotărirea trebuie executată, . 
-- Sau procesul e lăsat în părăsire. In acest caz o nouă pre- scripţie: începe să curgă de la ultimul: act de procedură, dar nu "se va împlini de cât după trecerea unui răstimp de 40 de ani, a De întrerziperea prescripţiei trebuie să deosebim împie- -decarea ei. In unile cazuri prescripţia este împiedecată de a curge - praescriptio dormit şi -anume este impiedecată: sau de aq începe să curgă, sau dea continuă să curgă. In acest din urmă caz impiedecarea -se numeşte suspendarea prescripției. — Prescripţia "este împiedecată Să curgă sau din pricina privilegiului unor per- soane, sau din. pricina naturei obiectului, la care acţiunea e pri- „vitoare. SE SI a 1. Dinpricina privilegiului unor persoane : | „Nici un fel de prescripţie nu “curge “de loc în contra pupi- lilor, chiar dacă au un tutor 16, a 

Prescripţiile mai. scurte de 30 de ani nu curg de loc con- ta minorilor Sa Ia In contra neprezenţilor (absenţilor) şi a celor asemănaţi cu neprezenţii nu curge răstimpul 'sau de uh an util sau de a ani „continui pentru a cere in integrum restitulio.. . --- SS 

f 

- Când o -acţiune-imprescriptibilă pentru impuber,-ori. pentru. minor, trece la aceştia de la o altă persoană, contra căreia pre- scripţia incepuse să curgă, curgerea este suspendată pentru tot răstimpul cât durează imprescriptibilitatea. lar după ce acest răs- „timp a trecut, prescripția începe să curgă din nou de acolo, de "„ unde:s'a oprit, adică se fine seamă de răstimpul cât cursese îna- inte de suspendare, : î - N a a 2) Din pricina naturei obiectului, la care acțiunea e privi toare: Dă m. Ă - 

“proprietarul zestrei în acest timp. | Aa a _ „In: contra: lui Filiusfamilias, în ce.priveşte Peculium adventi- cium, (adică bunurile, care-i -aparţin, dar a căror administrare şi 
16) C., 7, 39, de praescr. XXX annorun, 3 şi 7, pr., Ş, l.— Novella - '22, cap. 24. 

Ia ! ” 

« 

In contra femeei măritate, în ce. priveşte zestrea ei, pre: - „ Scripţia nu _ curge de'l6c în timpul căsătoriei,. fiindcă soțul este  . 

17) Cf, P, Collinet. Pricis de Droit Romairi, 1, p.-334, No. 666,2.
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uzaruct sunt acordate lui paterfamilias) prescripţia nu curge de loc: 
„In contra creditorilor moştenirii în răstimpul facerei inven- 

tarului şi în răstimpul de deliberare (spatium deliberandi), tiind- 
că în aceste răstimpuri nu-i nici o persoană, în contra. căreia 
s'ar putea reclamă, „prescripția nu curge de loc.: 

In potrivă- creditorilor. unui datornic, căruia. is a dat unu 
moratorium, “prescripţia nu curge de loc, în „timpul cât durează 
acest moratoriu. -.. - a 
„In sfârşit, când materialele, care "sunt proprietatea noastră, 
se găsesc întrebuințate în construcţia altuia, prescripţia în con- 
tra” revendicării acestor. materiale nu curge, câtă vreme ele fac 
parte din construcţie. — Ea începe - să-curgă deabia din. clipa, 
în care ele. au - încetat să facă parte din construcţie. De „pildă, 
după ce aceasta s'a năruit, ori a fost dărămată. 

3) In cazurile de mai sus (de sub 1 şi 2), dar numai în 
aceste cazuri, este adevărată maxima : - Contra non valentem.” a- 

"_gere non currit praescriptio = Impotriva. aceluia, care nu poate 
reclamă, prescripţia nu curge! — In alte cazuri e periculos s'o 
aplicăm: — Deşi pupilul, care are tutor, ar: putea reclamă prin 

- acesta, totuşi, după cum am. văzut, prescripţia nu. curge contra o 
.pupililor | E 

- VIIL. Dacă cele trei elemente de mai sus (VI). se găsesc în- 
trunite şi dacă pârâtul invoacă prescripţia, aceasta are de efect” 
să stângă acţiunea, faţă de care a curs şi s'a împlinit, E 

Dar, prescripţia stânge numai acţiunea, nu şi îndrituirea în= 
_zestrată cu acea acţiune, - 

IX. Dacă pârâtul nu invoacă prescripția împlinită, aceasta 
însemnează, că a renunțat tacit la ea. a ă 

Dar, la o. prescripţie neîmplinită, după cum Ştim, nu se 
poate renunţă &. e 

ş. 90 bis. 

-L. In ce- priveşte vătămarea unei' îndrituiri de obligaţii de â 
tac adăogăm, că nu-i. nevoie de nicio cerere din partea cre- 
ditorului,: ca datornicul să execute obligaţia, şi nici de un refuz 
din partea datornicului.. Această regulă e adevărată, chiar dacă 
obligaţia de a face este de acelea, a căror. „executare: presupune 

  

.18)Y, Introducerea, $. 37, No. Il, 2, p. 144;



trecerea: unii răstimp oarecare. De pildă: Un imprumut de bani 
“fără termin de dare înapoi. — S'a zis, că datornicul nu-i ţinut 
să ofere spontaneu executarea obligaţiei şi că deci non facere din 
partea_sa nu poate îi.privită ca o vătămare. Dar, nu-i aşa! De 
'ndată ce datornicul a primit banii, obligaţia este exigibilă; deci, 
creditorul este îndrituit să ceară darea înapoi a banilor. Dacă 

“ datornicul nu dă înapoi, prin această non facere creează o stare _.-de fapt, care e contrară îndrituirii creditorului şi care deci va- . 
„“tămă această îndrituire !, 

- IL Am/spus, că prescripţia stânge numai - acţiunea, iar nu şi îndrituirâa, care eră înzestrată cu acţiunea stânsă. — Această chestiuine e foarte controversată : m | ” In ce-priveşte îndrituirile personale, toţi învățații recunosc, că - sunt imprescriptibile. —- | , “In ce priveşte: îndrituirea de proprietate, izvoarele noastre Ă a. a 7 RE . a “spun lămurit, că ea nu se. stânge, când acţiunea sa este stânsă. prin prescripţie 2. a Se 
"+ “In ce priveşte celelalte îndrituiri reale, p''c. şi îndrituirile dejobligaţii, părerea cea mai întemeiată este, că ele nu se stâng, când acţiunile lor sunt stânse prin prescripţie 3, — .. .. : | 

oz 

fe ” "IL. In Procedura civilă; romană am spus, că în judicia le- gitima desbaterile trebuie, să se sfârşească întrun răstimp de 18 luni şi că procedura în judicia guae imperio 'continentur “trebuie să nu treacă peste anul, magistraturii,- înlăuntrul căruia 'a fost introdusă 4. In aceste cazuri m'avem “de a face cu o' prescripţie, ci cu o instituţie, care se apropie de peremţia. din drepturile: de „azi * şi care în dreptul-nou a dispărut, 

„ —— ——— Ă Ia 

“DV. Maynz i. c.,1, $. 59, n. 4, p. 546, Sa 1) V. Vor I, partea a 2-a, $. 82, B. p. 154 şi 155. - C., 7, 39, de prae- scr. XXX vel XL ânnorum, 8. $, To 

4 

3) V. Maynz, | e, 1; $. 61, p. 550 și 551, 1, $. 298, p. 587-590, — „Cf. Girard, 1 e, p. 74, n. 4. 
„ 4) Caius, IV, SS, 104 şi 105, - 

5)-V. Maynz, 1. c., |, $. 58, Observation, p. 544—543. e | : CL -6) V. Maynz, |. c., 1, $. 5, n. 11. | 

= 
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" contestătio negativa. - 

niant să-i opună o altă stare de fapt, care are legătură cu temeiul 

“ Secţiunea ÎI, - - d o. o 
Actele pârâtului. Apărarea. (Defensio). 

„8. 91. Generalităţi: --: 
Pârâtul, dacă vrea, poate să se apere în: contra” reclama= * 

ției; dar, nu-i obligat să se apere; deci, poate-.să “nu spună 
nimic,.poate chiar să tacă. 

„Dacă vrea, pârâtul'se poate apără în două chipuri: Sau 
să tăgăduească temeiul reclamaţiei, sau “să se sprijine pe o 
stare de fapt independentă, care se împotriveşte la admiterea 
'reclamaţiei; chiar dacă ar fi întemeeată. 

”... ] Tăgăduirea temeiului reclamaţiei. a 
Pârâtul poate să tăgăduească temeiul reclamaţiei, auică să 

“susţină, că reclamiantul nare îndrituirea, pe care îşi întemeează | 
„_reclamaţia, în două chipuri: Sau că. reclamântul mare acea. în-, 

drituire, fiindcă ma avuto nici o dată. Sau. că mo are, fii ndcă 
"deşi a -avut:o odinioară, n'o mai are acum. 

1) Reclamantul ma avut niciodată îndrituirea reclamată. 
Pentru ca pârâtul să se apere în acest chip, este deajuns o: Ş 
simplă tăgăduire, este deajuns să nu recunoască starea de fapt, pe...“ 

» care o invoacă reclamantul şi din care S'ar fi născut îndrituirea * 
reclamată. De pildă: Aulus Agerius cere plata sumei de 1000 de. 
-HS, fiindcă a dato cu împrumut lui Dumerius Negidius şi deci 

„-are'o îndrituire de. obligaţie, adică o. creanţă, contra acestuia . 
Numerius. Negidius se apără, zicând, că nu s'a. împrumutat nici 

„„odată cu nimic de la. Aulus Agerius şi deci acesta n'a dobândit - 
nici o îndrituire de. creanţă. şi nu-i poate cere nici o sumă de 
„bani. — Altă pildă: Aulus: Agerius cere moşia Corneliănă dela 
Numerius Negidius, fiindcă este propieiatea sa. Numerius. Ne: 
gidius se apără, zicând, că Aulus Agerius ma dobândit nici 0- 

poate cere. i Pi | - 
„ Acest-chip de apărare este numit de unii romanişti „iţis 

„dată îndrituirea de proprietate asupra acelei moşii şi deci nu i-o 

_.2) Reclamantul a avut odinioară îndrituirea reclamată, dar 
"no mai are acum. Pentru ca pârâtul să: se apere în acest chip: : 

nu mai este deajuns “o simplă tăgăduire, ci trebuie, ca el- să se 
impotrivească, adică trebuie, ca stării de fapt invocate de! recla- 

1, 

=
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. reclamaţiei 'şi care a avut de 'efect Stângerea îndrituirii reclamate, De pildă: In cazul întâi de .mai sus trebuie să pretindă, că a “plătit suma de 1000 de -HS şi deci îndrituirea de obligaţie a lui Aulus Agerius s'a stâns. In cazul al' doilea de mai sus irebuie să pretindă, că Aulis Agerius a dăruit etc. altuia moşia Corneliană şi deci a pierdut îndrituirea de proprietate asupra ei, 2 1- Sprijinirea pe o stare de fapt independentă, care se îm- potriveşte la: admiterea reclamaţiei, chiar dacă ar fi. întemeiată, “Pentru ca pârâtul să se apere în acest chip, deasemenea nu-i deajuns. o simplă tăgăduire,_ ci trebuie, ca el să se. împo- trivească, adică trebuie, ca stării de fapt invocate de reclamant, „să-i opună o altă stare de fapt, care nu are legătură cu temeiul 'reclamației, ci e independentă, e desinestătătoare, şi care” are de efect :paralizarea reclamaţiei.. Pârâtul poate face aceasta, păs- trând ori nepăstrând tăcerea în ce-priveşte atât naşterea îndri- - _tuirii reclamate; cât şi stângerea acesteia, De pildă: Aulus Agerius cere suma de 1000 de HS, ce i se datoreşte de Numerius „ Negidius, fiindcă i-a fost făgăduită prin stipulatio. Numerius 'Negidius se apăra zicând, sau că a fost înşelat, când a făgăduit, | Sau că au trecut. 30.de ani, de când putea să fie reclamat, sau. că el crede, “că nu-i dator, fie fiindcă. ma tăgăduit „nimic, fie „_iindcă a. plătit, dar, chiar : dacă ar fi dator, are şi el de.luat tot 1000 de HS' dela Aulus Agerius etc, şi deci în, fiecare din. aceste” cazuri reclamaţia trebuie respinsă. | IE i „Acest chip de ațărare se numeşte de regulă exceptio: Dar, Când el era pus în fruntea formulei; se “numeşțe praescriptio, de la prae şi scribere, a scrie înainte. - Sa | Din cele spuse mai sus rezultă, că exceptiones sunt con- | tra îndrituiri ale pârâtului, Acesta nu va ţi condamnat chiar dacă reclamantul ar dovedi reclamaţia, de. cât numai dacă excepţia invocată: de el nu va ți întemeiată. De. aceea, Caius spune; că exceptio face condemnatio condițională, . - = E - -Exceptiones au fost plăzmuite ” atât de pretori, cât şi de legi, de senatiisconsulte, de jurisprudenţă şi de constituţiile îm= părăteşti. ÎN Da a „Cele mai" inulte exceptiones “sunt întemeeate pe echitate şi fac, ca ea să biruească. Aceasta se întâmplă, când) -un: aport juridic este în general conform . cu JuS civile, aşa că Pârâtul trebuie condamnat, dar „ condamnarea este contrară 
2
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echităţii, adică deşi intentio este întemeeată, totuş ar fi nedrept 
să se: pronunţe . condemnatio. * De pildă, în cazul, în care recla- 
-mantul înşelase pe pârât (săvârşise un dolus faţă de pârât), ar fi 
nedrept, ca acesta să îie condamnat. De aceea, pretorul, dând 

ordin judecătorului se condamne pe pârât, adaogă, afară numai 

dacă în acel raport juridic. nu s'a “săvârşit un: dol, si non in ea 
re 'dolum malum factum est. * . .. X 

Dar, sunt unele exceptiones, care, nu numai că nu se “înte=. 

meează pe echitate, dar fac să biruească reaua credinţă cea mai 
imorală, Astfel este praescriptio- temporalis, de care se. poate 

“servi. chiar -pârâtul, care ştie foarte bine, că datoreşte suma de 
„ bani-reclamată şi despre care se zice, că plăteşte, nu cu bani : 

ci cu prescripţia! , 

II. Exceptiones în vremea sistemului formular trebuie - să fie 
invocate in jure, înaintea magistratului, pentru ca aceasta să le - 

intercaleze în formulă, căci altiel judecătorul nu este obligat să 
ţină seamă de ele. - 

 Dela această: regulă se face! “abatăre numai, când e vorba : 

„de bonae fidei judicia, care “trebuie să fie judecate ex. fide bona 

__şi în care judecătorul poate să ţină seamă de orice mijloc de 

"apărare, deci şi de 'exceptiones. “De :aceea, după. cum am văzut, - 

se zice: Bonae fidei judiciis exceptiones doli mali: insunt: 
III. Exceptions, sunt de mai multe feluri : Peremptoriae. şi 

_dilatoriae, “personae coherentes şi . rei vel causae * coherentes, in 

„personam şi - in. rem, civiles şi honorariae, utiles . -şi în factum,: 

„exceptio doli specialis” şi exceplio doli generalis, ai 

»*1) Exceptiones peremptoriae şi excepliones. dilatoiiae. 
-- ExXceptiones , peremptoriae: sunt - excepţiile, . care paralizează 

acţiunea cu totul şi pentru totdeâuna, care o nimicesc cu desă- 
_vârşire, “aşa că reclamantul mo mai poate intentă. Ele au de 
efect să respingă acţiunea- pent totdeauna. De pildă: „Exceptio 

doli, praescriptio temporalis. :. - că 

Excepţiile peremptorii se mai numesc şi “perpetuae. 

Exceptiones' dilatoriae sunt 'excepţiile, care „paralizează Ă 

„acţiunea numai: vremelnic. — În dreptul vechiu ele -au de etect - 

„tot respingerea acţiunii pentru: totdeauna, fiindcă; dacă ea ar îi 

fost intentată din nou, i S'ar fi putut opune. res in judicium 
deducta şi ar fi fost respinsă. — De. la Zenon sa rânduit, ca 
exceptiones. dilatoriae, să aibă de efect numai respingerea. de o - 

 



a | 

nou: De- pildă ::Excepţia, că datoria n'a ajuns la vadea.. Excepţia, că judecătorul este necompetent.. e Excepţiile dilatorii se mai. numesc şi temporales,  .: 2) Exceptiones personae Cohierentes şi exceptiones rei Ver Cqusae . coherentes. | - a . „+ Exceptiones personae COherentes sunt excepţiile, care” se "cuvin numai unor persoane anume determinate, [De pildă: “ Beneficiurm competentiae.] .- a = ae 

camdată a acţiunii, aceasta putând fi intentată_mai Pe urmă din 

Exceptiones in rem. pot fi opuse tuturor, care reclamă pe 
- temeiul unuia şi aceluiaş raport juridic. De pildă : Exceptio metus 
„Causa poate fi opusă nU- numai săvârşitorului violenţei şi MOş- 

 tenitorilor lui, ci tuturora, e Și Ioa 4) Exceptiones civiles şi exceptiones honorariae, A . 
A Ceptiohes' civiles Sunt. acelea, care se întemeează pe rân-. 

- duelele lui jus civile. [De pildă: Exceptio. legis Plaetoriae, exceptio 
legis Cinciae,- exceptio Justi dominii] . a e i Exceptiones honorariae se întemeează pe rânduelele lui jus 
onorariu: [De: pildă: Exceptio doi, eXceplio. metus ' causa.] | 5) Exceptiones. utiles şi exceptiones. in facturmn. EEE | 

.” Exeeptiones utiles sunt. excepţiile Plăzmuite prin analogie, .. 
pr / 71. sut a întemeeate -pe echițatea „ Tezultândii din. totalitatea faptelor. '[De pildă: Exceptio - sena- ” dusconsulți Macedoniani, EXceptio  rei judicatae, exceptio „doli.] 6) Exceptio doli specialis şi exceptio doli generalis. a Exceptio aoli specialis este întemeeaţă pe un dol;: care a- 

„ fost săvârşit de reciamanţ, De aceea, ea glăsueşte : S; in.ea re. 
„ Bihil dolo malo actoris factum est? - a îi Exceplio- doli generali este întemeeată pe un dol săvârşit 

în general ţDe âceea, ea glăsueşie: Si in-ea re nijui! dolo malo jac- 

    

„k_—. Ulpian zice, că in re est dolus, adică în fapta reclamantului 
de a intentă 'acţiunea zace: dolus, nedreptatea (injuria) e Cuprin- - - 

„Să în însăş Treclamaţia, . Ă . 
N 

S 

=
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„Exceptio doli generalis. poate fi invocată ori de. câte ori. 

avem de a face cu o reclamaţie, care e dreaptă numai. în formă .. 

formal iar. nu-şi în esenţă, material, în fond. Deci, poate fi iîn- 

“ vocată, atât când reclamantul” abuză :de indrituirea sa formală 

cu gând necinstit, ca să tragă foloase, cât şi când m'ar fi avut 

un astfel .de gând. Ea a. ajuns să: fie -un cârmuitor al raportu- 

rilor sociale: “cinstite, făcându- ne să cercetăm, dacă purtarea unei 

persoane se potriveşte cu fides “bona, cu chipul de a gândi şi 

a vedea lucrurile “al oamenilor: de treabă! 

„IV, Exceptiones se stâng prin unul din: “următoarele chipuri : :, 

| 1) Pierirea indrituirii, care serveşte. de temeiu excepţiei, a- 

trage stângerea acesteia, ca. şi la acţiuni. . 

2) Pierirea unuia din elementele esenţiale, de care dreptul 

pozitiv face să atârne existenţa excepţiei. 

3) In vremea procedurii formulare, exceptiones de regulă . 

„se stâng, dacă, nâu fost invocate in jure, pentru | ca. magistratul 

să le intercaleze în formulă. 

Pe urmă, după ce procesul nu se mai "separă în in jure ş şi 

in judicio, regula este, că: a 

Excepţiile dilatorii trebuie invocate în cursul cercetării pro: | 

cesului. | 
Excepţiile peremptorii pot îi invocate! şi mai. tărziu, „Ba, . 

„unele din 'ele pot fi invocate. şi după rostirea hotărârii, 'pen- 

tru ca să se preintâmpine executarea. [De pildă : excepiio senatus 

consulti Macedoniâni, exceptio senatus cosuulti Vellejani( Vellaeani) J 

“ -V. Dar, 'exceptiones: nu se e stâng nici prin coneyrenţă, nici 

prin -prescripţie. - | “ 

1) Excepţiile nu se stâng prin concurenţă. De aceea, acel, 

„care are mai multe excepții, poate : să le. invoace „pe toate, ca să 

- se apere. 
2) Excepţiile nu se stâng. prin. prescripţie. În adevăr: 

Dacă, după cum. am văzut, perscripția stânge numai acţi- 

unea, iar-nu şi indrituirea, trebuie, - ca indrituirea de apărare a - 

pârâtului numită exceptio şă poată fi valorificată prin toate mij- 

“loacele, pe care dreptul pozitiv nu le nimiceşte expres. -.- 

Mai mult de. cât atâta ! Persoana, care are o acţiune pusă | 

în mişcare, poate s'o intenteze, aşa că, dacă vreme îndelungată 

___nu face aceasta cu stiință, este vinovată de culpa, de neîngrijire. 

» :— Pe când, persoana, 'care. are-o o excepţie, nu poate s'o invoace |



8. 92. Replicatio, duplicatio, triplicatio ete. 
“1. In contra unei excepţii: invocate de pârât, reclamantul, “dacă vrea, poate să se: apere în aceleaş chipuri ca şi pârâtul, Deci, reclamantul poate s “invoace şi e] 0 exceptio, adică -“să invoace 0 exceptio -exceptionis ! (la o excepţie să opună altă - - excepţie). Acest chip de apărare a reclamantului se numeşte re-. Plicatio, replică. 2. De pildă: Auluş Agerius cere de la - Numerius - Negidius să-i plătească 1000 de: HS, pe care i-a făgăduit. Nu- „ dnerius Negidius “se . apără zicâd, că a făgăduit Să-i plătească - : - „peste 6 luni şi că acest răstimp ma trecut încă. Aulus Agerius res- punde, că,. după făgăgueală, răstimpul- de 6 luni a fost redus "Prin împreună înțelegere la 3 luni, care au trecut, 'şi că deci tre- | buie să fie plătit, " Ta e e 11, Pârâtul împotriva unei replicatio” se poate apăra cu o nouă excepţie. — Acest chip de apărare se: num&şte duplicatio, duplică 3,. a ai e 

IV. Replicatio, duplicatio, triplicatio etc, sunt numite adjec- “ziones de Caius, Justinian le numeşte, cu o vorbă mai generală, allegationes. 5 

. 1) D.:44, 1, de except, 22," . | Ma a 
2) Caius, 4, SS, 126 şi Urm-—]., 4, 14, de replicat, pr. — D., 44,1, de -- 

except., 2, SS. 1 şi2. Aa | î a 3) Caius, 4, $. 127, —],, 4, 14, de replicat, $..4. a 4) Caius, 4, $. 128. - îi ia - 5) Theophil, Paraphrasa, 
a o 

>» 6) Caius, 4, 129. [.., 4, 14, de replicat., pr.: şi urm. -_
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„" Secţiunea Il. <. RER 
“ actele altor persoane de cât împricinaţii de: la începutul procesului: 

Ş 93. Intervenția !. 1, 

1; De obiceiu un proces. se înjgheabă între doi împricinaţi. 
Dar, se poate întâmplă, ca în cursul procesului, îndrituiri ale unei 
“peisoane, care nu-i parte în proces, care e un al treilea, să fie 

 înrâurite. în rău. Spre a se. preîntâmpină. acest neajuns, este în- 

| împărţeală +, 4 

:găduit, ca acel de al treilea să fie chemat și amestecat în proces, | 
Această operaţie se numeşte intervenţie: 

Ii. Intervenţia este de două feluri : Accesorie sau silită” şi 
principală sau voluntară. 

Intervenția accesorie sau silită sau i odligătoare e este înter- îi 
venţia, prin care. cel de al treilea ajută pe unul.din împricinaţi, 
fiindcă interesele acestuia „au legătură, . sunt conexe cu intere- 

” “sele sale. 
Intervenţia principală sau volintară este intervenţia, prin 

" care cel de-al îreilea işi apără numai interesele sale, fără să 
ajute pe: vreunul: “din împricinaţi. . 

“UL: Intervenţia împuţinează riumărul proceselor şi preintâm- 
-pină ciocnirile, care ar. putea rezultă din hotătirile contrazică. - 
toare. De aceea, azi, jurisprudenţa admite intervenţia în mod ge- 
-neral, ori de câte ori: intervenientul are un interes personal -în pro- . 
.cesul de la început. — Dar, dreptul roman! "deşi n'a ajuns până - 
aici, totuş încetul. cu, încetul, a admis intervenția în cele mai. 
"multe cazuri, în care ea erâ-de-dorit. -- 

1) Intervenţia. principală sau. îndrituirea de a interveni p pentru. 
-apararea intereselor personale * a fost acordată următoarelor per- 
soane.: | - 

_ Patronului în” acţiunea, prin care starea desrobitului lui este 
contestată în aşa chip, în cât compromite îndrituirea de patronat 2. 

Moştenitorului în acţiunea, în care un „comoştenitor apără 
îndrituiri cuprinse: în moştenire 3, 

(Comoştenitorilor, şi | în general devăimașilr, în procesul de 

„17 V. Maynz, |. cl. ş. 66, p. 561 şi urm. 
2). D., 42, 1, de re judicata, 63 în îine, - 

--3). Du 49,.1, de appellat, 5, pr. - -. * 
4). D, , 49, 1, de appellat, 5, pr. — C, 3, „36, familia ereiscandae, 17. 

po 28,



a 
. 

“Coproprietarilor unui praedium, în procesul privitor la exis- tența unei servituţi: în folosul, ori în“ sarcina acelui praedium 5. „ Legatarilor în acţiunea, în care e vorba de validitatea tes- tamentului, care conţine legatul 6, ori' de proprietatea unui lucru, care le-a. fost lăsat legat 7, | sa a 
Fidejusorulhi, ca să contesteze existenţa, ori întinderea da- toriei, pe. car€ a garantat'o €, precum şi datornicului principat pentru acelaş motiv, în, cazul. în care fidejusorul este. reclamat ?, Tutorului pentru „a- salvgardă îndrituirile sale în acţiunea îndreptată - contra unui coleg al său pentru administrarea tutelei 10, In sfârşit, aceluia, - care “pretinde, sau că este proprietarul uriui lucru sechestrat, Sau că are o îndrituire de ipotecă asupra acestui lucrul, e. o 2) Intervenţia accesorie -a fost admisă: E “In cazurile, în care o persoană este ţinută .să garânteze. alteia existenţa unei îndrituiri, ori întinderea acesteia 2, -: PR In 'cazurile, în care rei vindicatio 'este îndreptată în contra cuiva, care, deţinând pentru altul lucrul reclamat, se sustrage de „la acţiune, făcând cunoscut pe acel, pentru care posedă, domi- num nominat 13, ci a - * “IV, Orice fel de intervenţie trebuie să se facă inaintea ju- decătorului, care- este învestit cu procesul original 14, să V. In ce priveşte formele "intervenţiei, dreptul pozitiv “a sta- | bilit regule anumite pentru intervenţia accesorie'3, In caz de ga- | ranţie, garantul intervine. constituindu-se mandatar, procurator, 

5) V. mai sus $. 36, p. 269, - | - DC 6) D., 5, 2, de inof. testam., 29, pr. — D., 49, 1, de “appell, 5 $$. 1, 2, 3, 14, pr, $..1. | 
Ă NR i 7) Novella, 112, c..1. ÎN e 8) D., 46,7, judicatum solvi, 5, SS. 1 şi 3. — D., 49, 1, de appellat,, 5, pr. . | 9)-D., 17,1, mandaţi, 8. $. 8. — D., judic. solw,.3, $. 10, 5,pr. —D, 3, 3, de Procurat., 42, Ş. 2, in fine... -.. ” - pr | 10) D., 49, 1, de appeli., 10, Ş. 4. _ . 11) D., 42, 1, de-re judicata, 15 $$. 4şi 5, a „12) V. Mayuz, |. e. II,-$. 170, n. 17 şi urm. - 18) Cu 3, 19, ubi in rem actio exerceri debeat, 2... :: a _14D.5,1, de Judiciis, 49 D., 11;:2, quibus rebus ad euimdem ju dicem eatur, 1in fine.—D,, 42, |, de re Judicata, 15, $.4 şi urm. ! 

„2... 15) Du 8, 3, de procurat, 42, $. 2 in fine. — D,5, 1, de judiciis, 49, „Pr. — D., 21, 2, de evict., 21, $. 2 şi 53, $, 1. — D., 42, 1, de.re judicata, 63. 
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- “pentru: persoană, pe « care înţelege s'o garanteze 15, De aceea, ac- 
țiunea este trecută pe numele .garântului şi. hotărirea trebuie să 
fie rostită în numele lui 16, Dar, este probabil, că el putea dease-. : 
menea, în urma unei: simple denuncieri, să fie primit ca” inter- : 
venient, ca şi legatarii: şi cele mai: multe din persoanele numite. 

VI. Ori ce persoană, având îndrituirea 'să intervină, poate în - 
ultimă analiză, să recurgă la calea apelului, deşi n ma ia parte 
în! prima instanţăiă, * . - 

_ n - aa * Secţiunea ww. Mi i 

- Actele comune împricinaţilor.— Dovada. 

| | - $. 94, Regule generale. e 

, 1, Impricinaţii, prin reclamaţie şi prin aparare, propun fapte, 
„„pe care îşi întemeează îndriturrile lor -respective. Judecătorul 
însă nu crede: nimic. din. spusele Ior.; De aceea, ei trebuie să 
încredinţeze pe judecător despre adevărul celor spuse. Aceasta 

"se numeşte probare, a dovedi, a face dovadă, " 
Aşa dar, dovada, probatio, se face pentru judecător, iar nu 

pentru: adversar, judici *fit probatio, non : reo, adică trebuie . să 
corivingem pe judecâtor, iar nu pe adversarul “nostru, Că spu- 

.sele” noastre “sunt adevărate. — Imprejurarea, că! ceea, ce am | 

spus, este adevărat, ori nu, m'are. nici.0o însemnătate. Judecă- 
torul trebuie: să fie convins, că “spusele noastre sunt adevarate, - . 
Atâta- este deajuns! De aceea,-o. îndrituire, care mar putea îi 
“dovedită, va fi privită, ca şi cum mar există ! 

Faptele trebuie. dovedite. Deci, niciodată nu trebuie să do- . 
„vedim regulele de drept. Ştim, .că „jura novit. curia. (tiibunalul 
cunoaşte dreptul). — Dar, 'deşi faptele trebuie dovedite, de aci 
nu urmează, că trebuie să dovedim toate faptele: Faptele, care 

„Sunt recunoscute de adversarul nostru, precum . şi . acelea, pe 
care judecătorul sau le cunoaşte ex officio, sau,. ca: ori ce om 

“cult, le ar. putea: -Cunoaşte, nu trebuie să fie dovedite. /Faptele,' 
care' sunt sau contestate, sau contestabile Gi numai acestea), tre- | 

 bitie să fie dovedite. 

- 16) V. mai suş $. 88, p . 413— 44. - Se 
17) D, 29, 1, de apple 14 pr. | - - 

- 18D.,5,2, 'de inof. testam., 28, pr: —D,, 17, 1, mandati, 8 ,:3. 8. — 
D., 49, 1, „de appăntat, 4, %. 3 şi 4, „pr. şi 83.  2"şi 3, 10, $. 4, 14, 

„pr. şi $.1.
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. IL. Dovedireă faptelor nu: este „uşoară, ci: foarte deseori - „ “este grea,.De aceea se zice, că facerea dovezii este O. sarcină, onus probandi, a a „„. “Acel, care trebuie să dovedească un fapt; dacă nu-] dove- „„deşte, stă foarte rău: Judecătorul îi „respinge reclamaţia ! De aceea, este .de mare însemnătate să ştim : Cine trebuie să facă dovada,. cui incumbă, sarcina de a dovedi ? - | "In această privință avem două regule:. a 0 Acel, care pretinde, că are o îndrituire, trebuie să do-  vedească toate faptele, care, după convingerea sa, a dat naştere acelei îndrituiri. Aa A a | - Fiindcă origina sau. naştere unei îndrituiri fiind dovedită, „existenţa sa. actuală este presupusă, de aceea: e | 2) Acel, care pretinde, că o îndrituire' născută Sau nu mai există, sau a suferit. schimbări, trebuie el să dovedească faptele, * „Care au avut de efect sau s'o stângă, sau s'o schimbe. |. a Aplicând aceste regule ajungem la rezultatele. următoare: - Fiindcă, după cum am văzut 1, orice acțiune cere existenţa şi vătămarea unei îndrituiri; urmează, că reclamantul. trebuie să facă două dovezi. Mai întâi, că are îndrituirea, a căreia ocrotire „0 cere, şi al doilea, că această. îndrituire a fost vătămată de. . pârât. De acecă 'se zice :* Actor probat actionem. — Obiectul „întăiei. dovezi este determinat_de natura îndrituirii, de care-i vorba; de-- aceea reclamantul trebuie să „dovedească existenţă _. tuturor elementelor esenţiale ale îndrituirii. Obiectul dovezii 'de a doia este determinat de însăşi faptele, care au pricinuit vătă- - marea şi despre care am vorbit (la vătămarea îndrituirilor 2 şi la prescripţie 3). : o NE o e - Pârătul nu trebuie să dovedească /ițis co ntestatio negativa 4, =“ Hiindcă reclamantul e acela. care mai inainte de toate trebuie să- „ dovedească existenţa: faptelor, pe care işi întemează acțiunea. In - „acest 'caz izvoarele noastre! spun. negantis nula probatio a Dar, pârâtul, “care. recunoaşte faptele de mai sus, dacă invoacă 

N 1) V. mai sus $. 81, No.1, p. 392, 2) V. Introducerea S. 36, p041..- - 3). V. mai sus -3. 90, No, VI, 1,p.421,.- | 4)'V. mai sus $. 91, No. 1, 1; p. 427, a - 
. 5).C., 4, 19, de Probaltionibus, 23.—D,, 22, 3, de probat. et Praesump- 
lionibus, 2. p 
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alte fapte,- care ar fi avui de efect să stângă înidrituirea: recla—- 
mantului, trebuie să dovedească aceste fapte. — In sfârşit, pârâtul, 
care nu tăgădueşte existenţa îndrituirea reclamantului, dar invoacă. 

o exceplio, trebuie deasemenea să dovedească faptele, pe care 
„se întemeează această exceptio. In acest caz.se zice, reus probat Ne 

exceptionem. — Deci, pârâtul trebuie să dovedească toate celelalte 

mijloace de apărare, pe care le invoacă, afară de litis contesta-- 
tio! negativa, . -" : - 

In caz de: replicatio, vom i aplică e cele două: regule în acelaş 

chip,ca mai sus. Tot aşa vom face, în caz. de duplicatio, bipli- 

calio ş. a.m. d. 

II, Sa zis; „că regulele de “mai sus - pot îi formulate pe 
scurt astfel: „Actor probat actionem, reus probat exceptiohem, şi 

affirmans probat, negantis nulla probatio 'sau onus "probandi 
incumbit-ei qui dicit, non ei. “qui negat. — Dar, aceste maxime: 

„nu sunt generale „Şi absolute. 
1) Este adevărat, după cum. am văzut, că actor . probat 

„ dctionem. 7 - 

Dar,- foimula” reus probat excepitoneri nu-i completă: Am. 
văzut, că pârâtul, reus, trebuie să probeze nu numai - exceptio, 

care paralizează acţiunea reclamantului, ci şi faptele, Care, după: 

- spusa sa, au avut de efect să stângă îndrituirea reclamantului. 

_— Unii vor să înțăleagă prin excepțio altceva de cât înțelegeau: 
Romanii şi anume orice mijloc de: apărare” a pârâtului. Dar,. - - 

„nici în acest caz: reus probat exceptionem nu-i adevărată ; căci, 

după cum am văzut, pârâtul nu trebuie să dovedească mijlocul 

de apărare numit. lifis 'coniestatio negativa. . 
2) Deasemenea nu-i totdeauna adevărat, că dffirmans probat, 

_negantis nulla  probatio, ci numai cum grano . salis. In adevăr; 
ln caz de litis contestatio negativa este - adevarat, că negantis” . 

-— nula probatio. - | 
„Dar, în afară.de acest caz, faptele negative, c care sau au: 

„dat naştere unei - îndrituiri, sau au schimbat'o,: sau au stâns'o,. -- 

trebuie să fie dovedite. - 

Unii, luând. maxiina negantis nulla probatio, drept.o regulă 
generală. şi absolută, au. crezut, că este fiziceşte cu neputinţă: . i 
să se dovedească ceva negativ şi de aceea au susținut, că acel, 

care neagă un fapt, nu poate să fie admis să dovedească falşi- 
tatea lui. — Această părere este neîntemeiată. Dovada unei fapte: . 

— : Da i Ă : di



8 (i 
negative poate fi. făcută indirect printrun alibi. De pildă: Cine susţine, că în cutare zi ma fost în Roma, poate dovedi aceasta; făcând dovada, că în acea zi a fost la Neapole. — Apoi, dovada "unei fapte negative mai. poate fi făcută şi direct prin marturi, Ori-ptin- jurământ. — Deci, acel, care neagă un fapt, este admis : in totdeauna să dovedească negaţiunea. sa, deşi nu-i ţinut la „aceasta, în caz de /ifiş. contestatio negativa, a Mai trebuie să luăm aminte, că trebuie să ne dăm seamă bine de înțelesul vorbei negare. — Nu trebuie să ne ţinem de „ forma logică a. unei spuse, ci numai de înţelesul şi natura juridică - ale ei. Altfel, regula“ mar putea servi la nimic, căci orice propo- ziție poate fi enunțată sâu într'o formă afirmativă, sau înir - formă negativă, după voinţa aceluia, care o rosteşte. [De pildă, - se poate zice : Am plățit ceea, ce nu datoream, - sau nu datoream “ceea, ce am Plătit. — Afirmâna, că. avem proprietatea liberă şi nemărginită a unei moşii, negăm, că un altul ar avea vre g' „“servitute asupra acestei moşii.] 

„ Din: toate cele de: mai sus rezultă, că e mai bine să nu ne servim- de cele dosiă maxime de mai sus, reus Probat exceptionem şi negantis nulla probatio, - i IV. Fiindcă, după cum am văzut, reclamantul, actor, trebuie - „să dovedească faptele, pe care 'şi Sprijină acţiunea sa, de 'aceea Românii obicinuesc să numească act pe acel care trebuie să - facă “ dovada . unui fapt.. Deci, vorbele . actoris partibus fungi, 

$ 9%. Mijloacele de dovadă. o 

, 

In dreptul roman dovada este foarte liberă, “ Judecătorul se . 
;poate convinge prin toate „mijloacele de dovadă, chiar şi prin
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simple indicii, dacă ele suni îndestulătoare, ca , să „dea siguranța 
cerută î în cazul, de. care. este vorba!.. 

AL Martori 2. - 
-1) Dovada. cu martori, proba! tăstimonială, 'este admisă în: 

toate felurile de procese şi e privită, că dă siguranţa. cea mai 
mare 5, _ 
+2) Dar, acest fel de dovadă este - periculos, De -aceea, în | 
vremea împăraţilor, se sta la gânduri, dacă în- contra . unui în—. | 
scris se poate face dovadă cu martori, testes+,. . 

3)'De regulă doi "martori sunt. deajuns, ca să dovedească 
realitatea unui fapt. Dar, uneori, trebuie trei martori 5. In contra. 
unui înscris trebuie cinci martori 6. Legile vechi cereau 10, 20, 
48 şi chiar 120, de. martori. Dar în, virtutea - constituţiilor împă- 
răteşti judecătorul putea să limiteze numărul martorilor”. | 

4) Pentru ca cineva .să - poată fi martor se cereau anumite- 
condiţii. | | 

14. Inscrisuri,. : Aa 
1) Dintre înscrisuri (tabulae, documenta, insiriimenta, scrig=: 

turae), celeZmai puternice erau monumenta publica, d. :p. listele”, 
censului. 

2) Inscrisurile particulare s sau private, la. început, dacă nu-i. 
nici o îndoeală în ce priveşte. realitatea ” şi sinceritatea lor, fac: 
dovada faptelor, pe care le constată cu preciziunea şi claritatea. 
trebuitoare», iar în cazul contrar realitatea şi sinceritatea lor,: 
trebuie dovedită tot cu martori *. Dar, în timpurile din urmă, 
înscrisurile n'au putere față 'de cei de-al: treilea decât, dacă do- - 
“bândesc un caracter de autenticitate, prin aceea -că sunt acute, 
“Sau înaintea unei dregătorii, ori a unui tabularius (notar), i 

d 

'strumenta publice confecta, sau. a faţă de trei - „martori, instruzuznta- 

  

1) D., 22,5, de testibus 3, ş 
-.2) Paulus, Sententiae V, i: 5 22, 5. de. testiours -c, 4, 20, de tes--, 

tibus, - 

__3) Novelia,; 73, + c. 3. 

- 4) Paulus, Sententiae, V, 15, Ş 4 
5) C., 4, 20, de testibus,- 15, SI. 

6) C., 4, 20, de testibus, 18, - - | 
7) D. 22, 5, de testibus, !, 8.2. - - . 
8) D. "22, 5, de testibus, 3; “6, 10, 13, î5, 20; 21, Pre ă . 
9% D, 22, 5,.de testibus, 25, $ 4. Si a 
10) Cf. Novella, 73, c.3.: Ip a



e 
quasi publice: confecta, ori a unui notar şi'cinci martori, când înscrisul constată o obligaţie în sarcina unui neştiutor de carteti,. 3)” Catastifele bancherilor au şi ele .un. caracter quasi pu- „blic şi trebuie să fie “prezentate în justiţie după cererea oricărui împricinat interesat; ele fac dovadă: chiar şi În contra celor de al treilea :2, a Aa 

4) In sfârşit, înscrisurile, care emană dela noi înşirie, p. "16. şi catastifele şi alte hârtii casnice (sau domestice, cum zice art.:. 1185 din C. Civi]) (annotatio, privata „tesfalio, inslrumenta ă domestica) tac dovadă împotriva noastră, dar nu fac dovadă şi pentru “noi decât, „dacă dobândesc vreo valoare . oarecare prin IE împrejurări, care adaugă ceea, ce le lipseşte din puterea lor do- veditoare (aliis adminiculis adjuventur13) . DI III. Expertiza. | Aa | _1) Din vremuri străvechi găsim pe  agrimensores, ingineri Ei topograți, care sunt experţi quasi oficiali. . | | 2) Tabula Malacitana din vremurile lui Dioclețian pome- neşte pe coenitores, prețeluitori de mişcătoare, 3) Tabularius in computatione' un tel de expert contabil 1, 4) Hortulani, experţi grădinari, luaţi din breasla grădinarilor din“ Constantinopole, ae po De alţi experţi nu mai vorbesc-izvoarele noastre; — Câtă vreme procedura a fost despărțită în in jure şi in judicio, eră -cu putinţă, ca. judecătorii să fie- numiţi 'dintre persoanele cu cu- _ Roştinţele- speciale trebuitoare pentru hotărîrea „Procesului. Poate „că din această pricină izvoarele noastre nu pomenesc de alte - „. feluri de experţi. - a ae IV. Mărturisirea 6, o: N a 1) Mărturisirea, confessio, este -reculj oaşterea. spuselor unei: Părți de cătră: cealaltă parte. e A » 2) Ea este de două feluri : Judecătorească, ori extra. jude- Cătorească,.. - a a e 

| 11) Aovella, 73 c€.8. -: i e i 12) D., 2, 13, de eden do, 10.— D., 42, 5, de: rebus. auctoritate' judiciis 
- Possidendis, 24, $ 2."— D., 47, 2, de Jurtis, 27,.Ş 1. - 13) (4 4» i9, de probat, 5, 6, 1. — D, 23 3, de probat; 29 pr. —D, 16, 3, depositi, 26, $2. „o ini, probat. „PE aaa „.13) D., 1,16, si mensor falsummo dum dixerit, 7, 4. a 15) Novella, 61.. - pi - . 16) D., 6, 2, de. confessis. — C, 7, 59, de confessis. 
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Mărturisirea judecătorească este mărturisirea. făcută în faţa: 
judecății. - . A : 

-Mărturisirea extra. judecătorească este mărturisirea tăcută. 

în afară de judecată. Ea trebuie dovedită. prin mijloacele per- 

mise. ordinare. — Puterea sa doveditoare poate i doborită prin; - - 
contra dovadă. E 

13) Mărturisirea este indivizibilă, , 

4) Mărturisirea judecătorească produce efectele următoare : EA 

Intentio recunoscută in jure de pârât îace judicium de - prisos. 

Confessus in jure pro judicato habetur, după cum ştim. —. Infentio- 

recunoscută in judicio de pârât face pe. judecător. să rostească 

o 'hotărire, prin care primeşte. reclamaţia. — In sfârşit; după ce: 
procesul nu mai.e despărţiti în în jure şi in judicio, recunoaşterea. - 

__de către pârât a-temeiului reclamaţiei face deasemenea pe ju- 
decător să rostească o hotărire, prin care primeşte reclamaţia.. 

„— Recunoaşterea altor fapte -de-cât acelea din intentio face, ca: 
aceste fapte să fie privite ca dovedite şi. adevărate. E N 

5) Mărturisirea extrajudecătorească, dacă nu e nici tăgăduită 

în- judecată, nici nimicită prin alte fapte nouă, p. c. şi dacă e: 
dovedită prin mijloacele ordinăre, are de efect, ca faptele recunos- 

- cute să fie deasemenea privite ca dovedite şi adevărate. Deci, 
recunoaşterea. temeiului reclamaţiei face pe judecător. să rosteas-- ă 

„că tot o hotărire, prin care primeşte reclamaţia. 

6) Mărturisirea, ca să poată fi un mijloc de dovadă, “tre= 

„buie, ca, îie in faţa judecății,” fie în, afară de judecată, să îi fost: 

| vohintară, adică făcută de bună voie, iar nu “după întrebarea. 

“pusă de cealaltă parte, căci, de regulă, reclamântul' nu poate 

pune. întrebări pârâtului: Acesta, nu numai, că nu-i. obligat “să. 

“mărturisească, dar, după cum am văzut, nu-i obligat nici să. 

răspundă, la cele ce spine reclamantul. 

„De la această regulă se face abateri -numai, când, pentru 

- a putea da în judecată pe o persoană, este nevoie să dovedim - 

unele fapte privitoare la această - persoană. Atunci, magistratul . 
. chibzueşte. dacă trebuie să îngăduie ori ba reclamantului, că să. 

pună întrebări pârâtului, interrogationes in jure, şi numai uneori, 
(când este vorba să'se ştie, dacă pârâtul este moştenitor al cu=- 

tăruia, dacă în in rem actiones şi în procesele izvorând din ra-:. 

17) V. Maynz, L. Cu L. $. 68, n. 30, p. 572.
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porturi de... vecinătate, pârâtul posedează' şi cu ce titlu posedea- “ză, precum şi în acțio de Peculio, în actio legis Aguiliae şi în ac- __ Liones noxales), reclamantăl este îndrituit să facă interogationes “În jure, adică, după cum se “zice azi, să facă un interogator : "-Pârâtului, aa Si a Na “Pârâtul, fiind întrebat, poate „sau.să răspundă, sau să nu „ Tăspundă. o | a a | Dacă răspunde, mărturisirea sa este divizibilă : Ceea ce este folositor pentru reclamant, rămânea câştigat de acesta. pen- tru totdeauna... e Dacă pârâtul răspunde neadevărat din rea credinţă, atunci “drept pedeapsă (mendacii Poena) presupunerea cea mai neprielni- “că pentru €l este privită ca adevărată. .. ai , e Dacă pârâtul nu răspunde nimic, este asemănat tu un con- „-EUmax (nesupus, neascultător). şi presupunerea. cea mai nepriel- - nică pentru -e] este privită deasemenea. ca adevărată; Potrivit răspunsurilor căpătate. şi tâlcuite, cum am “ spus 

= 

„mai sus, reclamantul Îşi alcătueşte Şi . exercită acţiunea. De a- “Ceea, această acţiune se numeşte interrogatoria atlio. Ma | “În vremeă sistemului” formular - aceste interrogationes, tre-. 'buind să fie făcute în jure, înainte de litis contestatie, sunt o procedură înainte mergătoare celeia privitoare la procesul în sine, o procedură deosebită de proces. E “In vremea, când toate chestiunile. contestate de împricinaţi 'se desbat înaintea aceluiaş judecător, interrogationes nu mai sunt 
a
 

O procedură deosebită; De aceea; Înterrogationes se fac odată cu judecarea procesului. „Şi nu' se. mai - întrebuinţează interro- * -gatoriae. actiones. NE . îi “Din cele de mai Sus :rezultă, că la Romani, de regulă, îm= -„Pricinaţii nu puteau să'şi pună interogator unul altuia, - TI V. Jurământul, 
1) Jurământul, jusjurandurm, uramentum, întrebuințat ca mij- "loc de dovadă, este mărturisirea făcută de una .din părţi întro „a 

„rie ceva sfânt pentru ea. De pildă: Per Deum: (zău D. Per saly-



rământul promisor). . : 

    

jusjurandum assertorium (jurământul asertor), spre a-l” deosebi de 
acel întrebuințat pentru întărirea şi chezăşurea unei făgădueli, care: 
după cum am văzut!!, se numeşte jusjurandum promissorium (ju- . 

3) Jurământul asertor poate să aibă de obiect atât do- 
"vedirea faptelor, cât şi dovedirea îndrituirilor. De pildă, C. 
Sejus 'zice :. Jur, că nu posed moşia Corneliana. Jur, că ţi-am plătit. 
ceea, ce-ţi datoream. Jur, că-nu-ţi sunt datornic. Jur, că sunt. 

E proprietarul. moşiei Semproniane. Jur, că moştenirea” reclamată. 
„este a mea. i 4) Jurământul asertor: este de mai multe feluri : Deeiso- 
rium (decizor),  suppletorium  (supletor), purgatorium- (purgator) şi: 
in litem.  -. 

2) Jurământul decizor este - jurământul, “pe care o parte: i 
îl deferă 'celeilalte părţi. — EI este o'îmbiere, o Ofertă, ca să 

„se încheie o fransacţie, prin care soarta contestaţiei dintre partea, 
care-l deferă, şi cealaltă parte, să atârne de conştiinţa acestei, 
din urmă. De pildă C. Sejus zice lui £. Titius: Jură pe D-zeu, 

-că- nu-mi datoreşti, nimic şi. te "cred, pierd - procesul, *.. 
Dacă juri pe sănătatea ta, că eşti- proprietarul moşiei Sempro- 

„_niane, pe care am -reclamato de la tine, 'să pierd procesul.— 
“ Primirea. (acceptarea) jurământului de partea, căreia i-a fost de- -- 

ferit, face ca transacţia să fie încheată. Astte], însuş dătătorul ju- 
-rământului face pe adversarul său să fie judecător în propria. 
“lui pricină. . „p. | 

Prestarea. acestui jurământ are de efect, ca faptele. şi ra=- 
porturile juridice, care au făcut obiectul lui, să fie privite ca do- 
vedite în chipul cel mai sigur; tot aşa de sigur, ca şi cum ar: Uă 

- fi fost constfinţite printro hotârire, care are putere de lucru: ju- 
decat. De aceea, în acest caz.: jurământul asertor este. numit 
jusjurandum -decisorium. —. Fiecare parte se poate folosi de conţi-. 
nutul acestui jurământ şi nu-l poate dobort ca falş. | 

Jurământul decizor, la rândul său poate fi sau neces-— 

aceste două feluri sunt următoarele: *. Da | 
Jurământul necesar este” în .totdeauna jurămînt judecă 

Sarium (necesar), sâu voluntărium (voluntar). . Deosebirile dintre. 

17) V. mai sus $. 66, n. 10 şi 11, p. 324. ..*
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So 

a aa ae 

forest (jusjurandum.- judiciale), adică făcut în. faţa judecății ; pe când . jurământul voluntar pare, că poate fi atât Jurămint jude- „-cătoresc, cât şi jurămint extrajudecătoresc, adică făcut în afară - 
> 

de judecată, = . e N " Jurământul“ necesar, „în“ vremea dreptului clasic, poate fi . “ dat, numai de reclamant pârâtului, numai în anumite cazuri şi numai in jure; pe când jurământul ' voluntar poate fi dat de ori. ce parte celeilalte părţi, în - orice materie, şi fie in jure, fie . in judicio,; fie în afară de judecată..— De-1a Justinian, şi ju- - râmântul necesar poate fi dat de ori ce impricinat celuilalt şi " în orice materie, dar, bine înţeles, numai În faţa judecății. „Jurământul necesar are un. obiect, care-i determinat prin “formula acţiunii, — Jurământul “Voluntar are un obiect, care-i de- terminat de voinţa Pârţilor.. E _ e :Țur. necesar trebuie să fie sau primit de împricinatul, că- - cruiz i sa deferit,. sau cel puțin: referit, adică întors de acesta 
"j. voluntar nu-i obligată nici să-l primească, nici să-l refere, - - Impricinatul, Care nici nu primeşte, nici nu referă /.-nece- sar, este privit, că a mărturisit. Deasemenea, Împricinatul, care nu primeşte ji necesar referit, e Privit, că n'a făcut dovada, de 

aceluia, care l-a deferit. Pe când, partea, căreia i-s'a deferit un 

“care era vorba, Pe când, partea, care nu primeşte. un j.-.voluntar nu sufere nimic! a i a e | J. necesar p. c. şi voluntar : judecătoreşti, fiind măr-  turisiri. judecătoreşti; fac, 'ca judecata să rostească o hotă- Tire câştigătoare pentru unul din împricinaţi; deci, ele sunt sancţi- . -onate. prin căile de „executare întemeeate pe hotărtre. — 7, "voluntar extrajudecătorese este numai ua pactum- praetorium "adică un Pactum sancţionat numai de pretor prin două mijloace (şi anume sau printr'o exceptio Jurisjurandi, sau printro în factum -actio numită actio Jurisjurandi), de 'care se. poate servi jurătorul, fără. ca partea' adversă să mai poată cere să se cerceteze ade- vărul celor -jurate, ci numai să se cerceteze; dacă s'a jurat, ori nu,. Jusjurandum suppleforium,. j.; Purgatorium şi . în litem “sunt câteşi treile jurâminte judecătorești, i J. Supletor şi j, Ppurgator. sunt jurăminte, pe care jude- cătorul, nefiind in deajuns de luminat cu toate: desbaterile, le .. -dă ex officio' unuia din împricinaţi, după apreţierea sa, ca - 
N
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sau să întregească, să completeze (supplere) o dovadă, sau să. 
„înlăture. (purgare) ceva, ce. se pare, că este adevărat. — Ele:nu . : 
sunt. transacţii şi nu sunt necesarii. De aceea, ele- nu trebuie 
să fie primite numai de cât, de împricinatul, căruia i sunt date. 

“ Acesta -poate să nu le primească, arăiând, că- faptele, care fac. . 
obiectul lor, le poate dovedi prin alte mijloace. Tot de. aceea, 
falşitatea lor poate fi dovedită prin mijloacele ordinare. 

Jusjurandum in „litem este jurământul, prin care reclamantul,. 
- uneori, poate să. prețuească el 'însuş în bani câfimea despăgubi- 
rilor, ce i se cuvin pentru pagubele, suferite şi a căror mărime 
a fost dovedită prin mijloacele-ordinare.— O varietate a lui jusj. 

„în litem se numeşte jusj.. Zenonianum. “Acesta este jurământul, 
prin care reclamantul, rar de tot, poate să determine el însuş. 
mărimea pagubelor suferite şi să prețuească în bani câtimea 
despăgubirilor. cuvenite pentru acele” pagube, - 
VL 'Prezumpțiuni. 

1. Prezumpţiunile,. prepusurile, praesumptiones, sunt: con- .-. 
cluziile, pe care.le Scoatem dintr” un . fapt cunoscut pentru, alt - 

fapt necunoscut. = 

2) Ele sunt de două. feluri: Praesumpiiones Jacti sive prae- 
- sumptiones hominis şi -praesumptiones juris. 

Praesumptiones facti sive hominis, - prezumpții de fapt. sau 

_ale omului, sunt concluziile, pe care orice om-le poate scoate 

din fapte cunoscute. Ele sunt numai indicia, indicii, semne. Ju- 

decătorul poate să le admită; dar, poate. şi să nu le: admită, A 

De-aceea, nu e nevoie. să fie combătute .. prin contradovadă; 

reprobatio. 

Praesumbptiones juris;. prezurapţii juridică, sunt! concluziile, 
pa care dreptul le .scoate din fapte cunoscute. Ele: sunt privite . - 

ca: "adevarate, De aceea, impricinatul, care poate să se -sprijine - 

peo “ praesumptio juris, nu mai are. nevoie să facă dovada fap- 

„ului, de care-i vorba. : - _ 
- Praesumptiones juris la rândul lor sunt de două feluri : Ju 

Țis  tanturm şi Jjuris et de jure. Acestea se deosebesc din + urmă- 
„toarele puncte de vedere: a 

" - Praesumpliones Juris tantum. pot fi doborâte prin : - dovada 

contrară. Asifel sunt, de pildă: Prezumpţia, că pater is est quem . - 

„nuptiae demonstrant. Prezumpţia numită jus commorientiurn. 

- Praesumptiones juris et de jure nu pot îi doborâte prin : 

2
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- contradovadă. Astfel sunt de pildă : Prezumpţia, că un copil “născut după zece luni de la desfacerea căsătoriei nu este al Soţului mamei sale. Prezumpţia, că lucrul judecat este privit ca adevăr, res judicata Pro veritate habetur, — Aceste prezumpţii ne- putând fi doborâte prin dovada contrară, urmează, că Sunt ri- dicate de lege la rangul de regule pozitive de drept. 

a e Secţiunea V.. . 
„Actele iudecătorului.. 

$ 96: Hotărirea. | Sai |. Hotărirea, -sententia, decreturn, este, actul judecătorului 1, Prin Care se pune capăt procesului. a | II. Am văzut2, că judecătorul poate să Tostească: „*. Sau o condemnatio a pârâtului! în folosul reelamantului, „adică o hotărâre condamnătoare, SS Da În „Sau o absolutio a Pârâtului, adică o hotărâre absolutorie. a : Sau numai o Pronuntiatio, adică o hotărâre, Prin care se ».. recunoaşte fie o îndrituire, fie o stare de fapt...» - Sau-o respingere a reclamaţii, . e. III. De regulă, hotăririle sunt constătătoare sau declarătoare de îndrituiri, adică TECunosc, sau că reclamantul are îndrituirea . valoriticată, sau' n'y are. Dă a Prin abatere, unele hotăriri sunt constitutive sau înființătoare. de. îndrituiri, Aşa sunt acelea rostite. în' acţiunile de împărţeală, .. p. C.'şi în acţiunile de despărțenie, -.. ae IV. Hotăririle sunt de mai multe feluri: Definitive, nede- finitive,. neregulate, cuprinzătoare . de o eroare de calcul și res. judicata, i _ Ea E 1) Hotărirea este. definitivă, când nu poate îi doborâtă pe "nici o cale. ordinară, nici prin apel, nici prin licentia supplicandi | la împărat... Di e . 2) Hotărirea este nedefinitivă, Când poate fi doborită .pe : căile ordinare, : - i ÎN 3) Hotărirea este neregulată, când sau a fost. rostită fără - băgarea. de seamă a formalităţilor. legale, sau este nulă pentru 
1) V. Introducerea, $. 24, No. IV, 2, p. 104, i 

2) V. Introducerea, $. 41; No. V, p. 151 și urm. — V,. maj sus.$. 84, 
"No. V.p.393, S i P ; ” | “S .
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alte pricini, — Ea poate fi doborâtă de partea interesată ! prin - 
toate mijloacele legale. 3 : 

- 4) Hotărirea, care conţine 'o greşeală de sodoteală, chiar 

dacă e definitivă şi regulată, tot poate îi doborâtă de partea: . 
interesată prin toate mijloacele legale : Error calculi non facit jus +. - 

5) Hotărirea definitivă, regulată şi care nu. conţine nici o: 
- greşală de socoteală, se numeşte res. judicata, lucrul judecat 5, 

V. Am văzut, că litis contestătio produce două efecte : 

Intâi, înlocuirea raporturilor juridice, care existau între înpricinaţi, 
printrun raport obligator. Al doilea, determinarea conţinutului 

hotăririi, 
Res: judicata stânge definitiv răportu obligator, pe care la 

„produs litis contestatio şi care înlocuise raporturile juridice - 

„-existând-de mai înainte între împricinaţi, şi-l înlocueşte .cu con- 

ținutul său, care fiind determinat de litis contestatio, produce 

efecte din ziua, în care s'a făcut acest act de procedură. Deci 

" Şi res judicata produce două efecte: Intâi, stânge definitiv pro-.- 

cesul.. Al doilea, creează în favoarea câştigătorului procesului o 

îndrituire de:creanţă, a căreia executare o poate cere — Se'nţelege 

de la sine, că efectul -de al doilea este produs numai de o. 
hotărire condamnătoare: şi deci există numai în folsul recla- 
mantului. — Dar, efectul cel dintâi este” produs de orice fel de: 

'hotărire, fie. condamnătoare, fie absolutorie, -fie altfel. Ceea, ce 

* :spune hotăiirea, este. de aci înainte un adevăr statornic, care - S 

poate îi invocat de cei interesaţi, ca o îndrituire dobândită şi 

incontestabilă, jus facit judex, 1 ădică are putere de lege. Această - 
„putere se numeşte autoritatea lucrului judecat. — Să ne înde-: 
letnicim : mai întâi cu îndrituirea? de Creanţă, -pe care o are: 
reclamântul căştigător, şi apoi cu - autoritatea lucrului judecat, 

LS VI „Executarea hotăririi. A | 

pp 

3) D,, 42, 2, de re “ jadicata, 32. —D, 49, 1, „de appeliat., 19. —D., 49. 
-8, qude sententiae. sine appellatione -rescindantur. — C.;, 7, 45, de sententiis, 

„-46, — C., 750, sententiant rescindi non posse, 1. — -C, TD S quando provocare 

"necesse non est, 
4) Paulus, Sententiae, v, 5 a, 11.—D., 49, s, quae sententiae sine appellabs. 

1, 8. .1.—C. 2, 5, de erore calculi, - . — 
s 5) D., 4, 2, 2, de re juidicata, 1—Cf. C.,2, 15, detransaiionibus, 1. pr. - 

':6) V. mai sus. $. 86, No.Ill, p. 409. -, 
-7) D., 1, 1 de justitia et jure, 11. — D, 5, 2, de inofj.: testan,, 17: 

“$ |. —D., 49, |, de appeliat.; 14, pr.—D., 15, i, de peculio, 3, Ş î1. . 

| o ia | [ zi
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1) Am spus că res judicata condamnătoare înlocueşte ra- porturile juridice existente între înipricinaţi, care au fost supuse- „2 judecății, prin conţinutul său, In dreptul clasic se zice, după Cum am văzut 8, post condemnationem judicatum facere oportere, "Acest judicatum este o nouă  îndrituire şi. anume o îndrituire de- creanță, o obligaţie, quae ex causa judicati descendit, care se „trage din judicatum, o. oblizatio judicati. —. Afară de aceasta, res judicata condamnatoare, mai. face, ca dobânzile să înceapă să curgă chiar. şi la sumele de bani, care“mai înainte -nu erau aducătoare de dobânzi. ... . - A n. _2) Obligatio judicati poate să fie executată de reclamant prin manus injectio. In Procedura civilă romană am aratat, 'cum se făcea această executare şi am spus, că ea a fost înlocuită prin actio judicati, ! Ina | ăi _. 8) Actio judicati este o. acţiune de . sine stătătoare şi în 

4) In procedura Per cognitionem, hotărârea condamnătoare: poate. fi. executată: tot vreme :de treizeci de ani prin aşa-numita imploratio officii udicis, adică rintr'o “cerere a- reclamantului. . p Căştigător adresată judecătorului, care. a. rostit acea. hotărire. . „VII. Autoritatea lucrului juclecaţ, - a N - 1) Res judicata are atât autoritate formală, cât şi autoritate materială. A E e Res judicata îşi „trage autoritatea formală din faptul, că . este o hotărire, care nu mai poate fi: doborâtă pe nici o cale legală, — Această autoritate face,. ca procesul dintre. împricinaţi să fie Stâns pentiu totdeauna. De aceea, s'a zis, că res Judicata „este cheea de boltă a procesului. . .-- Ş Si | De autoritatea formală este legată autoritatea materială a hotărirei, adică, numai: hotărirea,: care nu poate -fi doborită pe : nici o cale“ legală, numai aceea. are şi autoritate materială, — Această autoritate face; că: între împricinaţi, pe viitor,- atât - în. „Proces, cât şi în afară de proces, hotărirea să înrâurească asu-" 

- - 

- . . , 

după cum am “Spus. — Temeiul acestei autorităţi măteriale; nu-i ”. dreptatea hotăririi, căci judecătorul, fiind şi el om, poate să gre-,  şească, ci nevoia
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vedi, că hotărîrea este nedreaptă, împricinatul, care a pierdut 
“procesul, nu poate trage nici un' folos din aceasta [Tot de aceea, 
nu se zice, că lucrul judecat este adevărul, res judicata veritas 
est, - ci, că lucrul. judecat este privit ca adevăr, res , Judicata pro 
-veritate. accipitur (habetur). - . . 

2) Autoritatea lucrului judecat are e de efect, ca aceeaş pri- .. 
“cină între aceiaşi Împricinaţi să .nu se “judece din nou. Ea este 
valorificată de regulă prin exceptio rei ! judicatae. -Dar, poate fi . 
valorificată şi-pe cale de acţiune şi pe cale-de replică. — Să 

„ne îndeletnicim mai de aproape cu exceptio rei judicatae.. 
“VIII, Exceptio rei judicatae, * . . - - 
1) Până pe vremea lui Caius exceptio ei “judicatae are 

numai o funcţiune negativă. Pe urmă, după cât se pare în vre- . 
mea dintre Caius şi Papinian, dobândeşte şi: o funcţiune pozitivă. 
— Funcțiunea cea negativă se. întemează nuinai pe existența unei 
hotărîri de mai înainte, iar funcțiunea cea pozitivă se întemeează 

> 

pe conținutul unei hotărtri de” mai înainte. 
-Am spus, că res judicata: stânge acţiunea intentată, De 

. aceea, la început, dacă după - hotărire (fie condamnătoare, fie 
absolutorie), aceeaş acţiune. erâ.intentată' din nou, pârâtul se 
“putea apără prin: exceptio rei judicatae, care glăsueşte : At si ea ! 
res de qua agitur non est judicată inter Aulum Agerium et Nu. 

- merium Negidium — Dar, dacă raportul juridic, care este reclamat, 
ma fost judecat între Aulus Agerius şi Numerius Negidius..— Şi 
dacă se dovedea, că în procesul de al doilea se valorifică a- 
celaş raport juridic, care fusese valorificat în-procesul dintâi, 
atunci reclamantul nu se mai putea judecă şi reclamaţia eră'res- 
pinsă. De aceea s'a zis, că exceptio rei judecatae are: funcţiune . 

E „negativă. . 'Ea, funcţionând negativ, apără numai: pe pârât. 
Pe-urmă, conținutul hotăririi “a fost” privit:-ca adevăr; De 

- aceea: Acest. conţinut jus facit inter partes. Res judicata pro 
“veritate accipitur “(habetur)..— "Orice contestaţie a. conţinutului 

* hotăririi, din partea ori căruia din. împricinaţi, este respinsă. — 
„Exceplio. rei judicatae, funcţionând pozitiv, -apără nu numai pe 
" pârâţ, ci pe fiecare din împricinaţi, şi opreşte, ca ceea, ce s'a 
„judecat o dată, să fie- adus din nou în judecată, fie pe. cale. de 
acţiune, - fie pe cale de excepţiune. -. - 

2) Pentru ca exceplio rei judecatae, funcţionând pozitiv, să. 
poată fi. invocată, să poată | fi opusă de un împricinat celuilalt 

s. G. Longinescu. — Elemente de Drept Roman: ” i 2429!
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împricinat, se cere întrunirea a două elemente : Jderititate obiec- 
livă şi identitate:subiectivă, adică, în. procesul de al doilea să 
se valorifice 'acelaş raport juridic între aceleaşi persoane ca şi în 
procesul dintâi : “Exceplio_rei judicatae obstat,: quotiens eadem - 
guaestio iriter easdem personas revocatur. Aaa | 
a) Indentitatea obiectivă = Eadem. guaestio. . Acest: element 
„există, când procesul de al doilea are de obiect acelaş. raport ju- 

„Tidic ca şi procesul de mai înainte sfârşit *priri. hotărirea, a 
căreia autoritate se invoacă. - Aa Me 

„ Chestiunea. -de a se şti, dacă o asemenea identitate exis- 
tă, este o chestiune de fapt. De aceea, trebuie să punem față în | 
faţă hotărirea din procesul de mai înainte şi reclamaţia cea nouă 
şi să cercetăm, care, elemente ale raportului juridic au. fost su- 
puse chibzuirii judecătorului, adică, ce jus în litem deductum est 

. în procesul. dintâi,-şi să vedem asupra căror 'elemente s'a rostit 
hotărirea, apoi, facem tot. aşa şi cu procesul de al doilea, cer- | 
cetăm, care elemente ale raportului juridic sunt supuse judecă- 
torului şi asupra cărora din 2le urmează să se rostească hotă= 
rîrea. Ca să aflăm, asupra căror. elemenete s'a rostit hotărirea 

„dintâiu, trebuie 'să ne ţinem de regulele de tălcuire; de aceea, 
„ nu numai că ne este îngăduit, dar este nevoie chiar, .ca să ţinem 

Sa seamă de motivele acelei. hotăriri. Apoi, când e vorba de o ho- - tărîre absolvitoare, trebuie să fim mai cu luare aminte, de. cât 
„când e vorba deo hotărire . condamnătoare ; căci, aceasta din 

ÎN Ă 
-” urmă conţine în totdeauna ceva pozitiv, pe când : hotărtrea ab- 

„- solvitoare nu: spune. nimic pozitiv,. ba, uneori, nu spune nici: „măcar, că mare fiinţă îndrituirea reclamată şi respinsă, | Deosebirea dintre acţiuni personale (in personam actiones) şi 
acţiuni reale. (in rem actiones) e foarte însemnată, ca să putem şti, când există identitatea obiectivă, .. ... . - Si | „- In acțiunile personale există identitatea obiectivă, când în procesul de al doilea se valorifică o îndrituire, care are. aceeaş - causa ca şi înidrituirea valorificată în procesul dintâi, când, adică "se valorifică o îndrituire, care s'a născut ex eadem- causa,- ca şi îndrituirea valorificată în procesul dintâi, fie că obiectul recla. - „mate acelaş, fie că nu e acelaş. — Altfel, chiar dacă obiectul în- * drituirii valorificate în procesul de al doilea e acelaş, eaderm res! 

. 

. 3 dar causa : indrituirii e. alta, nu există: identitatea obiectivă, şi deci se poate reclamă a doua oară. — De pildă: L. Titius; cum- 
= 

pi _.,
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- părând pe robul Stichus de la C. Sejus, reclamă robul cu actio 
„_emti, aici causa- îndrituirii : este contractul de cumpărare. După 

ce pierde acest proces, £. Titius, pe temeiu. că robul îi fusese. 
-făgăduit'de C.-Sejus în schimbul unei Sume de bani, pe care 
„0 dăduse acestuia; reclamă robul cu praescriptis verbis_actio ; "aici, causa îndrituirii. este: contractul inominat do ut des. In pro- 

cesul de al doilea; deşi se reclamă tot robul -Stichus, adică a- „celaş obiect,-totuş' se valorifică o îndrituire, care are altă causa 
(contractul inominât do ut des). decât îndrituirea valorificată în. - 
procesul întâi (care avea de causa contractul d€ cumpărare). -. Deci, L. Titius poate să se judece în procesul, de al' doilea şi . : 
acţiunea sa nu va:fi respinsă prin exceptio rei judicatae, adic 
nu se-poate opune exceptio rei judicatae. -* - a Da 
"In acțiunile reale există identitatea obiectivă, când în pro- 
cesul de.al doilea .se valorifică recunoaşterea aceleiaş îndrituiri 

- având acelaş obiect, întocmai. după cum se făcuse în: procesul 
„dintâiu. in aceste acţiuni hu se cercetează causa. îndrituirii. Şi 

- cu drept cuvânt:nu se face' această cercetare. In adevăr :. Dacă - 
-de- pildă, cineva e proprietarul unui lucru,. apoi nu mai poate - 
„să ajungă proprietar. al. aceluiaş “ iucru în . virtutea altei causa, , 

"„ întrucât acelaş lucru nu poate să fie „proprietatea 'aceleiaş per- | 
.soane decât în virtutea unei. singure causa, conform cu regula, -. 

„că ceeace este al nostru, nu mai “poate fi înc'odată al nostru, * 
_ quod nostrum est, amplius_ nostrum . fieri non „potest; De aceea, 
"în acţiunile reale, de regulă, "nu se arată“ causa îndrituirii. Ur-. 
:-marea este, că ::Dacă prin hotărirea dintâi se spune, că-lucrul 
"reclamat este al lui £. Titius, acesta e privit din acea clipă, că. 

_”- este proprietar; iar adversarul său nu mai poate reclamă lucrul, 
- susţinând, că e proprietar în. virtutea! altei. causa, -decât aceea, 

pe care se'ntemeiase în procesul 'dintâiu: Şi din: potrivă, dacă - „- prin hotărîrea” dintâiu, se spune, că £. .Titius. nu-i propiietar, el -- nu mai poate să pună în desbateri această chestiune întrun 07 „nou proces, — Tot aşa se raţionează, şi când «vorba de 'ce-... - 
| + lelalte îndrituiri reale, p. c. şi de îndrituirile “personale şi îndri- 
"„ “tuirile de moştenire, . care. după cum ştim,. se valorifică tot prin-.. 

" acţiuni reale. — "De pildă: L. Titius, fiindcă e proprietarul ro- 7 
; bului, Stichus, îl reclamă cu rei vindicatio şi nu arată causa do-. 

-/. bândirii proprietăţii, non expressă “causa, întrucât în acțiunile 
„.:. reale, dupa cum: am Spus, nu se cercetează causa îndrituirii, aci 

5 
Li 

az
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- îndrituirea, a căreia recunoaştere -se valorifică, este îndrituirea - 
de proprietate. L.. Titius pierde procesul. Pe urmă, reclamă de 
la aceeaş persoană pe Stichus. tot cu rei. vindicatio pe temeiul, 
că este “proprietarul robului în virtutea altei causa, decât aceea 
„din procesul dintâiu; aci indrituirea, 'a căreia recunoaştere-se 
valorifică, este tot îndrituire:. de proprietate, încât, deşi causa 
indrituirii în procesul dințâiu, fusese, să zicem fraditio, iar în 
"procesul de al doilea este, să zicem “Usucapio, totuş, fiindcă nu 
se ţine seamă de causa îndrituirii, - ci numai de recunoaşterea 
aceleiaş îndrituiri (proprietatea) asupra aceluiaş obiect (robul 
Stichus),. de; aceea “L. Titius nu poate reclamă din -nou -şi nu 
poate să pună în desbatere a doua oară proprietatea robului 
Slichus; deci, se poate opune exceptio rei judicatae. - 

„Dar, dacă reclamantul, când intentă o acţiune reală, .arată 
„-anume,-că reclamă recunoașterea cutărei îndrituiri, pe temeiul 
unei causa anumite, adică adaogă - în reclamaţie” causa dobân- 
„dirii acelei . îndrituiri, adjecta causa, atunci, în caz. de: pier- 
dere a acestui-proces, poate reclamă din nou cu aceeaş acţiune 
reală, întemeindu-se pe altă cauză; deci nu se poate opune ex- 
ceptio rei judicatae.  . : - i IE __- Insfârşit: Reclamantul, care a pierdut procesul, dintăiu, fiind- 

"“că nu era proprietar, dacă -dobândeşte pe urmă proprietatea lu- 
„crului reclamat, poate să intenteze rei vindicatio, întemeindu-se 
“pe noua causa. de dobândire. — Deasemenea, reclamantul, care . : 
a pierdut procesul dintăiu, fiindcă pârâtul. nu posedă lucrul re=: „ clamat,; poate să reclame din nou, dacă pârâtut ajunge. pe urmă în posesiunea acelui lucru. * -. | T „-. Rezumând cele de. mai sus, putem spune: In acţiunile per- sonale identitatea obiectivă se găseşte în causa indrituirii, adică 
în. fapta, care a dat naştere creanţei. In acţiunile reale identita- - „tea obiectivă se găseşte în îndrituirea însăș, iar nu în cauza ei; „afară numai dacă de la început s'a aratat anume judecății, că se.reclamă pe temeiul unei cauze anumite, expressa causa. -. „u._-b). Identitatea subiectivă — Eaedem personae. „Acest element „există, când procesul de al doilea se judecă între aceiași împri- 
cinați. . a Re . 

„Se zice, res judicata jus facit inter easdem personas. —Ne-. - grăbim de a atrage luarea aminte, că prin aceiași impricinaţi se înţelege aceleaşi persoane lucrând în aceeaș calitate. Deci, nu e - 
% 

+
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vorba de identitatea fizică a impricinaţilor, ci de acea juridică. 
“Se poate, ca împricinaţii să fie fizicește . aceiaşi, şi totuş să nu - 

- existe identitate subiectivă. De -pildă: L,. Titius reclamă personal 
în: contra lui C. Sejus şi pierde procesul. Pe urmă, în' calitate 
de mandatar al lui M. . Maevius reclamă în contra lui C. Sejus. 

„Deşi în procesul de al doilea figurează fiziceşte tot L. Titius şi 
C. Sejus; totuş nu există identițate subiectivă” cu procesul 'din=. 

„“tăiu; deci, nu se poate opune exceptio rei judicatae. — Dease- 
-menea, se poate, ca împricinaţii să nu fie fiziceşte” aceiaşi . şi 

"itotuş să existe identitate subiectivă. De pildă: L. Titius reclamă 
„ „Personal în contra lui C. Sejus şi pierde procesul, Pe urmă suc-- 

'cesorii per universitatem, adică moştenitorii lui L. Titius, ori acei 
„- care, după începerea. procesului, -au succeriat in singulas :res pe . 

  
„L. Titius, reclamă _contra lui. C, Sejus. Deşi în procesul de al. 

- doilea figurează _fiziceşte alte persoane, _totuş există identitate 
„subiectivă, a o | i i iai 
„Prin abatere, uneori, în procesul de al doilea, exceptio rei 
„Judicatae poate fi „opusă. şi persoanelor,. care mau fost împrici- 

naţi în procesul de 'mai înainte. Astfel: ..- - - i 
Hotărirea rostită într'o popularis actio are putere erga omnes; 

faţă cu toţi. In acest caz, res judicăta: jus facit inter' omnes. | 
„.... Hotărirea' într'o quaestio status. (chestiune de. stare a per- 

- “soanelor) privitoare la. legitimitatea. unui . copil, rostită faţă de 
un adversar serios şi. având Calitatea de a contestă âcea legi-: 
imitate, are piitere deasemenea erga omnes. a 
__... Hotărtrea, care recunoaşte -pe o persoană, că este :moşte- 
“mitoare, feres, a altei. persoane, are putere faţă de legatarii,:cre-" 
"-ditorii şi datornicii moştenirii. Acel recunoscut moştenitor poate”. ! 

- “să invoace hotărîrea în folosul său ; dar, trebuie să sufere, ca 
“şi acei numiţi mai sus S'o“invoace în potriva sa. -- a 

“Hotărirea rostită” întrun proces, în care este interesată o. | 
. persoană anumită, care ştia .-de proces şi 'totuş n'a: făcut inter- | 
„venţie, are putere şi faţă de această persoană. [De pildă: Cre- - 

 -ditorul ipotecar, dacă află, că lucrul . ipotecat este cerut de la 
-datornicul său cu ret vindicatio de cătră un al treilea şi .nu' în- - 
'tervine în proces, va trebui să se :supună hotăririi, care se va 

rosti]. 
: “Insfârşit hotărtrea. rostită în ce priveşte o. îndritiire indivi- 

„Zibilă poate să aibă putere şi faţă de persoane, care.m'au fost
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impricinaţi în- proces. [De pilaă: Fiindcă servițiajiile, de regulă, 

- sunt indivizibile; de aceea, dacă praedium - dominans e. “proprie- | 

- tatea: mai multora, fiecare din coproprietari poate intentă actio | 

 confessoria pentru tot, in solidum, iar hotărîrea foloseşte şi -pă-" 

gubeşte pe toţi coproprietarii în ce "priveşte recunoaşterea şi exer- 
„citarea. îndrituirii de servitute; — Deasemenea, fiecare coproprie= . 

- tar. al unui lucru poate să intenteze' actio negatoria tot in. solidum 

contra oricărui pretinde, că ar. avea vre 0 servitute ăsupra ace- - 

lui lucru, şi această acţiune poate fiintentată in solidum contra 

_ fiecăruia din coproprietârii lui praedium dominans, care pretind - 

- că' ar avea vreo servitute asupra lui praedium serviens, iar ho- . 

tărtrea foloseşte.şi păgubeşte pe tofi în ce priveşte recunoaşte- 

- rea, ori nereciinoaşterea îndrituirii de servitute: — Alte pilde vom. 

- da, când. ne vom îndeletnici cu “obligaţiile coreale, obligaţiile cu . : 

prestație indivizibilă_şi. garanţia - personală (fidejussio ş. a.)]- 
.- 

$. 96 bis. 

E | 1 Excăptio rei i juidicatăe şi funcțiunea sa negativă. . 

1) Vechea: regulă bis de eadem re ne sit actio tace, după cum 
- am.văzut!, ca: Iiţis contestatio, : „până. la Justinian, să stângă | 

- acţiunea intentată. De aceea, 'dacă, fie înainte, fie după hotărire;: 
aceeaş acţiune. este din nou intentată, . pârâtul.. se poate apără 
prin excepiio. rei in judicium deduciae, care glăsueşte : At si.ea 
res qua de agitur in judicium deducta non est inter: Aulum Agerium 

- ef Numerium Negidium = Dar, dacă acel : râport juridic, care e 
= reclamat, va fost dus în judecată între Aulus Agerius şi Numerius: 
„Negidius, 

- să stângă a doua oară acțiunea intentată. De aceea, dacă, după . 
„hotărire (fie condamnatoare, fie absolutoare), aceeaş acţiune este. - 
din “nou 'intentată, pârâtul se poate -apără. prin. exceptio rel. E 

“judicatae, care. glăsueşie: At si ea res qua de agitur non'est 
- judicata inter 'Aulum Agerium. et Numerium Negidium = Dar, 
dacă acel raport juridic, care e. reclamat, ma. fost judecat intre - 

„A. Agerius şi N. Negidius. - 
Se pare, că exceptio rei judicatae nu-i de cat tot exceptia i 

.. . 

D. Y, mai sus $, 8%, No. v p. 410, 

In. caz de” '7es  judieata. avem deasemenea res' acta, aşa că SE 
aceeaş regulă bis de: eadem re ne sit actio face; ca res "judicata a



  
y 
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rei în lite deductae şi că avem de aface,. NU. cu două. excepții, 
ci cu o singură excepţie şi anume cu exceptio rei judicatae vel. 
in judicium deductae, care glăsueşte: Af si ea res qua de agitur 

 judicata vel in judicium deducta non est inter Aulum  Agerium et 
Numerium Negidium 2, . 

- In cazul, în care procesul nu mersese. până la sfârşit şi nu se 
- ajunsese să se rostească hotărirea, avem res in Judicium deducta, 
dar mavem res judicata.. De aceea: 

" Se pare, că: pârâtul, în cazul în care nu eră Sigur, dăcă. s'a. 
rostit ori nu hotărîrea, pentru ca să se poată apără, chiar dacă nu . * 
se va fi rostit hotărtrea, din precâuţiune, în formula de mai sus 

"a excepţiei“ rei judicaiae vel in judicium deductae 3 se - lăsâ-neş-. 
terse (ori se “ădăogă) vorbele vel in judicium deductae ; iar dacă 
pârâtul eră sigur până unde mersese procesul, se ştergea din 
formula de mai sus sau vorbele Tei judicatae, sau vorbele vel în 
iudicium deductae. 

Strict juridic, în vremea dreptului . clasic, pârtul;, ca. să: se , 
apere în Contra aceleiaş acţiuni intentate din- nou, 'âre nevoie 
să învoace numai de cât hotărîrea, res judicata, ci: este” deajuns 
să invoace res in judicium deducta. înfăptuită prin lifis contestatio. 
— Dăr, fiindcă res judicata se dovedeşte mai -uşor de, cât res În. 
judicium. deducta, şi anume prin întăţişarea numai a hotărârii, de: 

“aceea împricinatul întrebuinţă mai de grabă exceptio rei judicatae. 
2) In vremea lui Justinian, acţiunea intentată nu se mai 

| stânge prin iifis. contestatio, ci deabea prin hotărire. De aceea, :. : 
pârâtul, ca să se” apere în contra. aceleiaş , acţiuni intentate. din 
nou, trebuie-să se sprijine pe kotărire; adică trebuie să invoace 

_eXceptio rei judicatae. A ” 
3) Exceptio rei jndicatae, uncţionână negativ, „avea trei 

. neajunsuri : ” ” 

Ea apără pe: fostul pârăt în. contra valorificării aceleiaş ac- | 

“țiuni; „dăr; nu-l apără în contra altei acţiuni,-pe care în caz de 

"concurs de acţiuni o putea intentă reclamantul“ pentru vatorifi- 
„carea aceleiaş îndrituiri 4, ... , 

Ls Deasemenea, ea nu apără nici pe fostul reclamant îi în contra 
fostului pârât, care, tocmai fiindcă fusese pârât, nu-şi stânsese 

acţiunea prin lifis contestatio. şi putea deci să intenteze la rându 

ra 

  

2) V. mai i jos. n. 3, 
3) V. mai sus n. 2. 

4) V. „mai sus Ş.: 9, No. Il; p- "a16,
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. său aceeaş acţiune în contra fostului său reclamant. De pildă 
In vremea procedurei formulare, când se intentă rei vindicatio, 
nu se mai făcea ca mai înainte o vindicatio. din partea recla-. 

_mantului şi o contravindicatio din partea pârâtului, ci. numai o. Ă 
»*: vindicatio din partea reclamantului, Fiindcă pârâtul nu mai făcea 

o contravindicatio, urmează, că din partea.sa nu mai avea loc: 
nici un fel de agere. Reclamantul, “ dovedind, că e proprietar, 

câştigă procesul, Dar pârâtul,: fiindcă nu făcuse nici un agere, 
„în acel proces, putea să dea în judecată pe reclamantul de mai . - „sus tot-cu rei yindicatio şi să. susțină, că trebuie să -câştige, fiindcă, după cum va dovedi, el e “proprietar.. Reclamantul - nu.- putea să opună exceptio rei judicatae, fiindcă: în-procesul dintăi. „se judecase numai chestia, dacă el e proprietar, iar nu şi chestia, 

dacă pârâtul este proprietar. i | 
» In Sfârşit, exceptio rei judicatae, funcţionând negativ, făcea- : -„ uneori, ca reclamantul să: nu poată să'şi valorifice” îndrituirea „Chiar, care'i fusese recunoscută prin hoărîre, De pildă : Recla=. - mantul intentase ei vindicatio şi prin hotărîre fusese recunoscut: proprietar al lucrului ; dar, nu putuse căpătă acel, lucru, fiindcă. pârâtul dovedise, că pierduse posesia lui făr'de „culpa “sa. Pe. „urmă, lucrul îritorcându-se în stăpânirea fostului pârât, -recla= mantul intentează din nou rei vindicatio şi se sprijină pe ho- tărirea de mai înainte, care-l Tecunoscuse de proprietar al 'lu- „ crului, Pârâtul va putea opune exceptio .rei judicatae şi va res- --pinge acţiunea. In adevăr, deşi reclamantul se sprijină pe:ho- „tărirea de mai înainie, care-l recunoscuse de proprietar a-lu- crului, totuş, întru cât el se judecase o dată, nu se mai poate. judecă a doua oară; existența hotăririi rostite mai înainte se. - impotriveşte, ca el.să -poată să se mai judece . din. nou; deci: ” reclamaţia sa va fi respinsă ! A a o 
„Ca să se'nlățure aceste neajunsuri, ar fi trebuit să-se ad... mită, ca împricinaţii să se. poată sprijini nu 'numai pe existența: unei hotăriri, ci chiar pe conținutul acesteia. Dacă s'ar, fi admis. „aceasta, atunci, ceea, ce se judecase şi se recunoscuse de ade- . vărat întrun proces de „mai înainte, nu s'ar.mai fi putut să fie- „Pus din nou în desbatere, ar fi făcut lege între părţi. Se pare, că, după cum. am spus, în vremea dintre Caius şi Papinian, sa. . admis, ca. Împricinaţii să se poată sprijini şi pe conţinutul ho-= - - tărlrii, ca acest conţinut să facă lege între părţi, jus facit “ înter-  
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partes, adică exceptio rei judicatac a dobândit şi o - funcţiune pozitivă. a PI Se 
II. Cind există identițate obiectivă, ca să se. poată invocă . _-” exceptio rei judicatae? . 
"1) La început, Romanii spun, că există identitate obiectivă, eadem res, când aceeaș pricină fusese reclamată din nou cu : -aceeaş acţiune, 
„2) Insă, fiindcă pe deo: parte. aceeaş pricină _poate fi " reclamată prin diferite acţiuni, iar pe de altă parte fiiadcă pen- 

tru reclamarea a diferite pricini „acţiunea sună Ia fel, de aceea, 
jurisconsultul Julian este de părere, că există. identitate obiectivă; . când în procesul cel nou trebuie să se judice eadert quaestio, 
"care fusese judecată în procesul 'de mai înainte 5, o 

3) Alţi jurisconsulţi sunt de părere; că, pentru ca să existe . - 
identitate obiectivă, trebuie, ca în amândouă procesele să fi vorba 

„de aceeaş îndrituire, idem jus, ori de eadem “causa petendi, ori 
„de proxima causa. petendi, şi de acelaş. obiect, idem corpus, 

:Şi eadem quantitas 65, > a Da 
-.. 4) Insă idem corpus şi eadem guantitas nu sunt elemente 

esenţiale! Se poate,-ca să avem de a face cu acelaş raport ju- 
ridic, deşi corpora şi quaititates reclamate sunt deosebite. De 
pildă : O obligaţie alternativă, în 
“cuvine creditorului. e 

Şi dimpotrivă se poate, ca raporturi juridice deosebite, să. 
«aibă de obiect corpora şi quantitates. identice” De pildă: C. 
-Sejus poate să datoreze lui £, Tilius_pe robul. Stichus. șau' fi- 

- îndcă i-l-a vândut, sau fiindcă i l-a dăruit ş.a... a 
„-„ Deasemenea, orice obligaţie poată să aibă de obiect sau 
prestaţia datorită, sau, în caz de neexecutare, despăgubiri. 
5) Causa petendi şi“proxima causa petendi sunt cuprinse. în 

idem jus, -iar idem jus nu-i de” cât eadem. quaestio | — Aceasta 

z 

care alegerea (jus variandi) se: - 

“Tezultă din argumentarea. jurisconsultului Paulus, - prin care .a= 
„rată deosebirea dintre “cazurile, în care se reclamă cu âcţiunile 
personale şi cazurile, în care se reclamă cu acţiunele reale?, 

15) Di 44, 2, de exc::rei jud, 7, $. 4, 
- 6) Du, 44,3, de exc. rei jud., 3, 6,7, pr. şi SS 1.2, 3. şi 4,8, 14, pr, | 21 $ 1, 26,27, şi 30. . -— 

7) D, 44, 2 de exc. ret jud; 14, $. 2.— Ct; Maynz, 1. c.1, $. 69n. -- „30şi 83 iv,
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„ Pa), Când în procezul dintâi s'a  notărit „asupra existenţei 
„unei îndrituiri, care, cuprinde” mai multe -alte îndrituiri, ori din - 

". care derivă neapărat mai. multe alte îndrituiri, res judicata va. 
„putea fi opusă, ori de: câte ori una ori alta din aceste indrituiri 
esteJcontestată întrun nou proces, 8. 

. a. 7 , Pa - - -. 
Pi 

Di ac $. 97. Cautiones. şi missiones” in possessionem. 

Cauţiunele şi. trimeterile în posesiune sunt: acte, care pot îi 
- întrebuințate de magistrat, pe de o parte, după cum am văzut !, 

ca mijloace de asigurare. a îndrituirilor existente, ori viitoare în 
„contra pericolului! unei vătămări. posibile viitoare, iar pe dealtă - 

parte, şi ca mijloace de. constrângere. şi de executare. 
> In aceste cazuri ele servesc ca şi acţiunele la ocrotirea în- . 

_drituirilor, dar în. alt chip: Pe -când - prin acţiuni se valorifică . 
_ îndrituirile vătămate, prin caiţiuni şi. trimeteri . în 1 posesiuni se 
a asigură îndrituirile în contra... vătămării, 

a A Cautiones.: n 
1. Cautio este făgădiscala « unei. prestații, adică făgădueală de . 

a. face -ceva,. ozi “de a.nu face” ceva. Deci, prin- _Cauţie, cineva - 
îşi ia o obligaţie. . | 

1). De repulă, cauţia este | un. act impus Sau de. magistrat, 
- sau-de' ju decător. 

2) Dar, ea poate. fi şi un. act voluntar particular, adică un 

„ori să nu facă ceva, să: asigure o îndrituire a âltei persoane 
— contra “pericolului unei vătămări. posibile viitoare. 
„Il Cauţiile . sunt de mai multe: feluri : Cauţii care a 

siguuă pe îndrituit în contra pericolului de anu putea înjohebă 
o instanţă şi de-a. nu. putea. continuă o instanță, - Cauţii care 
asigură pe îndrituit în contra. pericolului, de a. nu se puteă în-. 
destulă, din pricină că patrimoniul datorniculiui ar. ajuneg, neîn- 
destulător. Şi -cauţii, care asigură pe îndrituit numai contra 
pericolului unei tăgăduirii a îndrituirii lui. 2 

1). Cauţii, care: asigură: pe îndrituit. în - contra pericolluiă 
- de a nu , putea înjghebă o instanță şi de a n '9 „Putea. continuă, i 

8) D., 44, 2, de exc. 7ei juă,, 3, 7, pr. şi $ 4, 20, ss. 1, 3, şi 3.25, $. 
1, 26, pr. şi-$. 1. Cf. Maynz, 1. c., ], $. 69, n, 50 şi 51. ÎN 

1) V. 'mai sus $. 81, n. 3. - 

. act, prin care o persoană de bună voia sa : tăgădueşte să. facă. 
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"şi astfel asigură şi executarea unei - îndrituiri. de obligaţii, mai . 
“ales a unei îndrituiri viitoare - de obligaţie.” ! 

a) Astfel .de cauţii sunt: „Sacramenta; vadimonia, „spon- 
, siones şi stipulationes praetoriae; - 

“ Sacramenta. La început, pentru înjghebarea procesului este ne 

mentum, pe de o parte, are de scop, ca între împricinăţi să se. na- 
"scăo legătură obligatoare, care să-i facă. să se supună la judicium, 

"voie de in jus vocatio (înfăţişarea împricinaţilor inaintea magistra-"" 
tului) şi de sacramentum (depunerea unei .sume de bani).—Sacia-.. . 

iar. pe de altă parte: "face, ca împricinatul, „care pierde procesul, - 
să piardă. drept pedeapsă. Şi” suma” depusă. - 

. Vadi monia, Procesul înjghebat_ putea să "fie intrerupt; a 
. mânat, sau pentru ca să “se facă: diferite dovezi, sau din alte 

pricini. Ca să se asigure continuarea procesului şi reîntăţişarea 
împricinaţilor,- cel “puţin. până la litis contestatio, (ni sa mai ce- 
rut nici o:nouă in jus. vocatio şi nici un nou sacramentum, ci) 

ranţia dată de: el se - numeşte vadimonium. 
Sponsiohes. Fiindcă prin vadimonia se ajungea la reînfăţi= 

„sarea împricinaţilor, “deci la supunerea: lor mai departe la judi- - 
cium, şi lă continuarea procesului, fără să se mai. depună: vre o 

"Sa cerut număi,. ca. împricinaţii să făgăduească, adică săse'obli- | 
_ ge, că se.vor'întăţişă şi să garanteze această obligație printr un. 
"cetăţean solvabil. Acest garant. -se numeşte vas, De „aceea, ga-. 

sumă de .bani, 'se poate, că. de aceea Romanii, pentru a face pe 
SE impricinaţi. să se Supună: de la început la Judicium, au înlocuit 

: sacramentum printro simplă sponsio, adică printro. făgădueală 
verbală a fiecărui. împricinat! (sponsio-din partea reclamantului! şi 

_restipulatio. din partea pârâtului) de a plăti o sumă de bani, dacă 
va „pierde procesul, făgădueală garantată de un alt _cetățean.— 
Sponsiones sunt de două. feluri : Sponsiories poenales şi sponsiones 
praejudiciales, ri, . 

| Sponsiones poenales. Aceste sunt. sponsinăile în care suma - 
_. făgăduită trebuie plătită de. acel, care pierde procesul, după cum 
“= în sacramentum acel, Care pierd ea” procesul, pierdea şi suma de- _ 

N 

“pusă, [Acest fel de sponsiuni se- întrebuinţează în 'rei vindicatio - 
- (întrodusă per sacramentum) şi se numesc praedes litis et vindl- . | 
„ciarum, în interdicte, în condictio. certi şi în actio de constituia 

- “pecinia], De , 
. Sponsiohnes- praejudiciales. : „ Aceste sunt sponsiunile, în. care 

SR 
.



ao 

"= “suma făgăduită nu trebuie plătită. Ele servesc nuinai pentru în- 
- ighebarea “procesului. [Acest fel de sponsiuni se întrebuințează: - 

în ei vindicatio întrodusă per sponsionem şi se numeşte stipula- 
io pro praede litis et vindiciarum, p. c. şi în acele cazuri, în 
care hotărîrea privitoare la sponsio serveşte de praejudicium pentru 
chestiunea: principală, . de pildă, pentru Tezolvirea unei exceptio: 
în vremea, când legis actiones erau în vigoare]. Do ”- Stipulationes praetoriae.  Sponsiunile au fost - înființate: 
sau-de obiceiuri, sau de legi. In dreptul nou ele au dispărut: 
fiind înlocuite: prin stipulationes praetoriae. — Stipulaţiile pie=- 
toriane sunt. stipulaţiile, pe care impricinaţii sunt siliți, sau de: i „- magistrat in jure, sau de judecător in judicio, ca să le facă. 
De. aceea, ele sunt numite şi stipulationes -necessariae, spre a le- deosebi de acelea, pe care părțile le fac. de bunăvoia lor şi care: 
sunt numite stipulationes voluntariae, stipulationes conventionales. 

Jurisconsultul Pomponius: şi Instituţiile lui Justinian deo- . sebesc 'stipulaţiile necesare în praetoriae, judiciales şi communes : - 
Stipulaţii. pretoriane sunt cauţiile- impuse de” magistrat, Stipula- > ţiile. judecătoreşti sunt cauţiile ' impuse . de judecător. “Stipulaţii 
comune, adică şi. pretoriene şi judecătoreşti, sunt cauţiile, care: „pot fi impuse atât in jure de magistrat, cât şi in judicio de ju-. 
decător. | _ _ E ie Si 

| Jurisconsultul, Ulpian . deosebeşte stipulațiile Mecesare sau, . pretoriene în judiciales, cautionales şi communes: |“ e „ Stipulationes judiciales sunt. cauţiile, care asigură mersul re=. gulat al unui proces înjshebat, p. c. și îndrituirile, care vor iz- 
vori „din acest proces. Deci, ele 'se alătură la un proces pendent,. - 
De pildă: Cautio ratam rem haberi impusă procuratorului re=.. 

- clamantului, pentru. ca pârâtul să . fie asigurat, că nu va fi re- „ clamat din nou_de reclamant. Cautio judicatum solvi impusă sau : procuratorului pârâtului, sau pârâtului, care este reprezentat prin... „ cognitor, sau pârâtului în o rei vindicatio introdusă per. petito- - riam formulam, pentru ca reclamantul să fie asigurat, că va: „putea execută hotărirea:?, Di a 
"Stipulationes cautionales sunt cauţiile, care au de scop să dea naştere eventual! în folosul persoânei, care le primeşte, la 

“o îndrituire de acţiune, adică. să. îndrituească eventual pe acea: - 

  

2) Tot stipulatio “judicialis este şi cautio de opere restituendo vel de- 
„_ Moliendo, în caz de operis novi nuptiatio, impusă lui nuntiatus, că va res= „abili starea de lucruri de mai înainte, N
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persoană, ca să intenteze o acţiune, - guae instar actionis habent, 

ut nova sit actio.-Ele 'ţin locul unei acţiuni, care lipseşte şi 

nu atârnă de vreun proces - pendent. De pildă: Cautio damni 
- infecti impusă unui vecin (a căruia clădire. stă să se năruească), | 

„pentru ca să asigure pe celălalt. vecin de pagubele eventuale 

„viitoare, Cautio ratam 'rem haberi impusă (nu procuratorului . 

reclamantului ca mai sus, ci) procuratorului pârâtului, pentru 
ca să asigure. pe reclamant, că nu va fi reclamat de: pârât per= 

sonal.* Ea se mai „numeşte şi 'cautio de rato3. 

3 Alte stipulationes cautionales însemnate sunt: Caulio- asirfruetuaria 

sau fructuaria impusă uzufructuarului şi cautio senaloria impusă "quasi- 

uzutructuarului, pentru. ca să asigure pe înfiinţătorul acestor servituţi, că 

ei îşi vor împlini obligaţiile-lor. — Cautio collationis, prin care moşteni- 

torul supus la collatio - asigură pe comoştenitorii- săi, că va. face colaţia. 

“Cautio ne amplius turbetur impusă. pârâtului, care . a pierdut sau un. pro- . 
ces de posesiune, sau un proces de proprietate (rei vindicatio, actio ne- 

- gatoria), sau un. proces de servitute (actio confessoria), pentru ca să 

asigure pe reclamant, că nu-l va mai turbură. — Cautio legatorum servan- * . 
dorum causa impusă .insărcinatului cu . legate, pentru ca să asigure pe 

legatar, că va execută legatele. Caulio rem pupilli salvam fore impusă tu- 

torului legal (tutor legitimus), pentru ca să asigure pe pupil, că va admi- 

nistră bine tutela. Caitio sau siipulatio duplae guantitatis impusă vânză* 

torului, ca să asigure pe cumpărător ce :evicţiune, de lipsa cuisururilot şi 

de însuşirile (dicta et promissa) lucrului vândut. — Cautio impusă moşte- 

nitorului numit (heres institutus) condiţional, care a obţinut bonorum pos- 

sessio secundum. tabulas, ca să asigure înapoiarea bunurilor, dimpreună cu 

fructele, în cazul în care condiţia nu sar împlini. —. Cautio Muciana im- 

pusă mai întâi legatarului şi apoi moştenitorului numiţi sub o. condiţie ş . 

” potestativă şi megativă, ca să asigure înapoierea liberalităţii, în cazul în 

care ar călcă condiţia. Cautio impusă vânzătorului. unei moşteniri dobân- 

„_dite, ca să asigure pe cumpărător, că: îndrituirea” de moştenire există în 

realitate, — Cautiones sau stipulationes: emplaă venditae hereditatis impuse 

„şi vânzătorului şi. cumpărătorului unei moşteniri, ca să-şi asigure îndritui- 

-rile şi îndatoririle lor. unul faţă de celălalt. — Cautio impusă legatarului, 

căruia i s'a lăsat o liberalitate ad diem; ca.să asigure pe cel însărcinat cu 

„ legatul, că va înapoia. liberalitatea la sosirea. terminului. — Caufio împusă 
unui legatar sub modo, ca să asigure pe cel însărcinat cu legatul, că va 

execută modus, — Cautio impusă legatarului, ca să asigure pe moştenitor 

că va înapoia din liberalitatea primită, ceea ce va întrece sau câtimea că- 
pătată de acesta din' moştenire, sau quarta Falcidia. Cautiones sai stipu- 

lationes partis et pro parte impuse şi iegatarului şi celui însărcinat cu le- - 

gatul în caz de partitio legata, ca să-şi asigure .îndrituirile. şi îndatoririle 

lor, unul față de celălalt. Cautio impusă şi tideicomisarului şi fiduciarului . | 
unui fideicomis universal, ca să-şi asigure îndrituirile şi îndatoririle lor 
unul faţă de celălalt şi anunie sau prin stipulafiones emptae' venditae he- 

reditatis sau prin stipulationes partis et pro parte. . , E
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Stipulationes communes sunt acele cauţii (vadimonia), care, "când. înlocuesc in jus vocatio, sunt cautionaleş, iar când asigură starea în judecată (guae fiunt judicii sistendi causa), sunt judiciales. - De pidă: Cautio ratam rem haber... - Sa In sfârşit, stipulaţiile. pretoriarie se mai' deosebesc 'în stipu-. lationes, guae rei restitutionem continent (stipulaţii, care conţin ” „restituirea -unui. lucru) şi” în stipulationes, quae incertam quan-. . --” Htatem continent (stipulaţii, care conţin o câtime nedeterminată). ob) ce chip chip se poate prestă o. cauție 2 E „„ „Împricinatul, căruia i.. se impusese. o cauţie,. trebuie, /a Început, Să aducă cetăţeni solvabili, care se “obligă să fie ei - răspunzători, dacă. acel impricinat nu'şi: va. trâplini făgădueala, -- adică să- facă. ei “prestația făgăduită, dacă acesta n'o va face __şi-care se numesc vades, praedes. 
In -vremile de mai târziu, aceşti cetăţeni îşi iau o-astiel de; : „Gbligaţie .prin stipulatio. şi. nu se mai numesc vades, praedes, . ci, ca şi ceilalţi garanţi se numesc Sponsorăs, ori: fideproniissores,. ' "Ori fidejussores; . î. -. - i 5 :.*.Dar,:nu este nevoie în totdeauna, ca alte:persoane să ga- ranteze pentru. acela, căruia i se impusese.o cauţie: Chiar în - vremea Republicei,- uneori, este deajuns,- ca acesta să facă o - „-"făgădueală verbală. în chip : formal . prin stipulatio. — O astfel - .- „. de scauţie se numeşte nuda promisio; : nuda repromissio şi este o cauţie verbală (cautio :Verbalis) şi rar. de: tot este în- > tărită prin. jurământ, în care caz se numeşte. cautio juratoria.. | Cele mai âdesea _ori,. precum. şi * când legea cere o cautio  idonea (cauţie bună, sigură) *, împricinatul trebuie să garanteze: „Sau prin fidejussores, care: se obligă, după cum am spus, prin” stipulătio. Această cauţie se numeşte. cautio jidejussoria şi este -o garanţie Personală 5. — Sau prin pignus şi. hyphoteca, adică . prin amanetarea, şi: ipotecarea de lucruri de 'valoare: (juvaeruri, E Ş. a.). Această cauţie: este .o garanţie reală $, . e 

„ Yorba' satisdatio arată, de regulă, cauţia-prestată prin fide- - 
jussores. Dar ea, uneori, arată şi garanţia reală pignus- şi hypo= 
theca, şi: câte odată şi nuda promissio Le A aie 

v, 

  

4) V. mai jos n. 10. - 
-5) V. mai ţosn. 10 
6) V. mai jos. n. 12: | i o 

- 7).V. maijos n:11,—-. - N e
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Fiscus este scutit de orice: cauţie, 

Oraşele, p. c.. şi persoanele, care au „nemişcătoare de o. 

valoare -în deajuns de mare, sunt ţinute numai de cauţia verbală. 

c) In ce chip acel, căruia. i- s'a „impus o cauție, poate ji 

silit, s*o presteze ? - E - 
Pentru acâasta se întrebuinţează mai multe mijloace: . 

Sau prestarca cauţiei este ridicată la rangul de condiţie. 
sine qua non a exercitării îîndrituirilor. Aceasta înseamnă, că, 

acel, care trebuie să presteze 'o cauţie, dacă mo prestează, nu 

poate să înceapă un proces, căci nui se dă acţiune, şi deci nu'şi 

poate valorifică îndrituirile. De pildă: Uzufructuarul, ca să poată 
reclamă predarea lucrului'supus. uzutructului, trebuie. neapărat să 

dea cautio usufructuaria. Dacă “mo dă; nu poate să:reclame. 

Sau neprestarea cauţiei atrage după sine felurite neajunsuri : 

De la tutorii şi de la, curatorii, - care. nu prestează “cauţiunea rem 
salvam, forre, se ia amanete,: 'pignora, adică li se sechestrează. 

diferite lucruri. — In : „contra vânzătorului,. care nu prestrează 

cauţiunea numită stipulatio duplae, sau.se dă acţiunea. din con-- 

tract (actio emti), spre a-l sili să facă această stipulaţie, sau se. : 

consideră în chip fictiv, că 'aceasta a fost făcută. — Pârâtul, care 

nu prestează cauţia, este asemănat cu împricinatul, care e lipsă, 

„ adecă e asemănat cu un indefensus-şi de aceea poate fi recla- .. 

- mat pentru despăgubiri, poate fi dat în judecată penală şi poate 

_îi: chiar în primejdie, ca adversarul său (reclamantul) „să fie. 

trimes în posesia sau numai a lucrului în proces; sau” chiar a 

întregii sale averi, printr'c o missio in Possesionem . acordată” de 

pretor. Sa E - 

-“d) In ce chip! se: poate vatoriţică 0 cauție prestată ?- 

" Cauţia.. prestată prin stipulatio, „poate îi, valorificată prin. - 

„actio ex „stipulatu. 
„Cauţia prestată prin pignus şi polita poate îi valori- | 

_icată prin actio hypothecaria. . | 

“Cauţia . neprestată,. dar privită uneori în chip fictiv ca pre-. 

“stată, poate fi valorificată printr'o: actio ex stipulatu ficticia.  - 

“In sfârşit, când. aceste mijloace nu-s îndestulătoare, pre- 

"torul poate” încuviinţă o missio in possessionem. | 

> Cauţii care: "asigură pe îndrituit contra pericolului de a 

8) V.. mai jos. B; 1, p. 464, e 
9) V. mai jos p: 465 şi mai susan. 4



464 a e 

- nu se putea îndestulă din pricină, că patrimoniul datornicului ar 
ajunge neîndestulător, E e 

„. Acestea sunt cauţiile prestate de bună voie de particulari, 
Deci,-sunt acte private, iar nu acte. de ale magistratului, ori de 
ale judecătorului. n A e 

„+. Ele sunt cautiones idoneae 1, şi: anume: Cautio fidejusso- 
ria (satisdatio "! ) şi pienus şi. hypotheca 2. | | 

| Cautio fidejussoria, fiind prestată prin stipulalio, se valo-. 
rifică prin actio. ex stipulatu. — Pignus şi hypotheca se valori- 
fică prin actio hypothecaria 33, a a | 

8) Cauţii, care asigură pe îndrituit numai contra pericolului 
"unei tăgăduiri a îndrituirii lui, ut quis cautior et securior sit. 

Astfel de cauţii sunt sau cauţii verbale (cautiones verbales), 
Sau cauții scrise: Ia | Să 

„ Cauţiile - verbale sunt "adevărate .cauţii. -Astfel sunt : Nuda - 
Promissio, nuda repromissio şi cautio juratoria, : de care am. 

„vorbit mai sus1%; care se prestează prin sfipulatio şi care, deci,. 
pot îi valorificate prin acțio ex stipulatu.  .._. - 

| “Cauţiile -scrise sau înscrisurile sunt adevărate cauţii, când 
"conţin făgădueala unei prestații, dar, nu sunt. adevărate cauţii . 
când, după cum se întâmplă uneori, nu conţin o astfel de fă-.: 
gădueală— — Ele se numesc sau instrumenturn, chirographum, 
cautio, sau-apocha. | A a 

Instrumentum, chirographum, cautio este înscrisul, sinetul, prin 
care 0 persoană recunoaşte, că datoreşte ceva altei persoane, 

  

10) V. mai sus n, 4, Da za „ 
10)-V. mai sus n.5 şi 7, . o ” SE 

12) V: mai sus n.7. - E - Ia 
13) Pentru a asigură pe îndrituit contra pericolului de anu se putea . 

“îndestulă, din pricină că patrimoniul datornicuilui ar ajunge neîndestulător, . - 
„mai Sunt şi alte mijloace afară de cauţii şi anume: Seguester, missio in 
possessionem şi jus retentionis. — Seguesier este sau un act poruncit de ju- . 
decător, sau un act Jăcut de părţi de bunăvoie, prin care un lucru, în pri- 
vina căruia părţile nu se înțeleg, a cui să fie, este încredinţat unui al 
treilea până la curmarea neînțelegerii. Missio possessionem este un actpo- | runcit de magistrat. (V.. miai jos B, Ul şi IV, p. 464 şi urm.). Jus - reten=: 
lionis este un act particular, despre care am vorbit mai sus (Ş. 83, p. 390). 
Seguester se valoritică prin-actio deposili ' sequestraria. Missio in pos- 
'sessionem-se valorifică prin mijloacele, de care'vom vorbi mai jos. Jus . 
retentionis “se valorifică, ' după cum ştim, prin exceptio doli. 
19 V, mai sus. p. 461. - Se
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— Inscrisul,. care arată cauza datoriei, se numeşte cautio discreta, 

iar acel, care nu arată câtiza datoriei, se numeşte cautio indiscreta. 
Apocha este chitanţa,. adeverinţa, prin care o persoană re- 

cunoaşte, că a primit ceea, ce-i se_ datorea de altă persoană, 

B. Missiones in possessionem,. : - - 
|. Missio' in possessionem este un act al magistratului, prin. 

care acesta trimete pe 'o persoană, după cererea ei; în posesi-" 

unea sau a unui patrimoniu întreg al altei persoane, saua unei 

părți din acest patrimoniu, a unor lucruri anumite. 

II. Acel, care obţine missio in  Possessioner, este numit 

missus, trimesul în posesiune. . 

UI. Scopul unei missio in possessionem poate fi: | 

| Sau de a servi ca mijloace procedurale de constrângere. Esi 

Astfel am văzut, că!partea căreia i se impusese o cauţie, poate 

fi constrânsă printr'o-missio in possessionem, ca s'o presteze şi - 

că partea, care nu execută obligaţia izvorită dintr'o cauţie pre- 

stată, poate fi. constrânsă tot printr'o missio inipossessionem, Sa ca 

s'o execute. . | 

Sau, ca. să garanteze îndrituire, care există acum, ori” care 

pot să existe în viitor. E - | | , 

Sau, ca să înființeze o îndrituire “de moşteniie, Ie: - 

IV. Obiectul unei missio in: possessionem poate fi:. 

Sau unul, sau mai: multe lucruri determinate ale unei “per- 

soane. O astfel.de missio in possesionem se numeşte missio” in . 

rem. De pildă: In caz de executare a unei hotăriri prin luare 

de amanet (pignus ex causa judicati captum).. In caz de pagubă 

Ă neîntâmplată încă, damnurm infectum, se încuviinţează trimiterea 

_în posesiunea clădirei,. care stă să se ruineze, missio. in posses- 

sionem aedium 15, 
Sau patrimoniul întreg: al: unei persoane: O. astfel de mis=. 

sio in possessionem- se numeşte mai ales, cu deosebire, missio 

in bona. De pildă: In caz “de fugă; sau de dosire, sau de in- 

“solvabilitate. a datornicului se încuviinţează missio in bonna ale 

acestuia, n cazul, în care cautio legatorum servandorurm, causa 

  

15). Alte pilde de missio in rem Incaz: depedepsire.a unui Îndefen- 

“ “Sus în acţiunile revendicătoare., — In caz de înstrăinare de cătră moşte- . 

nitor a unui lucru lăsat legat, ori fideicomis, pentru ca: legatarul ori fidei- 

comisorul să capete posesia “ acelui lucru ; ; această missio in rem a fost 

desființată, de Justinian. 
- a 

i



, 
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n'a fost prestată, se încuviințează m. i. p. legatorum servandorunz 

caiisa in contra averei celui însărcinat cu legatele. In cazurile, 
în care un moştenitor este sau un nebun, sau (în virtutea unui 
edict al lui Hadrian) un. heres - -scriptus, saugun - heres scriptus 

„sub condiţie, se încuviinţează missiones hereditatis. „luendae causa 

“(m i» p. furiosi nomine etc)!6, - 
- Patrimoniul poate fi: Sau al adversarului ui. missus, ca 

în pilda” cea dintâi de mai sus. — Sau al unei persoane, care -. 
a murit şi al căruia moştenitor este adversarul lui _rissus, ca: 
în pilda a doua de mai sus. Sau al unei persoane, care a mu- . 

„rit şi al cărui moştenitor - este Imissus, ca în pilda a treia de, - 
mai sus. 

V. Missio' in possessionera: “poate să producă efecte felurite” 
* “potrivit scopului urmărit şi anume : Sau numai detentio şi Cus- 
todia. Sau administrarea bunurilor” şi îndrituirea de a primi ali- 
mente. Sau * pienus praetorium.. “Sau posesiunea cu titlu de. stă- 

- pân. Sau. -Posesiunea” bunurilor (bonorum possessi0)).€ cu titlu de. 
moştenitor, -. 

1) Detentio şi custodia, adică ținerea şi paza. bunurilor cu 
"scop de păstrare. Missio, care “produce numai aceste eiecte, se - 
numeşte m i. p. rei servandae causa. De pildă: Cele trei mis= . 
siones hereditatis tuendae causa 17, 

2. Administrarea bunurilor şi îndrituirea de a primi ali- . 
"mente. In acest caz "missus are 'şi detentio. şi custodia. De.. pildă :. 
Missio in! bona ventris nomine 18, — - 

7 

  

16) Alte pilde de missio in bona.” — Dacă au trecut 6 luni, de Când - legatarul, ori fideicomisarul au cerut liberalitatea, ce li s'a lăsat, făra ca - cel însărcinat să fi executat, se încuviinţează missio Antoniniana . (missio ex rescripto Antonini). — M, d. p. Ventris nomine în folosul femeei însăr-: cinate, al căreia făt este chemat la o moştenire sau ab intestato sau ex testamento. — M. i. p. ex .edicto Carboniano: în folosul impuberului, al că- _- zuia Status a fost tăgădult de ceilalți moştenitori (fie testamentari, fie ab. intestato), ca 'să-l îndepărteze de la moştenire:. Missio in bona mariti do- lis servandae causa în folosul soţiei în cazul, în care averea soţului a a- juns neindestulătoare, pentru ca el. să-şi poată împlini obligaţiile. — Missio, =. prin care se capătă boncrum - possesio “cu titiul de moştenitor, şi prin care - pretorul a dat naştere îndrituirii de moştenire pretoriane, 
17) Altă pildă: AMissio în rem în cazul, în care o persoană, fără do" -lus şi fără culpa din partea sa, este sau: îndefensa sau privită ca indefensa. 18) Alte pilde: Alissio in bona ex edicto Carbopiano. Missio Antoni-, “niana. Ă



  7 

oz 
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3) Pienus praetoriim, amanetul pretorian,, adică îndrituirea 
de a opri bunurile, de a le vinde şi de a ne îndestulă din pre- 
țul vânzării. In acest. caz missus are deasemenea .şi detentio şi - 
custodia. De .pildă: Missio în: rem pentru executarea “unei: hotă- 

“riri 19: Missio în bona ale datornicului sau fugar, sau dosit, sau: 
_insolvabil,: sau.care a făcut cessio donorum. : M. i. P. 'ex: primo 

„ decreto“ damni infecti 2. , | 
- 47 Sau posesia cu titlu de stăpân, adică. o putere legală, 

care e la început era numai de fapt de o potrivă cu proprietatea, . 
dar care a sfârşit prin a ajunge. în “toate privinţele deopotrivă cu - 

“proprietatea, De pildă: M..i. p ex secundo decreto damni în- 
„fecti. : 

5) Posesiuinea bunurilor „(bonoruni possessio) cu “tittu de. 
, moştenitor pretoriân, adică o putere: legală, "care de fapt eră 

.. deopotrivă” cu indrituirea de moştenitor civil. ..- 
VI.. Pentru .ca 'inissio in possesionem să' fie sau înfăptuită 

sau păstiată, se întrebuinţează de pretor. următoarele- mijloace: 
1). Interdicta despre. „care -vom. vorbi în paragraful , 98. ur- 

mător, - - . , îi 

2) In Jactum. “actiones, E aa 
3) Forţa publică (manus militaris,, maus mihistrorum, dar 

“ numai în materie de fideicomise” (au şi de legate).. 

4) Actiones utiles .sau actiones ficticiae în materie. de moş- - 

_ tenire pretoriană - (Bonorum possessio) date 'sau moştenitorului - 
" pretorian.. (bonorum. possessor); sâu contra lui, privind! ca mo- A 

„ştenitor civil, fieto. se > herede, | 

-$. 95. „Interdicta. 

L. Interdictele supt: acte, prin care magistratul. poruncește în: 

- virtutea lui imperium al-său, ca să se facă ceva, ori.să nu se! 
“facă ceva:în' interesul ordinii publice şi al liniştei obşteşti, 

1 Fiindcă interdictele suat. date în virtutea lui imperium. 

7 

- 19) D., 25, 4, de: inspiciendo entre, 1, $.3 3 —p, 48, 3 ad legea 

  

„“ Jatiam pecaiatus, 14 (9), Ș. 6. —]. 1, 24,'de sălisdat. tul, $.'3 
„.. 20) Alte -pilde: - Missio - in bona, legatorum servândorurm, causă, 

Missio in bona dotis* servandae. causa. 

- 21) Altă pildă: M. i.p., prin care, legatarul - ori fideicomisarul'ca>  " 
"“pătă posesia lucrului, ce Îi fusese - lăsat; dar, pe care moştenitorul îl In- 

RR, străinase pe nedrept.
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1) Interdictele nu se sprijină -pe jurisdictio a magistratului, 
ci pe imperium-al lui. De: aceea: a | 

Ele sunt. în afară de domeniul dreptului propriu zis, nu 
intră-în acest domeniu. . _- : - DRE 

| Cererea unui interdict este numită de romanişti, nu recla- 
„maţie, ci imploratio” - .. - - Da Să | „Acel, care face o astfel. de cerere, este numit “nu recla- : maânt, ci implorans, 
„2 Acel în contra căruia se cere un interdict este. numit, nu. 

pârât, ci imploratus.. - E E o 
"-2) Magistraţii, care mau imperium, p. c. sunt magistrați 

„municipali (duoviri juridicundo. ş -a.) nu pot da interdicte. 'Ju= decătorii (judices), fiindcă nau imperium, deasemenea nu pot da interdicte. SA Da 
III. La început, magistratul cu imperium a poruncit -să nu. 

se facă ceva, adică a oprit, a. interzis să se. facă ceva, interdicit, “Deci a fost firesc, ca aceste porunci să fie. numite interdicta. .. 
Mai târziu, magistratul cu imperium a mers. mai departe şi 

a poruncit, să se facă ceva. Acest fel de porunci: au fost numite : 

= 

decreta ; dar, au fost numite şi interdicta.. - 
“n Sfârşit, vorba interdictum a ajuns vorbă tehnică: şi ge- nerală, pentru a arată atât poruncile de a nui se face ceva, cât: şi pe acelea de a se face ceva, p. c, şi pentru a arătă o pro- cedură, care până la Justinian se deosebeşte în' unele privinţe: „de procedura prin acţiuni. --. ae 
Dar, de la. Justinian încoace, nu miai- este nici o deosebire. între procedura: prin acțiuni şi procedura prin interdicte.—Acţiu- „ile şi interdictele ne mai deosebindu-se de loc unele de altele, " vorba.-interdictum ar îi putut să nu mai fie întrebuințată. şi să dispară ; totuş, ea a fost păstrată mai departe ! Di 
IV. Evoluţia acestei instituţii pare să îi fost următoarea: Magistraţii cu imperium. au început să ocrotească prin interdicte . acele raporturi ale vieţii sociale, care nu erau ocrotite de mai înainte de jus civile. — Procedura prin interdicte deosebindu-se: de procedura prin acţiuni. şi ocrotirea prin interdicte se deose= - * beşte de ocrotirea prin acţiuni. — Se pare, că ocrotirea aceasta „a început în materie de res divini juris, res publicae,. “res uni- versilatis, a continuat cu posesiunea şi cu unele. -îndrituiri per- sonale, care, strict vorbind, nu fac parte din îndrituirile- regi-
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_mului de familie romană, şi au sfârşit cu unele raporturi pa= | 

- trimoniale, care erau ocrotite de mai înainte de jus civile. 

1) Am văzut !,. că atât res divini juris, cât şi res publicae . - 

şi res universitatis sunt extra nostrum. patrimonium,. adică -nici 
"un particular nu poate avea. nici o îndrituire determinată asupra: 

lor, şi că.totuş de aceste lucruri se. poate folosi până la un a- 

numit grad oricare particular, 
„Să presupunem acum, că se, întâmplă, ca un particular să 

fie împiedecat de altul-să se folosească în aratatul chip de a-. 

ceste lucruri. EI, neavând şi neputând avea nici o îndrituire de- 
terminată asupra lor, nu putea să se. plângă, că a suferit u.vă= 

_tămare în înţelesul' strict juridic şi deci.nu putea să ceară să 
fie ocrotit prin mijloacele obicinuite, adică să i se dea o ac- 

„ ţiune. Dar, fiindcă fapta împiedecătoare - era. samavolnică şi ne- 

„dreaptă, de aceea pretorul, magistrat - cu imperium, a găsit cu: 

cale să-l ocrotească şi a dat o poruncă, prin care a. oprit pe 

celăialt să-l mai împiedece să se folosească de acele Jucruri, 

„Vi fieri veto, - 
Dacă lucrurile s'au petrecut astfel, atunci” cele dintâi in-.. 

terdicte au fost interdicte prohibitive (iriterdicta prohibitoria). —.. 

In dreptul clasic găsim astfel de interdicte. De pildă :. /nferdictum 

ne quid in loco Sacro- fiat. Interdictum -ne quid in loco publico fiat. + 

'2) Posesia, după cum vom vedea, este un. fapt, iar nu o: 

“îndrituire ; este stăpânirea cea mai deplină de fapt asupra unui. _ 

lucru, Din această pricină, dacă -se întâmplă, -ca posesorul unui 

“lucru 'să fie turburat în posesia sa de altcineva, aşa că.eră îm- . 

piedecat să se mai. folosească de acel lucru, el nu putea cere 

să fie ocrotit prin - mijloacele obicinuite; prin acţiuni, “Dar, fiindcă - 

. fapta turburătoare eră samavolnică şi nedreaptă, de aceea pretorul 

a găsit cu cale“ şi'n acest caz să-l ocrotească, dând o poruncă, 

prin care a 'oprit pe celălait să-l mai turbure în posesia acelui | 

- lucru, vim -fieri veto. 
Dacă lucrurile s'au petrecut astfel, atunci “cele. dintăi in- 

” terticte în _materie de posesie au fost tot inferdicta prohibitoria. 

— In dreptul clasic: “găsim astfel de interdicte şi anume: Infer- - 

dicta retinendae possesionis (interdicte pentru a păstra o posesie), 

din care uti „possidetes ocroteşte, posesia nemişcătoarelor îm- 

  

1) iv. mai sus $Ş. 46, 50 şi 51. a | | a 

ri
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numai împotriva turburării. i 
Dar, posesia poate.să fie nu numai turburată, ci și pierdu- 

tă, adică posesorul poate fi scos din stăpânirea unui iucru, poate - 
fi deposedat; Pentru ca posesorul deposedat să poată . redobândi - 

"posesia: pierdută, nu era deajuns, ca pretorul să poruncească să . 
nu se facă ceva, ca în cazurile de mai sus, ci trebuea să .porun- .. "cească să 'se facă ceva şi anume să se înupoeze, să se restitue, res- 
ituere, posesia.; deaceea el a“ poruncit aceluia care deposedase, 
„ca să restitue celui, care o 'avuse,' posesia pierdută, adică a' dat un interdictum restibutoriurm, pentru ca fostul posesor să redo- bândească posesiunea lucrului său. In dreptul clasic găsim astfel de interdicta restitutoria şi anume: Interdicta recuperandae (reci- perandae) possessionis, dintre: care cităm aici interdictum unde vi. „_? Pentru dobândirea unei . posesii, pe care o „persoană-m'o „ avusese mai înainte, pretorul : a trebuit să” poruncească. dease- . a rd i Ra . - . „. R „ihenea să.se facă ceva, de aceia s'a servit'tot de interdictia res- 
itutoria. — In dreptul clasic. găsim astfel de-interdicte şi anume: . Interdicta 'adipiscendae possessionis, p. c. este interdicitim Sal- - vanum şa, IEEE | » - 3) Printre. îndrituirile personale “sunt unele, care după cum 5 „am spus, strict vorbind, nu fac. parte din îndrituirile regimului de. familie romană. De aceea, ele: nu pot îi exercitate şi valorificate” „Prin. mijloacele obicinuite, prin acţiuni. Pentru ca şi aceste în- „ drituiri. să poată fi exercitate şi valorificate, pretorul a găsit cu. cale,să le: ocrotească, poruncind, deasemenea. să: se:fâcă-: ceva şi ariume sau să se înfăţişeze, exhibere, sau” să se înapoeze,.. „ Teslituere,' adică a dat interdicta exhibitoria. şi interdicta.. restitu- : „toria, —'In dreptul clasic găsim astfel * de ?inierdicte şi “anume: - 

„ Interdictum de libero homine exhibendo. 1. “de liberis exhiveridis ct” .* ducendis. |. de uxore exhibenda et ducenda.. 1... de liberto'-6xhi- “bendo, I.. de tabulis exhibendis. ş.a. da Ir - >. 4) In sfârşit, pretorul “s'a servit de interdicte şi pentru o- crotirea unor raporturi patrimoniale, care erau ocrotite de mai . înainte de jus civile. —" Aceste .interdict& se numesc: interdicta . 

„Potriva turburării, iar utrubi ocroteşte posesia mişcătoarelor tot! 

pi Se 

quae ad rem familiarem spectant.. | | MR „* V. Interdictele se deosebesc: între ele atât, din punct de “vedere material, cât şi din punct de vedere formal. N 

-*. 1) Din punct 'de vedere material, i 

o. i Pe 
i i 

ai D - No  



i 
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Din « acest punct de vedere - interdictele sunt de. mai “mate 
feluri: o» | 

Interdicta de divinis rebus şi Interdicta. de himanis rebus. Cele- 
dintăi sunt privitoare la res divinis Juris Z iar cele de al doilea 
sunt. privitoare la res: humâni juris 3. E 

= Anterdicta popularia . şi Interdicia privata, Cele dintăi pot. - 
"fi cerute.de oricare cetăţean +, iar cele de al doilea pot fi cerute: 
numai de persoana, al.căreia interes a fost vătămat 5. 

” Interdicta in praesens relata şi Interdicta in praeteritum re- 

„lata, Cele. dintăi pot fi cerute: pe. temeiul unui fapt, care există 
acum $, iar cele de al doilea pot fi cerute pe temeiul: unui fapt, 
care a existat în trecut 7. . 

Interdicta annalia şi Interdicta” perpetua. Cele dintăi pot fi 

cerute înlăunttul unui an utilis, de. când există faptul, pe care 

se întemeează 8, iar.cele de. al doilea: pot fi cerute” orişi când, 

după ce există faptul ce mai sus 9, . 

pa Interdicte, care trec în: folosul moștenitorilor 10 şi Inteidicte, 
„care nu irec în folosul moștenitorilor 1. 

Interdicte, care trec în contra moștenitorilor 12 şi Interdicte, 
care sau nu trec de loc contra moștenitorilor 13, sau trec conira. 
acestora numai întru cât S'au îmbogățit 1. | 

| Interdicta quae proprietatis causa continent (interdicte: peti- 
torii) şi Interdicta quae possesionis. -causa continent (interdicte- 
posesorii). In cele dintăi se pare, că se “poate face dovada în- - 

drituirii, _pe temeiul căreia se reclamă 15, iar în cele de al. doilea. | 

| _ nu-se poate face o astiel de dovadă !.   „. Interdicta possessoria;. iinterdicte posesorii sunt acelea pri- 

vitoare la posesiune.. Ele, la rândul lor se deosebesc, în: 

-..2) 1. ne. quid în 1oco sacro iat, ] ne aaa in loco pablico fiat. Ş. a 
-„2"3) 4, util possidetis ş, a. - _ 

* 4) Ve mai sus n.2. : - : 
5) Interdicia de locis religiosis, 1..Quae ad rem Jemitaren spectant $ a. 
6) V. mai sus n. 3. 

"- 7) Î. de itinere actuque, 1. de aqua aestiva ş. a. 
.8) 1. fraudatoriurm,. |; de. vi non. armata ş, a. pr 

- 9) 1. de tabulis exhibendis ş. a. , . - - 
“-10)-De pildă: £. unde vi, 1; de precario. Da 

11) De pildă: 7. ut! possidetis, 1..utrubi. 
12) .De:pildă: 7, quod vi aut clam. . i 
13) De pildă: 7. uti possidetis. a E 

.14) De pildă: /. fraudatorium, . unde vi. a 
15) 7, de intinere actuque privato, ş. a. i , 

Ie 16) d retinendae possessionis. Pi
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*. Î.. retinendae possesionis (uti possidetis şi utrubi). | 
Î. recuperandae: possessionis: (unde vi, de precario, de clan- 

destina possessione): Să a 
„4 adipiscendae “possessiones (quorum bonorum, quod legato- . - 7 , - run, fraudatoriurm, Salvianum ş.a.) 2 a | ÎI, tam adipiscendae, quam recuperandae possessionis-(quem. | fundum, quam hereditatem, quem usumfructum ş, a). .- -- - Fiindcă aceste patru. feluri de interdicte sunt privitoare la raporturi băneşti, de aceea ele intră şi în categoria guae ad rem familiarem spectant. i i Ea - Înterdicta in personam şi Interdicta in rem. În dreptul clasic toate interdictele sunt în personam, fiindcă sunt date numai în "contra unei persoane anumite, — Dar, fiindcă de la Justinian interdictele şi ăcţiunele nu se mai deosebesc între ele şi fiindcă . Justinian spune, că 1 rem. actio este orice ' acţiune, care nu-i o in personam actio, care adică. nu. serveşte la ocroțirea unei în- drituiri de obligaţie, deaceea „Putem deosebi şi interdictele în - înterdicta in personam şi _interdicta in rem. Interdicte în rem sunt puţine 17, in personam sunt cele: mai multe interdicte, Dintre a- cestea unele sunt in Tem Scripta sau. in rem concepta 18. 2) Din punctul de vedere formal. | a __ Şi din acest punct de vedere interdictele sunt de mai multe feluri : Se 5 ” 

tutoria, Înterdicta mixta şi anume : Sau ef profhibitoria et exhibi- foria, sau et prohibitoria' et restituloria, _. ” Interdicta simplicia şi Interdicta duplicia. În cele dintăi pre- „torul porunceşte numai unuia din împricinaţi, iar. în cele 'de al doilea porunceşte amânduror împricinaților, In procesele înjghe- bate cu cele dintăi, unul din împricinaţi este numai reclamant, iar celălalt este numai pârât, iar în procecele înjghebate cu cele de al doilea, . fiecare impricinat este şi reclamant şi “pârât în - aceeaş vreme. — /, exhibitoria şi 1. restitutoria sunt numai sim- plicia. Acelea prohibitoria. pot fi sau simplicia, sau duplicia,. aşa — 
- Da Ă ” , . 17) 7. Salvianum, 7, Possessorium al lui - bonorum emtor, Î. quorum -bonorum. - - : Dn „_18) 1. guod'vt aut clam, 1, restititorium sau demolitorium de la novi.- operis nuntiatio, 1. de tavulis exhibendis, l. de liberus exhibendis, 1.- de uxore . "exhibenda, 1. de liberto -exhibendo, 1. de libero homine exhibendo, I. frau- datorium, 1. guod Iegatorum. - a E | 

Interdicta -prohibtoria, Interdicta exhibitoria, Interdicta resti-
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“sunt uti possidetis şi utrubi,. în cazul în care fiecare împricinat - 
_-pretinde, că posedează. ă | 

„ Interdicta Primaria şi 1. secundaria. Când procedura înce- 
“pută cu un interdict nu poate. merge mai departe, împricinatul 
interesat, ca să meargă mai departe, poate face o nouă cerere, : 
0 a doua cerere, ca să i.se acorde alt interdict; Acest interdict 

"se numeşte -secundafium, iar celălalt se numeşte primarium!?. 
, VI. "Procedura, potrivit căreia se poate căpătă interdictele, 
este următoarea: - | ” 

1). In ori-şi ce- zi, chiar şi Intro zi, în care. pretorul. mar 
fi putut da formula, se poate cere şi se poate acordă întredictele..- 

-2). Interdictele-irebuie să fie cerute şi acordate contradic- 
tor, adică amândoi impricinaţii să fie de faţă şi să desbată spu- 
sele lor. — O singură abatere se face de la această regulă : ater” 
dictum de libero homine exhibendo poate fi cerut şi acordat - 
lipsa adversarului (imploratus). -. . | 
, 3).. Fiindcă, de regulă, interdictele trebuie să fie cerute şi 

„ acordate contradictor, de aceea este nevoie de-in jus vocalio,: “ 
i adică implorans să cheme și: să aducă pe. imploratus. în faţa 2 

  
pretorului, , . | 

Dacă imploratus nu poate ti adus î înaintea pretorului, acesta 
“u silea; luând în contra lui aceleaşi măsuri ca şi în contra lui 
„indefensus. 

» “49. După desbaterile” împricinaţilor, pretorul acordă înter- 
dictul. La început interdictul -este acordat causa cognila, 'iar, mai 

târziu, este acordat. fără causae cognitio. 
„= La inceput. y 

Când legis actiones « erau în vigoare şi în vremea, când pre- 
torul nu putea să plăzmuească in factum actiones, interdictele erau 
acordate numai causa cognita, adică numai după. ce pretorul: 
cercetă cu deamănuntul cererea şi o găsea vrednică de ocrotire. — 
Pe atunci iinterdictul eră un pfivilegiu2, - i 

“ Dacă imploratus nu se supune poruncii pretorului, se pare, . 
că acesta îl poate. sili prin amenzi şi luare de amanete (rnulțis. 

et pienoribus), casă se supună. Dar, e de crezut, că rar 'de.: 
"tot s'ar-fi putut întâmplă, ca impioratus să nu se supună unei . 
„porunci, “care fusese: daţă numai după o cercetare amănunţită a 

19) Mai: sunt şi alte feluri de interdicte, V. D; 43, 1, de interdictis, 1—5.. 20) V. mai sus $. 4, No. VI, p. 175. . E iu
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cererei. De aceea, de regulă, totul se sfârşea cu acordarea in- 
'terdictului, ÎN e 

Mai târziu, a ai a > 
Fie. chiar în vremea, pe când legis actiones erau in vigoare, 

“fie, mai de grabă, în vremea procedurii formulare, pretorii prin 
- „edictele lor, redactate în chip impersonal şi absolut (in re con= 

cepta); au. început să arate în ce- cazuri. şi -cu întrunirea. căror . 
elemente se poate căpătă interdictele. De atunci, înterdictul ma 
mai fost un privilegiu, ci o- îndrituire obştească.. 

“In vremea aceasta, pretorul acordă interdictele nu causa 
"cognita, ci. după o cercetare numai pe deasupra. Se poate, că 

el păşsa în acest chip, fiindcă eră prea încărcat. de procese şi . “deacea m'avea vreme să cerceteze cererea cu deamănuntul. Astiel: | -- Când pretorul se 'ncredinţă. de la prima vedere, că. cererea - “nu întră în prevederile edictutui, o respingea, nu da interdictul 
cerut. In acest: caz totul eră: stârşit. aa 

„Deasemenea, «când „imploratus recunoștea faptele, pe care "se întemeia „Cererea, pretorul: acordă definitiv interdictul cerut. Şi în acest caz totul eră Sfârşit, _- i | 
Când cererea întră în prevederile edictului, dar imploratus se | Împotrivea, tăgăduind sau existenţa. elementelor. trebuitoare în . - persoana lui implorans2i, sau faptele, pe care se sprijinea acestazi, - ori se împotrivea invocând 0. exceptio2!, pretorul acordă inter - ” -dictul cerut, dar nu definitiv, ci condițional, adică să aibă efecte, - numai, dacă spusele. lui implorans 'se vor adeveri. Dă data acesta se-poate, ca totul să nu fie sfârşit. In adevăr: - “ Uneori, imploratul, deşi se impotrivise' la acordarea inter- ă „“dictului, totuşi se supunea de bună voie acelui interdict. In acest : caz totul eră deasemenea'sfârşit, | Sa | 
Cele mai adesea ori, implorâtul -nu se Supune. In acest caz. | “nimic nu-i sfârşit, Pentru ca. interdictul sâ'şi producă “efectele, „„trebuie-să se înjghebe un. judicium, în“ care să se. cerceteze. şi “să se judice, dacă în adevăr “condiţia de care atârnă acele efecte, | există, ori nu, dacă s'a făcut ceva în contra edictului pretoru- lui, ori dacă nu s'a făcut ceea, ce a fost poruncit să se facă (an - aliquid adversus praetoris” edictum factum est, vel.an factum non sit, quod -is fieri jusserit), -adică: să se cerceteze şi să se judece, . întăi, dacă în adevăr există faptele, pc temeiul cărora. implorans . 
— . E 

'21) V. mai jos n. 22. 

=



  

a 

„— 415 a. 
- CN . 

„este îndrituit să ceară, ca să fie ocrotit prin “acel interdict?, şi 
-al doilea, dacă imploraiul a călcat porunca pretorului.. | 
"VII. Procedura, potrivit. căreia se > poate înjghebă judiciune 

este următoarea : , - . 
Fiindcă imploratul i „NU -se supusese poruncii pretorului, im- 

plorans, ca să 'şi ajungă scopul urmărit, .este îndrituit. să inten- 
teze o acţiune pe: temeiul interdictului acordat, agere ex inter- . 
dicto. — Se pare, că el poate face aceasta înlăuntrul unui an, de 
“când” interdictul fusese dat... . | 

Pentru agere ex interdicto; ca şi- pentru orice reciamare. în - 
"judecată, trebuie in jus vocatio. Dacă imploratul nu poate fi adus 
înaintea magistratului, acesta îl silea, luând în contra lui aceleaşi. 

" măsuri, ca şi în contra lui indefensus, — “De aci înainte imploraris: 

s 

- este: reclamant, ca toţi reclamanţii,. iar imploratul este pârât. ca. 
"toţi: pârâţii ! - 

Impricinaţii în faţa magistratului trebuie să tajehebe juidi- 
“ cium, "Pentru aceasta trebuie să iacă. caetera. ex interdicto,. „cele- 
lalte din interdict. 

Judicium poate. fi înjehebat: Sau cum poena, “cum  periculo ; E 
5  acgastă procedură se numeşte per spânsionem. “Sau sine 'poena, : : 

“sine. periculo ; procedura aceasta, se numeşte per formula. ar 
'ditrăriam. = 

1). Procedura 'per sponsionein. ia | 
Această procedură se poate întrebuință, în toate. interdic=- IN 

tele, fie prohibitorii, fie exhibitorii, fie restitutorii. Ea este deo- 
“-sebită, după cum avem de. a face cu interdictele simplicia, ori cm 

„ iuterdictele duplicia. : ei | 

In interdictele simple. = i Te - 
a) Mai întâi împricinaţii, fac caetera ex interdicto şi anume: 

Pe de o parte reclamantul cere, ca pârâtul să-i făgădu- - 
_ească' prin sponsio, că-i va plăti o sumă de. bani, dacă .se: va” 
dovedi, că a călcat înterdictul: — Pe când legis actiones erau -în: 

"7 vigoare, câtimea acelei sume pare Să îi fost egală cu valoarea. 
procesului 'preţuită prin jurământ de reclamant. Zicem . - pare, 
fiindcă numai - aşa reclamantul poate să ajungă. să fie despă-.. -. 
gubit deplin de toate pagubele suferite, din pricină că implo- 
ratul. nu se supusese poruncii: pretorului. — Din sponsio de mai . 
"sus se, naşte . pentru: reclamant o. actio. ex sponsione "(actio ex. 

, - , stipulatu). 
„Pe de altă parte. părâta la rândul său cere, ca reclamantul. * 

22 Y. mai sus n. a. is CC - e 
Î a 
RE i
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deasemenea să'i făgăduească prin restipulalio, că-i va. plăti 
„aceeaş sumă de -bani, dacă se va dovedi, că el, pârâtul, n'a 

- “călcat interdictum. — Din restipulatio se naşte--pentru pârât dea- 
semenea o aclio ex sponsione... -_: | 

| Apoi, pretorul trimite cele două acţiuni ex: sponsione sau | 
- la un judex, sau la recuperatores,- ca să cerceteze, dacă pârâtul ' 
a făcut ceva adversus edictum praetoris (contra praetoris edictum), 
şi să hotărască asupra acelor 'acţiuni.: . a 

-b) In vremea procedurii formulare sponsio. ajunge -mere 
"poenalis (mai. mult penală), adică “fiecare împiicinat făgădueşte 
să plătească o sumă anumită de bani drept pedeapsă. Recla- 
mantul întreabă pe pârât: Dacă ai făcut contra edictului preto-.: 

“rului, adică în contra interdictului, făgădueşti să dai o sută ? (Si 
contra edictum praetoris (sc. si: contra. initerdictum) fecisti centum 

„dare spondes ?), Pârâtul răspunde : Făgăduesc ! (Spondeo ))..Apoi, 
pârâtul întreabă pe reclamant: Dacă n'am făcut contra edictului 

" pretorului, făgădueşti să dai o sută? (Si contra edictum prae- ' 
toris non ? feci centum ) dare. spondes ?), Reclamantul răspunde: 
Făgăduesc ! (Spondeo 1). — Apoi, * Cc 

”  Pretorul trimete cele două acţiuni penale. din sponsiones 
“sau la judex, sau la recuperatores, ca să fie judecate. — Acum? 
sponsio, fiind mere poenalis, nu mai poate despăgubi pe .recla- “ 
mant de pagubele suferite, din pricină că imploratul nu s'a supus 
poruncii de exhibere, de - restituire, -de a -nu face. Pentru ca 
reclamantul” să -poată fi despăgubit: de aceste "pagube, pretorul . 

” “trimete judecătorilor încă o acţiune, ca să fie judecată. Astiel 
trebuie să. se judece frei acţiuni şi să se pronunţe frei hotăriri. 

“ Mai întăi se judecă acţiunile ex sponsione. şi ex 'restipu- . 
latine. Primindu-se una, .5e respinge cealaltă. - _ Na 

„ Dacă reclamantul câştigă în' acţiunea penală: ex sponsione, - 
se judecă pe urmă şi acţiunea'de a treia. De aceea,: romanişti 
numesc această parte. a judecății: /udicium secutorium. Prin 
„această din urmă hotărire pârâtul este condamnat la despă-. 
gubiri preţuite prin jurământ” de, reclamant, numai. dacă nu s'a 
supus poruncii, adică numai dacă n'a înfăţişat (nisi. exhibeat), 
n'a înapoiat (nisi restituat). — Prin urmare: Se rosteşte o com-! 
damnare şi două achitări, când pârâtul a pierdut sponsio, dar 
s'a supus poruncii. Se rosteşte două. condamnări şi o achitare, . 
când pârâtul a pierdut sponsio şi nu s'a supus poruncii. În ..
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a pierdut'sponsio şi deci nu se mai. începe judicium secutoriurm, "În înterdictele duple.: i a 
Am: văzut, că -uti possidetis şi utrubi fac parte: dintre ” înterdicta duplicia. a Ma 
a).Să presupunem, că implorans reclamă pe. temeiul lui "ui possidetis, care ocroteşte nemişcătoarele, că fiecare din impri- 

cinaţi pretinde, că posedează nemişcătorul în chestiune şi că 

sfârşit se. rosteşte o condamnare: şi o achitare, când reclamantul 

“este turburat în posesia sa de celălalt. a. 
„. Impricinaţii -fac” caetera ex  interdicto. Fiindcă fiecare pre- > tinde că posedează şi că e turburat în posesiune de' celălalt, şi 

fiinică procesul poate | să ţină vreme lungă, „ deaceea- trebuie. '-: 
mai întâi să se hotărască, cine să aibă posesiunea interimară, adică. 

„ cine să aibă! putinţa de fupt, ca să se folosească de acel lucru, 
Jructus, în tot răstimpul, cât va'ţinea procesul. — Pentru aceasta 
pretorul pune la mezat posesiunea interimară, fructus licitatio. 
Impricinaţii trebuie să -ia parte Ja mezat; iar pretorul adjudecă 

"acea posesie aceluia dintre împricinaţi, care ofere suma cea mai N 
"mare, summa licitationis. — Adjudecatarul, de regulă, să obligă 

prin, stipulaţie “să plătească această Ssumă;-de_ aci, fructuaria 
-stipulatio. Dar, uneori, se poate; ca el să nu facă o astfel de - 

” Stipulatio, — Când, se face fructuaria stipulatio, se naşte -din ea | 
actio- ex stipulatu. EI 

„= „După ce. posesiunea interimară este regulată, se continuă * - 
cu caetera. ex interdicto şi anume ; “ e 

„-  Impricinaţii fac un act de violenţă. Unii romanişti susţin, 
„că trebuie o violenţă adevărată. Alţii. susțin, că e deajuns, o - violenţă de formă, vis ex conventu. . ai 

- Măgistratul îi opreşte şi: le împune să facă sponsiones: -. 
“Fiindcă fiecare impricinat este şi reclamant şi pârât, nu: 

este deajuns.o singură sponsio şi 0 singură restipulatio, ci tre- 
__. buie două sponsiones şi două restipulationes, din care izvorăsc. 
„4 acţiuni-ex stipulatu, * e. . i 

| - Până acum avem cinci acţiuni:.Una din fructuaria stipu-” 
“atio şi patru din. cele patru : sponsiuni. — La 'acestea -pretorul 
_adaogă o a șasea - acţiune privitoare . la despăgubirile “ cuvenite . 

- 

„ reclamantului pentru pagubele pricinuite de implorat, care nu | 
s'a supus poruncii, de a nu-l mai turbură în posesie. — Dacă. 

„reclamantul câştigă în sponsio. a:sa şi în restipulatio a sa, a- 
tunci i se:cuvin despăgubirile de mai sus şi a şasea acţiune dă 

„ i Ă i i
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. “naştere: unui judicium secutoriuim, care, aici, e: numit judicium | 
Cascellianum. — Toate aceste şase acţiuni sunt trimese de. pretor 
la judecător (sau recuperatores, său Unus. judex). 

„=, Judecătorul poate să rostească până la şase hotărâri: - 
Când procesul e câştigat de acel, care are posesia inte- „ Timară, judecătorul rosteşte pafru. hoțărâri,. două achitătoare pri- vitoare la sponsio. şi la restipulatio. ale câştigătorului. şi două condamnatoare privitoare 1ă celalalt împricinat, care va avea de "plătit drept. pedeapsă „numai sumele din sponsio şi” restipulatio ale sale. . -.. a S + Când procesul e câştigat de acel, care n'are posesiunea in- terimară, judecătorul Tosteşte şase hotărâri, două. 'achitătoate privitoare la câştigător şi patru condamnătoare privitoare la acel, - - "care are posesia interimară şi care pe deo parte va avea "de „Plătit- drept: pedeapsă nu -numai sumele din sponsio şi restipulatio „ale sale, dar şi summa licitations făgăduită prin Frucluaria sti- pulatio, iar. pe de altă parte, dacă nu . va. inapoia posesia lu- | „crului dinpreună. cu fructele culese, va mai plăti valoarea . aces-. - tora fixată în judicium Cascellianum. 

„= n Cazul,-în care, după. Jructus licitatio, nu se făcuse fruc- „iuaria stipulatio şi procesul €. câştigat de. acel, care n'are po- sesiunea interimară, judecătorul rosteşte numai cinci hotărâri. Dar, 'câştigătorul de mai sus. poate să reclame summa licita- „ Hionis printrun alt Judicium  Secutorium, numit: judiciurn “ frue=' tuarium 8, SE 
b) Să presupuneni, că implorans reclamă. pe temeiul lui utrubi, care ocroteşte -mişcătoarele, că. fiecare -din - Împricinaţi. pretinde,. că  posedează mişcătorul în chestiune şi că este. tur- i ă burat în posesia sa de celălalt. 

„Procedura este aceeaş ca în cazul de mai sus (a), cu . Singura deosebire,.că nu se mai face fructus' licitatio, aşa că nu. mai găsim pedeapsa, care constă în a se plăti surima licitationis. = : ”c) Se poate întâmplă, ca în urma poruncii, pretorului vin Jieri veto, unul din Împricinaţi, nefiind Sigur de dreptatea preten- :.. țiilor sale, 'să nu vrea să facă” caetera ex interdicto. De pildă: . | Sau să nu îacă fie sponsio, fie restiputatio, fie fructuaria sfipu-. “ Zatio, sau să nu.ia parte la fructus . licitatio, sau să nu facă vis 

"437 şi 462; 

  

23) V. mai'sus $. 91, A. - Cautiones şi aclio ex stipulatu ficticia, p.:
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- adevărată, : ori “vis ex conventu, — In asest caz procedura. este 
oprită în loc. 

- Pentru ca să silească pe acest împricinat recalcitrant să facă 
caelera ex: interdicto, pretorul nu întrebuinţează. mijloacele obi- - 
cinuite de constrângere, ci un alt.mijloc şi anume: Dă celuilalt , 
impricinat, după cerere, un inteidictum secundarium, care poate 

- fi sau prohibitor,. sau r&stitutor, şi 'care are de efect să silească - 

pe recalcitrant sau: să nu mai tutbure. posesia, când mo avea, 

„sau 's'o înapoeze, când o avea. „> a. | 
“Acest interdict' secundariur este un interdict - “simplu « con- _ 

diţional, în care. pârâtul nu “mai poate pretinde, nici :că e po- 

„ Sesor, nici că . faţă. de el posesia. reclamantului e viciosa, ci 

numai, de. pildă, că. sau un al treilea are-posesia, sau că, aceasta 

„trebuie înapoiată .unui al treilea. Şi, se pare, că se poate, ca - 

“pârâtul să- piardă procesul în interdictum secundarium, chiar dacă 

Par fi putut câştigă în înterdictum “duplex; de pildă în ut: 
: possidetis. : 

2) Procedura per formulăm: arbitrariam.. 

Această “procedură se poate. întrebiinţă în interdictele ex- 
hibitorii- şi restitutorii,_ dar nu şi în înterdictele prohibitorii. — Ea.. 
constă în următoarele: / 

„5 Imdată ce pretorul în faţa împricinaţilor acordă interdictul, 
impioratul,. înainte de a plecă: de:.la- pretor--(antequam-" ex jure” 

” „eXeal), cere acestuia să numească un arbitru - (arbiter), care să 
judece. procesul, - iar pretorul. face: o in făctum "formula, în care 

-- prin intentio însărcinează pe arbitru. să cerceteze, dacă implo- 
"râns se. găseşte în. prevederile 'Edictului, adică, dacă este îndri- . 
tuit să ceară sau exhibitio, sau restitutio, şi. prin : condemnatio 
porunceşte acestui judecător, că, dacă reclamantul se găseşte 

- în acele prevederi, să- condamne pe pârât, afară numai! dacă a- 
„cesta va face - ceea, ce el, judecătorul va găsi cu cale, de'pildă, 
dacă nu va face sau exhibitio, sau restitutio, să-l „condamne. — 
Astiel, judicium este înjghebat, fără să . mai -fie nevoie :să se 

- facă sponsiones şi deci pârâtul scapă de pedeapsa rezultând din | 
sponsiones. “ 

Judecătorul cercetează şi, dacă găseşte intentio întemeeată- 
„- şi adevarată, rosteşte un arbitratus, -Dar,. fiindcă, până la Jus- - 
_tinian, pârâtul nu poate fi silit direct să execute acest 'arbitratus, 
de aceea, judecătorul, printr un jusjurandum in _litem, tăcut de 
a
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reclamant, fixează câtimea sumei, la care să fie condamnat pâ- 
râtul, dacă nu va execută arbitratus de biină voie, adică dacă 

„nu va face exhibitio, restitutio. | N | 
Este controversată: chestiunea, dacă şi implorans, înainte | 

- “de a plecă de la. pretor, poate să ceară de la acesta numirea „unui arbitru. SI a 
“Pricina, pentru. care în interdictele prohibitorii nu se poate _întrebuinţă procedura per formulam arbitrariam, deasemenea e 

controversată : Uaii sunt de părere, că acest fel de interdicte 
conţinând o prohibitio, înjghebarea procesului. presupune, că a- 

"ceastă prohibire a fost călcată, aşa că vinovatului îi se. cuvine 
” în totdeauna o pedeapsă ; deci trebuie să se procedeze per spon- sionem. — Alţii sunt de părere, că judecătorul prin arbitrium trebuind să cerceteze, dacă s'ă făcut ceva contra interdictului „(an aliquid contra interdictum factum est), şi că prohibitio fiind privitoare Ia viitor, de aceea e: vădit, că în : clipa, în care in- terdictul este acordat, nu poate fi încă vorba de o călcare alui! „=. VII, Din cele de mai sus reiese, că procedură prin inter- dicte se. deosebeşte de procedura: prin acţiuni : numai in urmă- „toarele privinţe: : -  : i E | 1) In interdicte' pretorul hotărăşte . singur, principaliter ; pe când în acţiuni însărcinează pe judecător să hotărască. 

2) In interădicte înjghebarea lui judicium este pretedată de 0o.poruncă a pretorului adresată sau unuia -din împricinaţi (când interdictul e simplex), sau amânduror înipricinaţilor (când inter- - dictul este: duplex); pe când in acțiuni nu este nevoie de o ast- fel de poruncă. înaintemergătoare. -De aceea, deşi edictele pri- vitoare la interdicte. sunt, după cum am spus, “in: rem concepta, adică redactate. impersonal şi absolut, totuş acţiunea .ex inter- dicto, dată spre a se vedea, dacă imploratul călcase porunca “pretorului, se prezentă ca o în factum actio in Personam. = 8) In interdicte; cele mai adesea ori este nevoie de o Spon- + sio penală, pentru ca procesul. să: fie înjghebat; pe. când în ac= țiuni, de regulă, nu este nevoie de sponsio- penală. - | E - IX. Procedura prin interdicte din pricina elementului penal (sponsio, restipulatio) are folosul practic, că mai totdeauna pâ- Tâtul, care ştie, că nare dreptate, se supune de bunăvoie po- runcii, aşa că nu mai e nevoie de judicium. şi deci. procesul se . „sfârşeşte repede. | E ea o



  

  

  

N 
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481 — 
„Dar, altfel, adică dacă pârâtul nu se supune de bună voie şi trebuie să se  înjghebe judicium, procesul,. de 'regulă, poate să ţină: tot aşa da. multă vreme, ca şi acel pornit cu ac- țiuni, şi numai prin abatere, când e judecat. de recuperatori, . fine mai puţin, | 

| | a „_“X; Tot din pricina folosului practic. de mai sus interdic- tele n'âu căzut în desuetudine, nici chiar după ce s'a început să „se poată plăzmui in factum actiones şi să se întrebuinţeze di- - ferite proceduri exira ordinem sau per cognilionem. Si XI Fiindcă în judicia extra ordinem .se poate procedă şi după pilda interdic elor (ad exemplum interdictorum) şi. fiindcă 
Sponsiones, de aceea diferitele proceduri . au ajuns să se_ase- "mene..— Justinian ne spune, că pe vremea sa, pentru ca îm- |  pricinaţii să se poată judecă, nu mai e nevoie, ca magistratul 

dinare. . - 

să dea mai întâi o poruncă, interdictum, ci pot să se judece fără de interdict (Sine interdicto), ca şi cum s'ar fi încuviinţat o utilis actio ex causa interdicti. Deci, singura deosebire formală . - dintre. interdicte şi acţiuni, porunca magistratului, a dispărut. Ar fi fost. consecvent, “ca să dispară şi vorba tehnică interdic- tum. Dar, deşi această vorbă a fost păstrată, totuş. interdicele Pe vremea lui Justinian nu se mai deosebesc. de acţiunile. or- 

ctele, afară de interdictul unde vi, în ce priveşte condamnarea „Pentru îructe şi condamnarea.- la despăgubiri, impricinatul, . care pierde : Procesul, poate fi condamnat la îructele - produse -: numai“ din Clipa, în" care pretorul a acordat interdictul, şi la despăgubiri pentru . pagu- 

XII. -In „toate interdi 

„bele pricinuite toț numai din: acea clipă. — Această regulă - se explică prin aceea, că la început interdictele ocroteau rapor- turi sociale, care nu erau indrituiri determinate, aşa că nu se „Putea vorbi de o vătămare a lor (în înţelesul juridic) din clipa în care se săvârşise fapta; de care se plângea implorans. De o astfel de. vătămare se poate vorbi Sau numai din clipa în care interdictul a fost acordat, sau numai când violenţa (vis) face, ca actul de care se plânge - implorans, să' capete un asttel de ca- - racterzi, ” 

  

24) V. Vol. 1, partea a doua, $. 65, p.:39, 
S. G.. Longinescu. — Elemente 'de Drept Roman “ ie 31



po 

XUL, Un interdict. poațe. fi cerut numai înăuntrul. unui răs= 
timp ariumit: dela: săvârşirea taptei, de” care! se plânge” implorans. 
Acest: răstimp nu este, acelaş pentru 'toate: interdictele: De aceea, | 
după : cum! am văzut, „unele: înterdicte' sunt anuale, iar “altele, per: 
pete, îi ia e is . 

| XIV. Reclamarea pe temeiul unui | înterdict cordat: agite 
ex “interdicto), adică: intențarea acțiunii izvorând din, acel Înter: 
dict, 'se: poaţe' face,: "de regulă, . înlăuntrul. “unui 
presciiplia” acestei ăcțiuni- ca 'şi a 

„este de “regulă de: un' an ufilis,:. Ai 
a Dăr, Chiar. după! trecerea: atestiri: ani (post! cin) se: dă pă- 
 gubăşiului o: in factuim: actio, “prin. care! pârâtul: poate fi | 

"nat; însă? Rumai, Ja e “ceea, „ce: „a, aiuns; 
pervenil. * Liz 

  

    

   

    

  

  

   Sci 4 Ştim, căra în' vectiiul” 1 dept“ 'roriani reprezentatea î în justiţie 
nu: 'erâ'admisă ” şi "de: aceea: un cetăţean pe: atunci, hu “putea.” să 
se: -judice, fie: ca: pârât, “fie ca reclamant: nici prin, acei de” sub 
puterea sa: şi nici: prin persoane libere. Mai “ştim, că: un “păterfa= 
milias-: „putea să "dobândească “nărituiri prin acei. „de sub, „Puterea. 

| sa, mai ales. “prin: filiifamilias * şi prin! robii săi, “i : 
Să presupunem - următoarele : -Un cetăţean paterfamilias eră 

absent. din: Roma-fără! voia sa; fiindcă” sau €ră: dus în Slujba sta- 
tului: (âbsentia rei publicae causa), sau dusese robit. de. duşmani 
(absegtia' captivitătis' causa), iar alt cetăţean” S'a pus, în stăpânirea 

_ unui lucru al - absentului -- şi'a început usucapio a "acelui! lucru; 
| Proprietarul lucrului: nu putea reclamă Tucrul. înapoi în persoană. 

_- fiindcă eră: absent: dar, fiindcă reprezentarea” înjustiţie” nu eră 
“ admisă; nu: putea: reclamă: nici prin! acei: de sub puterea: sa. De 
 aceca, acel care începuse ! usucapio, o continuă, o implinea după -1 an, ori 2'ani,. după cum lucrul 'e “mişcător ori nemişcător, şi . ' astfel dobândea: proprietatea: acelui lucru; iar absentul, proprie- - tarul lucrului, pierdea - proprietatea sa. “Proprietarul lucrului” ne- putând: fi: învinovăţit nici de: absenţa sa, “fiindcă „fără "voia sa „a fost absent, şi nici:de nereclarnăre! la vreme, fiindcă un absent - nu poate reclamă, urmează că usucapio de mai sus eră conformă. Cu jus civile, Dar, pierderea proprietăţii, pentru absentul nostru 

* 

    
 



“e 

aaa o 
“eră? vădit neechitabilă / Deci, usucapib aceasta, deşi e era conformă „Cu dreptul, totuş | eră contrară dreptăţii |. DER | "Să presupiuriem din” contra, că în. timpul absenței cetăţeanului dei mai sus, un Țiliusfamilias, al lui, începea' usiicapio” a“unui lucru. _ Proprietatăl lucrului nu “putea reclamă” contră absentului. „Filiusfa- “milias” „Continuă usucapio. pentru absent, o. „Împlinea. şi. astfel ab> “ sentul' dobândea'! proprietatea Tucrilui, iar. proprietarul” „pierdea „propietatea. sa. Proprietarul | lucrului neputând. fi. învinovajit de: iiereclamărea' la vreme, fiindcă nu se. putea reclamă „contra unui absent, „acesta neputând fi învinovăţit. «de absenţa, sa, fiindcă fără "de voia” “sa a fost absent; şi pierderea proprietăţii fiind „vădit ne- "echitabilă, urmează; că. “LSucapio şi. în acest” Caz, „eră „conformă . cu “dreptul, “dar eră contrară dreptăţii” - 

"Ce" eră de: tăcut în astfel. „de „cazuri,; “când un act jutidie con- . form drepfului, "dar “contrar dreptăţii” ăvea de efect Stângerea unei . indrituiri 2. i, 
PR Mijloacele” Pbicinuite: de o; crotire. a îndrituirilo şi excepţiile nu răi îndestulătore. Stă 

| “Deaceea,. magistratul” a. recurs la. un mijloc mai i îndrăzneţ, “In” virtutea lui” imperiim, “său, consideră. acel act ca.  neavenit, îi ânulă; efectele, pe care ar fi: trebuit. să le producă, şi punea . “din” nou lucrurile. în Starea, în. care. se „găseau! înainte de. facerea, 

  

   DEI PR 
actiunile 

  

   or,     

    

, actului. Aceasta.” se numea. a. restitui. în întregiirie, in „integrum „Festitiicre Deci, putem, "da „tirmătoarea, definiţie: Să a, integrumi. Testitutio este” un. fiijloc, prin câre un magis-,. trat fn, virtutea lui” imperiuin, al său, din pricină că! nici. prin ac- țiuni, nici Prin excepţii nu, “poaie! să. înlătureze.. ătămarea, ! "pe care un. act! juridic,. „conform. cu: dreptul, dar, contrar dreptăţii, sau “a „pricinuito, Său, poate. „so pricinucască” unei persoane, priveşte 

  

- acel. act, ca” şi Cura, mar, există. Şi, inlăturându-i astfe] efectele, “pure din nou pe. acea „Persoană în. 'starea de mai înainte, „i IL “Din “definiţia de! mai. Șiis, tirmează : DI e Pa D). In; integru restititio ni. 

    

     
este în 

  

Ea „nu întră. în “domeniul dreptului, 'Bropriii. zis, E “afară ide acest. domeniu, Se! găsesc: chiar, urnie, din câre reiesă, 
- “că. ea a fost, privită, ca, un „beheficiurn,. un, hatâr al măgistrătului ; 
aşa, că acestă „putea. şi "să. mo. înctiviințeze. , 

„ Cererea! unei iri integru restitutio” e. numită de romanişt 

  

. 

pp: 

“se sprijină “pe ju sdietio, e ci pe Si ” “imperii al magistratului. De aceea : -



de cerere, e numit implorans, impetrans, nu reclamant. | 
Acel, în potriva căruia se face acea cerere, e numit im- 

„Ploratus, impetratus, nu pârât, 
2) Atât judices cât şi magistraţii, care n'au imperium, precum 

„Sunt. magistraţii municipali (duoviri ş. a.), nu pot să încuviin- 
țeze o in integrum restitutio. — Dar, s'a sfârşit, ca . să se dea | această putere işi judecătorilor : ordinari. - 

cauză echitabilă. o | o "- 4) In integrum restitulio” este încuviinţată, numai când ac- 
tiones şi exceptiones nu “sunt îndestulătoare, pentru a înlătură 
vătămarea, de care e vorba; deci ea este “un auxilium .extraor- 

 dinarium, un mijloc cu totul subsidiar, care, din această pricină 
Chiar, odată cu dezvoltarea dreptului a fost restrâns şi supus la regule anumite. 

cere întrunirea a trei elemente : „Laesio, gestum şi justa causa restitutionis. a Sa | 1) Laesio, o vatămare în virtutea regulilor 'de drept, care sau pricinueşte, sau poate pricinui unei persoane o pierdere. „Pierderea poate fi: i . 
Sau o pierde-patrimonială, adică o pierdere, Care se poate „preţui în bani, adică o pagubă (damnum), fie o micşorare a patrimoniului, de pildă, Cumpărarea unui lucru cu un preţ prea: mare, fie o nemărire a patrimoniului, o pierdere a unui “câştig, de pildă, repudiarea unei moşteniri. . 

“Sau o pierdere nepatrimonială, adică o pierdere care nu: se poate: preţui în bani, fie 0. neplăcere, fie in neajuns. De pildă: Vânzându-se la mezat casa părintească a unei persoane. „aceasta se lasăla fi Supralicitată de altcineva, iar pe urmă ii pare rău, că ma dat mai mult să poată avea - acea casă, O persoană, care a fost condamnată prin o hotărâre,. nu vrea să existe o hotărâre condamnătoare în potriva sa. O persoană, “care a fost adrogată de alta, nu-i: place acea adrogare.; - „Dar, pierderea unor expectative, sau a 'unor speranţe. nu „este de ajuns. De pildă: Pierderea: unei usucapio... Ia Pierderea trebuie să fie! proporţională 'cu 'neajunsul, pe care-l va pricinui în integrum restitutio. De aceea, de “regulă, 

„imploratio, impetratid, iar nu reclamaţie. Acel, care face o astiel 

3) Cauza încuviințării unei in integrum.. restitulio. este o 

Ii. Pentru ca in integrum restitutio să fie Incuviințată; se. 
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dacă pierderea este prea mică, nu se încuviinţează în. integrum restitutio i căci, minima non curat praetor. Insă, prin abatere, se - cere uneori grande damnum,. magnu;i detrimentum. a 
2) Gestum,. un act juridic liciţ, care: să fi pricinuit vătă-- „marea. -- - e a RE Acest act poate fi sau bilateral (contract), sau unilateral (chiar o simplă arătare de voinţă, o declaraţie ş. a.) - 

„ Deasemenea el poate fi: Sau un act pozitiv. De pildă:0 cumpărare, o vânzare, ş. a. Sau un act negativ, o omisiune.. 
De pildă: Lăsarea vremei să treacă are de urmare pierderi sau - “de îndrituiri, sâu de termine, sau de răstimpuri. [Indrituitul - la “un uzufruct lăsând să treacă un an, ori doi; fără 'să-] exercite, „ uzuiructul se ștânge prin neexerciţiu şi el îl pierde]; A “De aceea, actele juridice ilicite (delicta, dolus; culpa); care 
-pricinuesc o „laesio. unei, persoane, nu îndreptăţesc pe aceasta, „să ceară in integrum restitutio. îi ae 

- 3) Justa -causă restitutionis, „0. cauză echitabilă, care să 
- aibă legătură cu laesio. . .. î., aa 

La început, această cauză: eră în: fiecare. caz lăsată la „ “chibzuirea * magistratului, ai 4 ” 
| Mai pe urmă, edicta, jurisprudenţa, senatusconsulța şi res- “criptă -au statornicit şease cauze . (minor aetas, . vis. ac. retus 

«dolus, error, “minima capitis- deminutio Şi absenti), pentru care „se putea încuviinţă” in integrum restițutio. i 
„In sfârşit, constitirtiones principum au adăogat. încă două 

cauze (falsi testes ori falsa instrumenta şi nova instrumenta) la cele de mai înainte. . . . ..:. i Ai 
„-- Dacă însă între causa şi laesio nu va fi legătură, nu va fi * 
un raport de cauzalitate, in. integrum restitutio nu va fi încu- 
viinţată. A Sa a 

IV. Să ne îndeletnicim mai de aproape cu. justae. causae 
Testituliones, - -- a 

1) Minorita tea (minor aetas). Minorii (acei mai mici de 25 ani) 
pot cere şi căpătă in integrum restitutio ob aetatem, lată cum s'a a- 
/iuns la aceasta :: La, început, ei.au fost ocrotiţi prin in integrum Tes- . 
tiiutio, numai când. suferiseră o vătămare din pricina unei 'cir- 

“+ cumscriptio săvârşită de cei.:de-al treilea, - adică dacă aceştia, 
“făcând acte juridice: cu ei, cu: ştiinţă îi înşelaseră, — Mai pe 

„armă, minorii au fost ocrotiţi în acest chip şi ori de câte ori
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suferiseră. 0” vătăriiare: din: pricină; ică fragilitas ; şi infirmitas Con- 
“silii, “uşurinţă: şi, neexperienţa,: proprii: “vârstei! lor,i:îi făcuseră. să. 
se înşele, adică''să:riu- şi dea..bine. seamă: 'de'urmările :: actelor 
lor 'juridice:;:: Dar; pentruca ei'să: fiu “piardă 'creditul“' cu (totul. şi pentruca daraverile sociale să nu fie păgubite, Paulus cerea sau o: manifesta-:circumscriptio, !sau:0: “negligentia. : 'grosolană::/ 

- Când vătămareai fusese “pricinuită niimai desun castisi-o întâmplare; iminorii:m'au. fost: ocrotiţi: prin'in: integrum:: restitutio, A fiindcă:lipseşte raportul: de:: :cauzâlitate . dintre::niinoritate: şi: Vă “tămare De pildă.:: Un minor::a-- cumpărat: un:cal::bun.: “Şi 'eftin, Deşi: ninor;€l..r'a fost: “vătămat:prinii! icontractul':de.i cumpărare, pe:care la. incheiat.:Peste. câtevă zile: calul, tcăzârid: “şi“:rupân-!. . „du-şi un picior,ia trebuit: să fie: » omorât: Acum; minorul i:a': su- ferit o: pierdere ;: "dar. âceâstă' vătămare: hu-i pricinuită de imino- ritate;; de:  fragilitas: şi; infirmitas : consilii; ci: de : casus. In: astfel de „ împrejurări şi un major ar! fi suferit:'0.: : pierdere |ii:Deaceea;. mis norul:nu câpătă.: in integrum'restitutio. “Deasemenea; când; robul “cumpărat de minor moare, cână: casa cumpărată: de: 'ei: se: năru- eşte 'din ipricina: unui “Cutreriur |iixuz: rtenye E dițeoni pl Dar, uneori,“ minorii au fost ocrotiţi 'prin-iin. integru: 'tes- 
  

titutio, chiar:când- vătămarea; nurieră „urinare; directă a:/.actului lor,“ci a:unor întâmplări. de mai: târziu: Asttel:: zi “Minorulicăre face acte. câştigătoare, 'dar;: îndrăzneţe, şi; fiindcă;:nuile. răfueşte destul: de repede, suferă:: pierderi: din: pricina”: a felurite întâm- 

  

plări, multis :casibus, :capătă: ini inteorum. restitutioi:: i “xDeasemenea;: „capătă: iniintegrurm + “restilutio : “şi acel + care, în vremea pe când: eră nasciturus, pierduse. 0: :indfituire,: «fiindcă altul. o. dobândiseiprin USUCApio. i? ii isi zi i jan 

  

DEE ; Chiar. “Pupilul; „care-a :făcut. acte: cu: 'pductoritast, avitutoru- lui său, şi minorul, care a: făcut acte cu “ „COnSensus« al:curâto- rului, său, precum :şi*minorul' sub. Pairia:potestas,: cate :a! făcut acte cu »JUSSAS* lui „Pater familias al său, capătă in integruri res- tifutio. sii foi iai 9 Pra dez tg Mia) ai NA pn Mai, mult. decât atâtă : :Pupilii. şi. minorii capătă in intezrim reștitutio „Şi când. actele, au. ost;. făcute. Pentru; ei;. fie, de tutorul lor, fie. de, ,curatorul lor, dacă, âceştiă. au: lucrat Sau,;cu -dolug, | sau cu neingrijire: ;grosolană, Bit iti ch Blit cei seci pian : In „Sfârşit,; în „dreptul: nou, minorul se. “bucură „de, in, inte. 

    

i 3 
  

    

  

    
grum restitutio, „Chiar. şi, când; ar: Butea, să; ;repare Vătămarea,- Şi iN _prin alte. mijloace. _ . Sa -  



a 
/ 

7 
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An, unele cazuri minorul. nu „poate. căpătă in inter. resti- 
Dai ei Ni, E zilio. “Cele! mai Inserinate, din aceste, cazuri sunt: 

ri: 

  

- i li [e „fie, „ce. a ami mâjor,. a probat sau a! - ratificat 
“actul.    

  

   

  

| ide “prescripțile 4 scutte” 'nu: mr 
loc" contra sa; iar” “longissiriii „demporis. paescriptio ti. lașă: destulă 
“vreme, ca. să. “vegheze asupra. iătereselor, „sale, "după. € ce a. ajuns 

“Ia. ajoritate i i 

î, 2): Violenţa şi frica | sac melus). "Orice persoană, “care "fă 
cuse. un: act vătămător' per tru sine, “din pricina, violenței (vis CON. 

„pulsivă). întrebuințată față: “de: ea, „poate cere e şi căpătă i in i inteeruim 
restitulio, '0b metur, - mii it a i Eee 

Fiindcă”, 0 astfel. de „pe soană- este ocrotită toate! Pins, 'dipă 
- cum “yorii "vedea 2, Şi, “prin” “actio'': : metus* causa, "cu: "care se 
căpătă vâloarea.. împătrită” a' “iucrului Smulș: cu violeriţă, şi” prin 

„excepii 0 - 
este rar întrebuințată. Dar, ea: 'eşte” nu îiimai de folos, ci şi tre-. 

„ biiitoare” în urriiătoarele' doiiă cazuri i ia Aaaa 
“Când''o' “persoană. din' piicină” isleaei” 'a: “făcut un 'act “sau 

- de. „primire. a. unei, imoşteniri, Sau “de” repiidiare: a: unei!  moşteriiri 
“şi! vrea. să, “înlăture” tirmările” păgubitoare“ ale: actului: făcut. In: - 
acest caz „exceptia : metis - Caizsa nu se mai: poate: întrebuinţă, 
căci, actul” e. - executat; iar cu. actio” "inefus + 'causa nu se: “poate 

ajunge sau la tepudiarea moştenirii prizuite, 5 sau. i la Priiiirea: moş- 

tenirii repidiate, Aa Dei . 
„+. Când - pârâtul 'este insolvabi "În: “acest câz'* cu: dello 

„mebus' cauşa “reclamantul capătă” o hotărire condamnatoare: la îm- 
„pătrită Valoare! a lucrului, adică o creanţă împotrivă acelui pârât, 
şa că, trebuie, să concureze cu: “ceilalţi ' creditori ai'acestuia;: pe 

“când cu “in 'integrum restitutio poate. să' capete chiat Iuicrul pierdut. 

    

      

   

   
   

  

  

      

1) Cc. 2, 41. in qutbus: Căusis in int. rest. neceșsaria: non est. — v. mai . 

- sus $..90, n. 17; p: 424... NE aa Ri 

2V, Volumul II, $. 118, paz „96 si urma. - a 

i mine, Ei
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3) Viclenia (dolus). Orice. persoană, care făcuse un act stricii iuris 3 vătămător pentru sine, din pricina unui dolus întrebuințat faţă de ea,. poate cere şi căpătă in integrum restitulio ob. doluni. O astfel de persoană este ocrotită, după cum -vom. vedea, şi prin acfio -de dolo, cu care se capătă despăgubiri, şi prin ex= "ceptio 'doli. Insă, în. caz de insolvabilitate: a pârâtului, in inte- grum restitutio propter dolum e mai folositoare. Afară de aceasta, fiindcă actio. de dolo atrage infamia pentru cel. condamnat 4, de. “aceia, spre a se .preîntâmpină infamia, in integrum restitutio tre= buie să fie întrebuirițată cu precădere.  _.:-.. ÎN ” Dar, e de luat aminte, că în izvoarelele noastre in integrum _restitulio propter. dolum. este încuviinţată numai în “cazuri proce- Suale 5, fără să “putem “spune, dacă această mărginire a fost fă- „cută dela început, său numai mai târziu |... 
- 4) Eroarea (error). Orice- persoană pe temeiul unui” Justus - error, a unei erori scuzabile, poate_cere şi căpătă' in integrum „ Testitutio ob errorem, dar nu împotriva oricărui “act vătămător, pe- care-l: va fi făcut din eroare, ci numai a unor acte anumite 6, “Când'-actul e o separatio - bonorum. [Creditorii unei persoa- „ne, carea murit, crezând. din eroare, că moştenitorul acelei. per- soane e încărcat de datorii şi pentru a preîntâmpină concurenţa creditorilor „acestuia, cer. şi capătă, ca averea de moştenire să „ fie despărțită de averea  moştenitorului. Pe urmă, creditorii. în- credinţându-se, că moștenitorul e solvabil, pot cere - restitutio în: potriva acelei separatio bonorurm]. | . Ie Când actul a fost făcut cu pupillus, a căruia incapacitate a fost întregită,. 'nu de. un tutor adevărat, ci; de un fa/sus: tutor. „Diferite acte de procedura: Formula, care cuprinde sau g plus petitio în intentio, sau o 'condemnatio prea mare, precum şi formula, în. care s'a lăsat la o parte o exceptio “perpetiia, . Pier „deri de termine şi de răstimpuri. o e 
5) Minima capitis deminutio a datornicului. Sau mancipatio, : sau adrogatio, sau adoptio sau legitimatio. a unei persoane fac, ca aceasta, după cum vom "vedea, să sufere o minima capitis : __deminutio, care până la Justinian âre de efect să nimicească toate - 

  

„3 V.. Volumul'1l S. 118, pag. 100 şi urm. 4):V. mai sus $, 22, pag. 233. .. 
„a 5) Cf. D.,42, 1, de re iudicata, 33; D. „ Zionibus, 7, 1. . e 

4, 1: de in integrum restitu- 6) V. Vangerow, Pandekten, Voi 1. $. 186. 

in integrum



".. blicae causa: şi de absentia caplivitatis causa. 

— 489 — 
“raporturile juridice înte meiate pe jus civile, în. care s'ar fi. găsit acea persoană. ! Deci, dacă aceasta este un datornic, . creditorii săi rămân fără datornic şi pierd. creanţele lor. 

Acest efect nu numai că e neechitabil, dar e şi primejdios; căci, datornicul, spre a scăpă. de creditorii săi, mar fi avut de” „Cât să se lase să sufere o. minima capitis deminutio ! “Deaceea, „ Pretorul, -pentru'a înlătură aceste neajunsuri, da acelor creditori „în integrum restitutio ob capitis deminutionem, adică privea man-. „-cipatio, adoptio, adrogalio şi legitimatio,: ca şi cum nu. S'ar fi în- - tâmplat şi înapoia creditorilor. acţiunile, pe carele avuseseră mai. - înainte în. potriva datornicului lor. 
jormelor acestui împărat, nu mai | e nevoie de in integrum restitulio -ob capitis deminutionem, _ 6) Absența (absentia);- Absentes, neprezenţii, pot cere şi „căpătă in întegrum _restitutio ob absentiam. . ... DN a E de crezut, că-in integrum restitutio ob absentiam a fost încuvinţată pentru întâia oară de pretor:în caz de absentia reipu- 

Dela Justinian, în urmâ refo 

| In izvoarele noastre găsim, că in integrum restitutio ob ab- „Sentiam a fost încuviințătă de pretor prin edictul lui pe temeiul cauzei de echitate aproape în toate cazurile, în care 0 persoană suferise o l/aesio din picina sau a neprezenţii sale însăşii, sau 
„a meprezenţii altei. persoane, ! Astiel, în integrum restitutio ob 
Ii “ absentiam e încuviințată :. * Mi dă 

_.- Când persvana,. care suferise. /aesio, este ea însăş, făr'de 
” “voie, (din pricina sau. a' unei Slujbe a statului (absentia reipu- 

 Dlicae causa), sâu' a robirii: sale fie de duşmani (absentia capti- - 
vitatis causa), tie de alţii, sau a: unei  îrici îndreptăţite, sau a 
punerii sale la închisoare) neprezentă. la locul, unde trebuie să 
se facă actul, care să preintâmpine vătămarea îndrituirii . sale, 
a Deasemenea, ea este încuviinţată, când altă. persoană, care ' Di trebuie-să fie “prezentă la locul de mai Sus, pentru .ca îndrituitul . 

“ să poată face actul, care “să. preîntâmpine- vătămarea îndrituirii 
sale, sau „este neprezentă din pricina fie a unei Slujbe a statului, 

"fie a robirii: sale, fie a: punerii la- închisoare, sau' n'a lăsat re- 
prezentant, . SI a 

In sfârşit, ea. este încuviințată pe temeiul unei 'clausula ge- 
neralis, care glăsuia mita si qua alia mihi iusta causa. videbitur 
n. integru m 'restituam“, şi în alte cazuri asemănătoare cu cele de . . 
mai sus şi anume: Ș
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"- Câtid persoăită, ' care a: “Suterit 1aesio, este : 'neprezeiită la 
locul de mai sus său făr de. “voia. sa, “din! pricină că. e dusă în 
slujba, - nu a, „Statului, a. oraşului, şi. anume fiindcă '€'' legatus 
civitâtis, sau: “chiar. cii! 
particulare, dar! sa, întâtiplat, să! nu se facă! actul de: mai! sus 

   

dintro. pricină, pe. care. ma! puituto! prevedea, de „pildă, “din pri- Si 
„cină. că reprezentantul, „pe. „Care- -l lasase, a murit în Vremea: ne- 
prezenţei sale. Na      

Deasemenea, - Când | eprezența' fie a acestei” “persoanei “fie. a 
celeilalte, | e priciriuită sau de 0. “inundație, Sau „de alte întâmplări 
ale firii, care au întrerupt „comunicarea, 

“In, sfârșit, tot” aci, ar “intră. cazurile, când neprezența ar rfi pri- E 
“cinuită de” 9 boală grea. şi veche, - “de. o: izolare, autoritativă în 
"caz de epidernie, ş. a: a 

„In toate aceste, cazuri. îndrituir Vătămată, 'din Biicină 

     

că. de nevoie. nu, s'a făcut: la. Vreme: “actul ' trebuitor pentru înlă- - 
turarea * acelei” vătăniări, adică, din“ “pricină că nefacerea' acelui 

“act e datorită unei. întârzieri. silite ; ;. sau” cu alte” vorbe, îndrituirta ' 
e: vătămată” “din „pticina. unei. omisiuni sili 6, Aşa dar, “in integrum 
restitutio 05: abseritiam ei ncuviințață! numai, în, cazuri de omisi- 
uni “silite. Pe. terieiui]! celor de mai! Sus! Sar, „putea formulă” 're- | 
'gula- următoare : [ii „indegriim” „restituțio. ob abseritiăm este! încu- 
 viinţată “ ori de câte” ori.0 “persoană a suferit o. „vătăm. re “din 
Pricina unei „Întâmplări, icare a împiedicat: -0 să “facă! da “vreme: „> actul trebuitor! pentrii pretntâmpinarea acele. vătămări şi, “de. care 

nu poâte, fi. făcută „răspunzățoare, „adică, din pricina: unei 'omisi=. 
    ini silite; e Ă 

Acestei omisitini cel&” de mai “multe 

    

  

ri Sint privitoare! ja. 
terimine. şi ia. răstimpuri statornicife,! “său, "de: lege, său de „parti 

isa 

  

'culari Chiar, şi pot fi felurite. “Astfel “Sunt: 
"Oimisiuni "de a face” unele. acte judecătoreşii.: be pinda: 

    

“Neintentarea la vierie a unei acţiuni, pentru: “întrerupe, 0: Pres- Ă eripţie. Neapejareă la vreme. „a: unei hotăriri, ş. a.m. d 
“Omisiuni” de a face! unele acte. extrajudecătoreşii. De pildă: 

teia, 

-Omisiuni : sau "de "termine sau de: făstirapuri! Statornicite de “particulari, “De pildă: Dacă! persoană, „căreia i s'a “lăsat! un. „ legat” cu condiția, ca să fie în Italia, când” va. “muri, „estatorul,, 

'voiă. să, fiind. “dusă pentru afacerile sale - 

Neexercitaiea: unei servita care are de urmare stângerea aces 

i



= 

n'a: putut: Fi: prezentă: acolo. în. acea, „clipă :din” pricina unei slujbe a stațului: Deasemenea,: :când s'a. încheiat. o. stipulatio, cu. condiţia: „ca:șă sedea o. Sumă de bani, în. fiecare; an,. în care'sau stipu- lator sau promissor. vor fi în' Italia, şi pe urmă. sau: „una; $au alta, din. “aceste. persoane, a -fost.. .neprezență.. reipublicae. causa. 
Am zis, că - omisiunea , trebuie. să fie, silită. Insă sila, nevoia; E 

. nu, i trebuie să fie: „numai decât, o... „imposibilitate, sabsolută.;; E, de 
ajuns, ca.. să, avem, deaface Cu. piedici, «Care;după: mersul; 'obicinuit. al. lucrurilor. nu. -puteau să: fie nici prevăzute, nici: „înlăturate, — - 

În integrum, restitutio. ob.  absentiam. nu'este. “încuviinţată : 
a . Când. Persoana. neprezentă,. cu: care : “trebuie; să:se facă, ac- 

tul preîntâmpinător al vătămării, “a „lăsat un reprezentant, iar Cea-. 
Ialtă persoană, n'a.:yoit. să facă: “cu .acesta'.acel act. gi 

„Deasemenea, când: Persoana .neprezentă, care:a. fost, vătă-. 
mată, având: “putinţa; ca,, pentrul. răstimpul. cât, va ţinea neprezenţa. 

  

sa, să lase. un. reprezentant, nu a, lăsat; căci, iîn-acest caz ea - 
“este, în culpa işi deci Singură, răspunzătoare, de, “nefacerea actului 
 demai sus. -. . îm ere te 

  

Cestiunea - e „controversată; În. Cazul, în.care. i persoa.. 
“na! :neprezență . „Şi. vătăraață. lăsâse' uni reprezentanț, dar acesta 
din nelngrijire a, omis să. facă: actul de, mai, sus 7; sUlpian ; :zice, 
că. ia integrum rsstitutio. '0b: absentiam. trebuie să; fie, încuviinţată 

e ŞI acest - caz. Această părere „pote îi sprijinită astfel, Lae-. 
-” “Sio. a; neprezentului -nu-i. o urmare.. directă .a::neprezenţei “lui, ci 
0 urmare indirectă ; dacă el. ar, fi rămas; , prezenţ,; „arfi „putut: să, 
: facă el. Însuş.. actul, trebuitor, ca -să preîntâmpine Jacsio;: şi, dacă 

l-ar fi făcut, n:ar fi avut: nimic de suferit din pricina neingrijirii.. 
reprezentantului: său. — Insă, Paulus'e'de părere.contrară.. In spri- 
jinul. acestei păreri. se poate zice: Neprezentul a lăsat pe.;repre- 
zentant în locul său; deci, ceeace acesta sau.;face,.., sau, “omite 

să. facă, trebuie; Să: fie, privit, ca. gis cum ar fi; fost. sau. făcut, sau 
„omis, de .însuş “neprezentul. 

Die 

    

  

re te atei zmei fese 

7) Martori falşi (falsi estes). şi” i fnscrisuri: “aie. Casă “n 
strumenta).. In;.virtutea unui. rescriplum.al: lui; Hadrian, in integrum 

        

„-restitutig. afost incuviințată: în, potriva - unei, hotărâri, definitive 

  

a -. pe Eu ENE ... N ŞI A set 

7) D. 4,.6,. îx: 'quibus. causis :majores, 26, $. 9; n; :4, 15 -dein integru 
restitutionibus, 8; D., 4, 6, ex quibus causis, li — V. Derabure Pandeiden,, 

1902, vol. 1,$. 142, pag. „331 —332, n. 9.. pa a
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rostile pe temeiul 
întinderea 'acestei -rândueli, ea: fost încuviinţată şi în cazul, În 
care o astfel de hotărâre fusese rostită pe. temeiul unor înscri- „uri falşe. N Aa . 

8) Inscrisuri nouă. (nova instrument). Insfârşit, în integrum: 
| restitutio a fost încuviințată, când. reclamantul, - care a -pierdut 

- ” procesul din pricina. unui! jusjurandum purgatorium. tăcut de - 
pârât, a descoperit, după hotărîrea achitătoare, nova instrumenta 
(inscrisuri nouă), şi arată, că voeşte -să se servească. de ele, . 

V. Dar, chiar dacă aceste trei elemente (/aesio, gestum şi justa” _ causa restitutionis) se găsesc întrunite, in inteorum _restitutio nu-i: „ încuviiinţată în “următoarele cazuri : a Mc -„ 1) In potriva'unei prescripții sau "de 30 de ani, sau 'de mai mulţi ani: Minorii mau de ce să se plângă de această abatere, . 

„ani, sau mai mulţi, ca-să reclame-8,. 

fiindcă după ajungerea lor la majoritate, mai au încă sau 5 

2) In potriva unei hotăriri. : rostite pe temăiul! unei jusju-  randum decisorium, . n 
„3)-In potriva vânzărilor făcute de. fiscus. AR _.4).In potriva suitorilor, când e cerută de scoboritorii lor. 

5) In potriva patronului, când e cerută de clientul lui. 

je 

“VI. Procedura pentru cererea unei in integrum _restitutio este „următoarea: o Sa „ 1) Cererea, imploratio, impetratio, poâte îi făcută sau pe | cale de actio, sau pe cale de exceptio, . .* a 2) Indrituit să ceară in inegruri restitutio, implorans, - im=" 
- petrans, poate FE „: | 

” Persoana, care a suferit laesio, | 
”-Moştenitorii acesteia. - -- Sa 

" “Cesionarii ei... a 
Garanţii ei, care au luat parte Ja act, afară numai dacă, datormcul fiind un. minor, garantatul a voit. să fie apărat. în "potriva minorităţii. N 

8) Răstimpul, înlăuntrul căreia restitutio poate fi „cerută, este, în vremea dreptului clasic, de un annus utilis, iar de la Justinian | de un quadrienniuin continuum. | EI incepe-să curgă, de când -s'a întâmplat laesio. 

  

8) Cf. $. 90. No. VII, 1, p. 423, n. 17 

arătărilor unor martori falşi. Pe urmă, prin



So - a ă 

Dar, Curgerea lui e suspendată atât de minor aetas, cât şi - 
de absentia şi de cazurile asemănătoare cu -absenlia ; aşă că în 
aceste. cazuri . incepe să curgă numai, de când causa restitu- 
fionis a încetat, adică, de când minorul a ajuns la majoritate şi 
de când neprezentul a fost prezent. - o 

Dar, curgerea ii nu-i suspendaţă ' de _necunoaşterea a 
-“tămării. 

În integrum restittio ot  capitis deminationen poate fi. ce- 
rută ori Când. - - 

4) Ea poate fi cerută sau În potriva. unei persoane anume 
arătate, sau 'fără să se arate o persoană anumită; 

“Persoana anumită, în potriva căreia e. cerută,  imploratus, . 
impetratus, poate fi: 

Acel, cu căre s'a făcut. actul, de care-i vorba. 
Acel, care e direct interesat la acest act. De pildă: Po-: 

trivnicul nostru dii procesul,: în care noi am făcut o omisiune, 
pe temeiul căreia putem cere in integrum restitutio. Deasemenea, 

| „cumpărătorul de al doilea (subcumpărătorul) care ştie, că în- 
tâiul cumpărător a cumpărat de la un minor. | 

Moştenitorii. celor de mai înainte. 

Chiar un al treilea. Dar, aceasta se întâmplă numai : Cand 

causa restitutionis este vis ac metus ; când.. se cere -restifutio a 
unei îndrituiri absolute (fie personală, fie reală, fie de moşte- 
-nire), mai cu seamă restitutio.a unei in rern aciio; şi când in 

“ întegrum restitutio mar avea efecte, dacă mar fi dată în potriva 
celui de al treilea, iar implorans (sau minor, sau ostaş) “ar. su- 

feri un grande damnum, un megnum: detrimentum, cum ar îi mai. 
cu seamă, când implorans vrea să recapete un lucru, care se 

"găseşte în posesiunea unui al treilea De pildă: Subcumpără- 

torul, chiar dacă nu ştiă, că întâiul cumpărător a cumpărat de .- 
la un minor, poate îi -imploratus; dacă întâiul cumpărător va fi: 
ajuns insolvabil. - 

In. integrum restitutio poate îi cerută. uneori tără să se 'a- 

“rate o persoană anumită ca potrivnic.. Aceasta se întâmplă, 

când e vorba de îndrituiri absolute. De 'pildă: Când un minor 
sau a repudiat o moştenire şi, moştenirea fiind încă vacantă 

„vrea s'0. primească, sau.a primit. moştenirea şi vrea s'0 repu- 

dieze. Insă, în aceste cazuri trebuie să fie chemaţi şi creditorii 
moştenirii 9, 

  

9) D., 4, 4, de minoribus 29 S. 2 2; Novella 119, cap. 6.
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;. „Imploratio are de efect, ca totul” să rămână, în. statu - quo. . De. aceea, executarea “unei hotăriri definitive” trebuie să fie, sus-. -- 
"pendată, dacă's'a cerut in” integrum. restitutio' în” potriva - acelei. - hotăriri, i pi "VII, Procedura pentru încuviințarea unei în -integrulii festitutio “cerută este următoarea : PO - 1) In integru restițitio este încuviinţată numai causa: cog-... nita, adică. numai: după: o "cercetare amănunţită. De 1a;: această . regulă se face o, singură abatere „Pentru - în. integrum-- reslitutio. . "ob 'capitis deminutionem, care este. încuviinţată. fără “de  cerce.-.- | „tare amănunţită. i: Pt rc aie De +. +! Această cercetare e-făcută,' cele mai ; adeseori,:: pleruiique,.-. - de însuş pretorul !0 după desbateri ontradictorii,:: praesentibus: , adversariis 11; Dar, se pare, că .ea poate fi făcută. şi de un-judex, e. -. însărcinat. anume de pretor. +. Pe 
i Când pretorul însuş a făcut „Cercetarea amănunţită, el :poate -. să încuviinţeze in integrum restitiitio în unul-'din următoarele- două: 

Sau' el însuş de odată 
zi -   

Ș : pe de o'parte desfiinţează ::actul,;: de care e vorba, şi înviază: astfel: îndrituirea- pierdută, .iâr pe -. d&: alta: scoate” şi. încheierile,. care. urmează. de. aci. -.:. Ii a : Sau'el se: mulţumeşte: numai. să: desființeze: acel:-act-şi. să. învieze. îndrituirea. : pierdută, rămânând, “ca,'pe. “urmă, :“restitutus :.-. să'scoată. încheierile, - care: urmează :de: aci, şi :anume,:; fie :-să- ceară:0 :exceplio: în potriva „acţiunilor “întemeiate nurnai “pe'actul.: desfiinţat, -fie, să ceară-:actiones,: pe..care: le-ar. mai. fi: avut, dacă. : acel-act:n'ar-fi fost: făcut,-şi: să..le. exercite, :înjghebând : mai în-:. țâi procesul: in jure :şi 'continuându-l in: judicio. i ia îi: Când in: integrum restitutio: e încuviinţată: în acest din:urmă., chip, decretul.. de: încuviințare:: este numit: judiciar. rescindens; . ” actio redobândită. e numită” actio -rescissoria Şi procesul “început. -Cu această actio. este numit judiciuri rescissorium, 'sau :. judiciurm : restitutorium +: Te pa ET a “Pretorul. scoate el insuş încheierile din „* mătoarele Cazuri: . i. na 3 Când :causa restifutionis - este minor: :aetaşt2, : pa II ear e e a 3 110)-D. 12, 2, de iureiurando. 9, 4. a oa 11) Cf. mai sus n, 16. - Dă DDR - 12) D., 4,4, de minoribus, - 13, $. 1; 24, 4; 41. [ln caz de. minoritate, .* 
pretorul (în D., 4, 4 de minoribus, |, Ş. 1) zice; no. Animadvertum, adică, va . 
Chibzui dacă trebuie să scoată el îusuş acele încheieri, sau să lase pe res- 
iitutus Să facă aceasta, V. Deruburg, 1. c. Î, $.':143,n; 2: 

  

€ t 
d) 

“decretul: său:în ur-.- 

Ş ee 

      
_



“ tenire)'3, 

e 5 i e 
N 

Când: “scopul. itmărit este peintarpinarea unei pierderi. (De 
pndăt Se, cere 'desfiinţârea unei decăderi;. rezultând din omisi- 
unea unei formalităţi de procedură, decădere, care poate, prici- 

„nui o pierdere). N - 

“ Când! scopul idrinărit : este numai “desființarea” unui “act, (pe 
pildă: Se” „cere desfiinţarea, actului, “prin, care s'a dobândit o moş 

  

Pretorul. lasă, pe. restitutis: să scoată încheierii€ din decretul 
său în' celelalte cazuri; “afară 'de cele de mai. sus, precum şi în. 

„unul din acele cazuri şi anume, când. causa restitutionis “este “minor 
detaste.- De pildă: Proprietarul, care: a pierdut: un lucru! al său 
din, pricina. unei “uUsucapio împlinită sau în 'neprezenţa sa, sau în 

“iolosul unui "“neprezent, ca să: poată! redobândi” acel lucru, cere , 
În. integrum restitutio. Pretorul, prin judiciurm. rescindens; se mâr- 

, 

ginește: să detiinţeze” “usucăpio, 'spunând, că o priveşte, ca: 'şi cum 

“hu S'ar îi întâmplat; 'Usucapio. fiind desființată,, îridrituirea 'de pro- 
„ prietate. şi rei vindicatid, „acţiune, care “ocroteşte orice” “îndrituire . 

de, proprietăte existentă, “sunt înviate,. Pe “urmă, restitutus cere să 

  

şi în aceeaş” “vreme - 

temeiată: pe ficţiunea; că” 'usucăpiă” “nu “sa iintâmplat:” In” “sfârşit, 

restitutus este” judecat în judiciuin rescissoriuri. “de judecători, ca şi 

-în celelalte. procese. - — Deasemeiea, 0 " aciio poate fi intentată sau 

  

ape 

| înţelege, tu rii, cală: “să. tacuviințeze: “în “integruri- restitulto. "decat 

“condițional,: după: cum! în' acțiunile” obicinuite dă prin! „formula ) 

"coridemnatio tot. numai “condiţionălă, ” ital aia 

2) In initegriirii restititio * “poate fi” iciaviințală sau: “in “perso- 

“nai, sau in: 'rem. De regulă ea e: incuyiințată ini personam, “adică 

„în“ “potriva” unei: peisoane; 'ănumite:': Prin” abatere | e " încuviinţată. 

şi: in“ Fer, adică în potrivă “tuturor, în “cazurile, “ în care” poate: fi 

“cerută - în: “potriva unui. al: treilea, precum 'şi în cazurile: în“: care 

“poate! fi cerută, fără: să” “se/arate: '0 persoană anumită ca: potrivnic 

o 3) Când e: cerută de un “minor în poiziva altui minor, : 

ati ti 508 
nu- i i îneuviințată „decât! „pentru “atât, cu! cât, tsacest din” urmă, 'se. 
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găseşte îmbogăţit în clipa, în care se întâmplă /itis contestatio. 4) De când in integrum restitulio a putut îi încuviinţată şi de „judecători ordinari, se poate face apel 'în potriva hotăririi de în- “ cuviinţare, . .. ” Aa a 
| VIII. Numai implorans câştigător, restitutus, poate cere să se „execute decretul definitiv” de îincuviinţare, Imploratus, care a pier- „dut, chiâr dacă mai pe urmă i-ar conveni acel decret,:nu poate cere- executarea lui. SI N a - IX. În integrum,, restitutio: încuviinţată definitiv dă naştere la următoarele efecte: E aa 1) Actul juridic, conform Cu jus civile, dar contrar echităţii, sau este .desfiinţat (rescissum) în întregime, fiind. privit ca şi cum Var fi fost făcut, sau desfiinţat parţial, ad bonum et aequum re- - digendum est. * e Nae „ 2) Starea juridică schimbată prin acel act este restabilită şi . astfel vătămarea -(laesio) incetează, iar pierderea este sau preîn- 

mai rămăseseră 15 zile, câre trecuseră şi ele în. vremea, pe când persoana, faţă de care curgea acea praescriptio, eră neprezentă rei publicae causa şi dacă această persoană capătă in - integrum. . ” restitutio 0b absentiam, ea dobândeşte numai acele 15 zile şi în- - lăuntrul acestui răstimp va putea întrerupe praescriptio. Dacă un lucru fusese înstreinat, va fi dat inapoi. . o | _ "_X. Pentru ca Starea. de mai. inainte: să fie restabilită deplin 

cinuite ; iar. pe de altă parte trebuie, ca restitutus să înapoieze po- | „ trivnicului. său tot ceeace primise, când a făcut actul, de care-i - vorba, dimpreună cu. fructe, dobânzi şi. accesorii Şi să-i plătească. - „ despăgubiri pentru stricăciunile pricinuite,fprecumi şi pentru tot ce 

asemenea, când imploratus este un minor,el nu poate fi condam- nat faţă de minorul implorans, decât în guantum locupletior fac- tus est în clipa, în care se face lifis contestatio. 
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| Fiindcă in integrum restitutio pune lucrurile în starea de mai „înainte de gestum, de aceea trebuie să se învieze şi indrituirile 
„ (acliones ş. a.), pe care persoanele de al. treilea le vor fi pierdut 
în urma acelui gestum. De pildă: Caius Sejus este creditorul lui : 
Lucius Titius ; minorul, Marcus Maevius,-voeşte să ia locul dator- 
nicului ; creditorul, neştiind, că M. Macvius e minor, îl primeşte de 
datornic şi face cu el o novatio ; aceasta stânge obligaţia cea veche 

„şi L. Titius scapă de datoria sa.. Pe urmă, când. C. Sejus reclamă - 
„_ Plata dela minor, acesta cere şi capătă in integruim restitutio ob .: 

„ aetatem şi e deslegat de obligaţia, pe care şi-o luase. Pentru ca 
astiel C. Sejus să nu rămână păgubaş, recapătă şi el creanța, 

„pecare o avusese mai înainte faţă de /..Titius.. 
„Când in integrum restitutio a fost încuviinţată in personani, 

efectele de mai sus se întâmplă numai față de.acea persoană. . 
„- Deaceea, o in personam actio rescissoria căpătată astfel prin ju- .: 

-“teniri, dă naştere. la efecte faţă 

dicium rescindens nu poate fi exercitată decât în potriva acelora,: 
care au fost împricinaţi în acel judicium. 

- „Când ea a fost încuviinţată in rem, acele efecte se întâmplă. 
faţă cu toată lumea. Deaceea, orice in “rem actio . rescissoria, 
precum şi actio rescisoria in rem scripta dată ob vim ac metum 
pot fi exercitate şi în potriva acelora, care mau fost împricinaţi 
în judicium rescindens,  . e i 
„Deasemenea, in ințegrum restitutio încuviințată sau împo- 
triva primirii unei moşteniri, sau împotriva repudierii unei moş- | 

„de toţi creditorii şi toţi lega- 
"tarii acelei moşteniri. .... , Da | 

“In unele' cazuri, pentru pricini întemeiate pe: firea. lucruri- 
or, in integrum restitutio,. deşi ma fostincuviințată in rem, totuş | 
„dă naştere la efecte şi în folosul celor de al treilea. Astfel:. 

"Garanţii trag foloase din o.in-integrum _restitutio căpătată 
„de datornicul principal. În adevăr, garanţia este un actaccesor; - 

actele accesorii nu'pot să trăească fără de .actul principal, la - 
care sunt adăogate ; deci, şi garanţia nu-poate să supravieţu- 
ească după desfiinţarea obligaţiei principale — Insă, garanţii nu 

- „mai pottrage aceste foloase în casul, în care garanţia lor are 
de scop să pună actul la adăpost de o În integrum restitutio. 

- Ă 

14) Vezi mai sus un. 9.:
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Aşă se tntăznplt! căra gărânţii, deşi ştiu: “că. 20 creaaţă” poate fi 
“destiințată prin “în: integrum 'restitutio," (de pildă, 'sau din: pricina 
„Tiriorităţii * datornicului, sau: din, „altă „ pricină), + totuş: „arantează 
„acea “creanţă. ' iai ia 

- Persoanele : ipartaşe” ia: un “Tapoit juridic” indivizibil trag f0- 
joasă din: 0! în integrum restitutio. căpătată: de' „una! „din ele. Să [De 

“pildă: Curatoiuil:“ unor minori; :care” a "vândut o _nioşie,: pe. Care o. 
avea în devălmaşie: cu minorii; trage. foloase din” in integru res- 'titutio 'căpătată:'de' aceştia, când. cumpărătorul, cere, ca vânizârea să fie: desființată, îi “întregime; de“ oarece, dacă” ar. fi ştiut, căva “rămânea: numai : cu. “parte“ din. moşie, n” ar fi “ciimpărat,:: "Dea. 

_ semenea, când un major şi. un “pipilus sunt coproprictarii” “unui - prăediurn : 'dominans; ti n” folosul - căruia! are. “fiinţă ! 'servitutea de trecere: numită. via, şi când,'din! pricină, că nici nul diri 'coprâ- “prietări. nu: “exercită” 'servitutea: aceâsta se 

  

   

  

  

       

"XXL. Am'zis; că ini integrumi restititto! esieuri atit extra: | “orătiaiuin, “pe 'care:” pretorul: i întrebuințează” dir” priciniăcă „hurmiăi “prin: 'actiohes'- şi. “prin: "exceptioiies,* “Tita “poate îndreptă . “nedreptatea: Am! văzut însă, “că in“ integ gi ui res fitutio concuirează. cu actio „Metus causa şi exceptio melus" „Causa, "cu văelio “de "dola'! şi:: 'exceptio' 'doli. - Explicarea" ace 
"troversată, Unii: Sunt “de: “părere; că. ir 
“mai veche; decât acele âcijones: şi căcăgtiones,:- căi acestea” au fost plăzmuite deabia. mai târziu 15, Alţii sunt-de! păreră;” că“ în “integrum: restitutio':a. “fost: alătirață: pe: “lângă: “acele! :dciiones şi -  exceptiones, pentu a: asigură: şi mai: bine. interesele: 'peisoânelor „oezotite: cu aceste! din” urmă: ă. mijloace: N, | 2: să RER tu 

   

      

    

  

a prezităfipiiă proce esele: de' picană, - că din” tpiringă şi pedepse “pentru”. “acest fel d „Procese. 
“ Poena* temere - litigantiurn.* m E 

Romanii, ca să preîntâmpine şi-să pedepsească facerea de. 

  

15) V. Vol. 1 Ş. 118, pag. 9%, n. 13 şi pag. "102, No. 3 . 16) V. Girard, L Co p. 1081, n. 6 şi 7 Pa i
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. procese : sau din: “uşurinţă, sau de. şicană. Gvexatio) ! şi ca să. îm-. puțineze. astiel, numărul. „proceselor, au atât mijloace, directe, cât. - şi „millpace îndirecte,, ... Ema DR 
e: : Mijloace indirecte, ae DE a 

o „Aceste mijloace sunt: „Sacramestur. L sponsiones poenales2 2 
praeseripti,3 Şi oprirea de: a înstreină' res litigiosae +, .... 

1) Am Văzut, că, în procesele înjghebate sau cu, sacramentun 
(depunerea. unei. sume anumite , „de :.bani), sau . -Cu; sponsio. poe-: 
“nalis şi. restipulatio. :poenalis- (făgăduirea. unei - sume de bâni ca. 
pedeapsă),: împricinatul, „Care. pierde. procesul, trebuie să: piardă 

"şi suma de. bani: sau . depusă, sau făgăduită. Temerea' de a:pier- 
"de acea: sumă. de 'bani, „poate să. aibă de efect, . ca indirect: să 

" înfrâneze. pe. cetăţeni, să. „se. „judic, „sau. Cu, uşurinţă, Sau. nu= 
"mai „de. şicană... ii i RI -. 
- 2) Deaserienăa, am. Văzut că prescripția opusă unei. i acțiuni, 
care fusese, exercitată, după ce trecuse răstimpul statornicit pentru 
exercitarea, ei, „stânge, acea acţiune - -şi. deci. face, ca. „procesul. 

| înjghebat, prin. intentarea., „unei astfel. „de; „acţiuni. să fie. „pierdut... 
Temerea. de a „pierde.. procesele, înjghebate., „Prin; intentarea de. 

_ acțiuni, prescrise, poate să. aibă. de efect, ; „ca indirect să. intră 
- neze; :pe. cetățeni să se judice, şau, „CU; uşurinţă, Sau.numai. de şicană.. | 

3), In, sfârşit, am văzut, că, oric€ Tes,:-care -ajunge. res: litigiosa, - . 
nu "mai poate fi înstreinată. Temerea dea: numai putea. îustreină . 
"res, pentru. care vor, să--se judice, :avea. de, efect, ca. „iadirect să 

| întrâneze, „pe, cetățeni să se; „judice- saii Cup ușurința, sau; numai 
„de: „şicană,. ; ÎN sr uiţi tu 

IL Mijloace “jrcctă, Neaie mi 
“Sai mijloace, „morale, sau, „mijloace, băneşti = acei Zope e 

0). Mijloace, morale. „Acestea . la'rândul, lor. suntîn; număr: de. 
E doiiă: „Jusjurandum calumniae, şi, infamia,, care. poate lovi. pe pâ-: : 

, rât, în, unele. procese, î., iti tepi a [E p - i Jusjuranduim; calumniae, este. jutămăntul,, prin care e tmprici-., 
“naţii pot. să, se, încredinţeze. unul.. „pe, altul, că se. judecă, de, .bu=.> 
năcredinţă, iar nu, de şicană; reclamantul ură, non „catumnniae - 

gi zi N - 1 pa ea 

  

3 

     

    

      

  

RL II : 7. za r. zei 

„DY: 27, pag: 49 i: 
12) VS. 97; pag.:458,, mt ml 23) V. 8,'90,'pag. 418. a] AY. Ş. 44, No. V. p. 204 si $.. 86, No. ot pag. 2 

- pe , Da N - 
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“Causa se. agere şi pârâtul jură, non calumniae casa se injitias ire, bona instantia se uti. — “Temerea 'de jurământ înfrânează direct „pe cetăţeni, ca să se judece 'sau cu uşurinţă, sau numai de şi- cană şi deci face, ca numărul acestyr procese să se împuțineze, „Se pare, că la început acest jurământ se întrebuință numai “în procesele, în care împricinaţii nu erau în primejdie să sufere vre O pedeapsă bănească, şi anume în procesele, in care nu se făcea nici sponsio Poenalis; nici restipulatio -poenalis, precum şi în „acelea, în care pârâtul poate să tăgăduească obiectul reclamaţii, fără să fie condamnat la: valoarea îndoită o acelui obiect, adică în cazurile, în care nu se aplică regula /is infitiando crescit in “duplum. 

. De la Justinian Jjusjurandum - calumniae- este 'obligator în toate procesele şi, nu numai pentru : împricinaţi, ci şi pentru a- vocaţii lor... e Sa * Intre jusjurandum calumniae şi jusjurandum Necessarium 5 _ este următoarea legătură: Am văzut, că pârâtul, căruia i s'a dat de reclamant un jusjurandurm Necessariurm, trebuie sau să primea- scă acest jurământ şi să-l. presteze, Sau să-l'intoarcă ; însă, dacă. | acest pârât cere, ca mai. întăi reclamantul: să presteze jusjuran- - dum. calumniae, iar reclamantul nu voeşte, atunci, el, pârâtul, nu 
„Să-l întoarcă. 

mai e obligat nici: să primească JuSjur andumi ecessarium, nici 

Infamia; In procesele „Privitoare Ia fiducia, mandatum. so= 
N 

"cietas, deposituni şi tutela, pârâtul, dacă nu îndestulează pe rec- Clamant înainte de condamnare 6, adică nu se împacă (paciscerit) .. _cu reclamantul şi se lasă să fie condamnat, este lovit de infa- mia; iar în procesele privitoare la furtum, vi bonorum raploruin 

Temerea de infamia înfrânează direct pe cetăţeni, ! ca să se.ju-: dece sau cu uşurinţă, Sau. numai din! şicană 'în procesele mâi * sus arătate şi deci face, ca numărul acestor procese să. se îm- puţineze. : i că i n -*2) Mijloacele băneşti. Acestea la rândul lor sunt în număr de cinci: Judicium calumniae, judicium contrariurm,. condamnarea Pârâtului la valoarea îndoită a. obiectului reclamaţiei, când tăgă- 

  

5) V. $. 95, No.V, 4, pag. 443 şi urm. 
6) V. $. 86, No. VI, pag. 412 şi urm.
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dueşte. acel obiect, dedepsele pricinuite. c de plus petilio (puri 
petitio) şi 'viatica litisgue. sumius. - 

Judicium calumniae. Pârâtul, care e dat in. judecată numai 
- de şicană, poate Ia - rândul său (sau în vremea procesului, sau 
dupăce procesul s'a :sfârşit7) să dea în judecată pe reclamant 
pentru calumnia şi, dacă în acest proces (judiciur calumniae) - 
izbuteşte să facă dovada vinovăţiei. de calumnia a reclamantului, 
acesta este condamhat la :/0, din valoarea obiectului procesului 
dintâi în toate actiones, afară de în acea intentată în potriva lui 
adsertor, în care e. condamnat la 1/3 din acea valoare. 

 Judicium cântrarium. In unele procese [şi anume în acelea, 
în care cineva reclamase sau pentru _injuriae, sau că o femeie, 
trimeasă în posesiune ventris noînine a trecut. cu rea credinţă . 
altei persoane .acea posesiune, sau 'că fiind trimes de -pretor în 

posesiune, n'a fost lăsat de altcineva să intre în acea posesiune] 
reclamantul, care pierde „Procesul, _poate fi dat în. „judecată de: 

E | pârât: acest proces” (judiciurm contrarium) nu-i nevoie să se facă 
"dovadă, că reclamantul este vinovat de calumnia, ci numai, că 
„a pierdut procesul, şi atunci, chiar de nu'va fi vinovat-de-ca- * 

lumnia, el ea fi condamnat sau la '/,, din. valoarea obiectului :: 
| reclamaţiei în. procesul , de : injuriae, sau la 15 din acea “valoare: 

în celelalte două -procese din urmă. -. 2 a 

| Condamnarea. pârâtului la valoarea îndoită a obiectului re-. 
clamaţiei, când tăgădueşte acel obiect. In unele procese pârâtul: 

"e condamnat la valoarea îndoită a obiectului reclamaţiei, numai 
iiindcă a tăgăduit acel obiect, [is ințiliando' crescit in 'duplum. 

“În dreptul vechiu aceasta se întâmplă: In obligaţiile izvorând: 
din nexum, în actio. judicati, în actio. depensi, în actio legis A- 

quiliae şi în actio pentru darea -unei res: cerfa per damnationem 

legata. — In dreptul: nou aceasta se- întâmplă : In actio legis: . 

Aquiliae,_ în actio pentru înapoierea unui depositum făcut de ne- 

voie din pricina unei întâmplări nenorocite, în actio, prin care 

" se;cere executarea unui /egatum lăsat în folosul unei pia causa: 
şi în potriva părţei, care tăgădueşte pe nedrept iscălitura sa]. 

Pedepsele pricinuite de plus  petitio (pluris petitio). Despre 
aceste > pedepse : am. vorbit în Istoria procedurei civile romane, 

DV. Maynz, |. e, |, 8. 15; Girard, 1. c., pag, 1057, n. 3,



000 = 

  

când. ne- -am. îndeletnicit cu. “cusururile, pe: care: le. poate. vea 
formula. - Z A iei în dai 

:,Viatica ; litisque sumtus. Impricit careva, pierdut. proce- sul, „trebuie: să; plătească . „potrivnicului ;. său: despăgubiri, peniru Cheltuelile. făcute: Cu. “purtarea: procesului, -: ET Pepe 
ln: toate) aceste : cinci. .cazuri temerea, că îmmpricinatul, care . pierde. procesul, trebuie, să: piardă. Şi:o sumă :de bani.- “drept ; pe=: - deapsă, înfrânează: pornirile.: spre, Procesele - :sau.;. din, uşurinţă, sau numai. din: :şicană,.şi.. deci, face; ca; numărul: ;acestor procese 

să se împuţineze. a ia te Deea a “IL Din cele; de: mai: sus urmează, : ică: E 
   

1) În- cazi.de „şicană. (vexatio) ;. “din: “partea. reclaianiuli, | părâtule, „În toate “procesele, poate: să dea; in judecată pe: reclamant. cu judicium , calurniae ; 'iar:în ; ;acelea,;în .care „se... întrebuinţează: : Jjusjurandum calumniae, el, : după'ivoia .sa,; poate. Sau; să ceară, ca: „7 reclamantul, să; facă, ju Sjuirandurm: calumniae,: :Sau să. dea: În: jo „decâtă. pe. acesta cu judiciurn. calumniae.. Deci, dacă: reclamantul a.făcut- : jusjurandum, calumniae,; pârâtul. nu-l: “mai ; poate da :în ju- lecată, „Cu;:judicium calumniae. =: Dobra fa brie dolizate 1:22); In cele, trei. procese, în cari reclamantul poate: fi „datiîn judecată cu. judicium. 'contrarium, . pârâtul; „după alegerea. sa;:poate:... -sau'să: ceară, “ca reclamantul să.: facă --jusjurandum: calumniae, Sau. să: dea :în- “judecată pe, acesta. „CU, “Jidicium : calumniae;. sau să-l..dea în, judecată. cu. judicium contrarium.: Deci,:: dacă:: s'recla=, mantul. a „făcut Jusjurandum calumniae,; pârâtul: nu-l mai: poate; da-în judecată, nici cu, Judiciurm. 1 :caluniniae și nicii:cu, :judicium Con=:. tr drium ș: “iar, idacă :pârâtul : a: dat; În judecată: pe.: reclamant; cu:  judiciu m. calumniae; şi-a pierdut. procesul; nul: mai: “poate; da în. judecată, cu: judiciun contrariu m, ss st, te abat de ela 3):ln, ; Procesele, care .se înjgheabă cu 1 sponsiones, "poenales: părătul nupoate:: avea :decât.. actio ; -din.. -restipulatio.;;:Deci,:. :el. nu, poate, nici să :ceară,- ca. reclamantnl: «săfacă;: jusjurandum _ calum niae; și nici să; dea. în: judecâtă” pe acesta Cu: judiciumm.. ca=: dumnia e.n, aceste ; . Procese; nu: poate. Îiz vorbac de;  judicium: contra rium. iteme a sta? - -Judicina catuminiae. şi judiciura: contrariur au, fost. intrebu- inţate cu atât-.mai rar, cu cât jusjurandum calumniae a fost în- trebuinţat mai des, şi au fost desfiinţate de Justinian, care, după : cum am văzut, a făcut  jusjurandurn - calunniae ohligator'în toate 
procesele. . .



“ Cui 1 licet majus.ei debet minus licere, 122, 476... 

          

   

  

   

                

   

    

   
   

Actor probat actionem, 434, 437, 1 
Affirmans probat, 487, 

„ Alterum non laedere, 166.: 
„Bis de. eadem re ne sit actio, 416, 454, 

“Bona; fides non patitur ut bis idem, exigatur, s46: 
Bona non. intelleguntur nisi deducto aere. alieno,. 266, 

-Bonae fidei judiciis exceptiones doli mali imşunt, 420, E 
" Casus a nullo praestantur, 305, zar Pa . 

"„Cessante'ratione legis cessat lex ipsa, 128, 
Confessus iu jure pro judicato habetur, m. 

Contra, non valentem agere non currit praescriptio, 425, „ 
. Correctoriae leges sunt stricte interpretandae,. 129, 
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