
ELEMENTE 

DREPT ROMAN 

DE 

Ş. G. LONGINESCU 
Protesor de Drept Roman la Universitatea din Bucureşti 

VOLUMULII 

BUCUREŞTI | . 

Tipografia Soc. Anon:me „Curierul Judiciar“ Str. Artei 5 

1929



  

  

  

IBLIOTEGA CENTRALA 

UIVERSITAȚII 
DIN 

|eucuneșri 

No, Curent 52 833. Format (IL. 

No, Inventar aaa Anul ...........   
   



oaie E 
52933 
m ELEMENTE 

7 hi A 7 - a La 

= DE 

DREPT ROMAN 

CURS PENTRU LICENŢA IN DREPT, 

DE 

S. G. LONGINESCU 
Proiesor de Drept “Roman la Universitatea din București |, 

- 2 
' Pee EX 

AS A ai 

i 

39 =. anal 
= . | , “, 

VOLUMUL îl 

! ă . Bo VA A 

, - 

BUCUREȘTI 

Tipografia Soc, Anonime „Curierul Judiclar!€ Str. Astei 5 

1929



  eo re5t sea ura ave et îreraa va temi bete 

  

„moaca SI 

„MI N 
0115326 - | | 

Se — - 

4 -



  

LECŢIA Să 

De deschidere a Cursului de Drept Roman 

din 24 Noembre 1928. 

Domnilor ! 

Au trecwm. două luni şi jumătate, de când Facul: 

" tatea noastră a pierdut încă una din podoabele sale, 

pe Vasile Dimitriu, profesor de Drept Comercial, 

iar studenţimea a pierdut pe unul din dascălii dis= 

tinşi prin claritatea şi atractia expunerii şi printr'o 

pilduitoare exactitate în împlinirea tuturor datorii= 

lor şcolare. — Afară de acestea, defunctul a fost un 

mare învățat, care a deschis drumuri nouă şi a con= 

tribuit la alcătuirea proiectului noului Cod Comer= 

cial; a fost un apostol, care de la Universitatea din 

Cluj a: provăduit ştiinţa Dreptului Comercial şi 

printre frați noştrii din Ardeal ; a fost un magis= 

trat integru, şiun mare avocat, ale cărui pledoarii 

şi consultații au rămas vestite. — În sfârşit, Vasile 

Dimitriu a fost un caracter. În vremea de azi, când 

bolşevizarea postbelică, sfidătoare şi neruşinată, 

bântuie toate straturile sociale, dispariția unui ca= 

racter, împuținând micul număr al acelora, care 

singuri ar fi putut s'o înfrâneze, este o pierdere 

foarte mare! — Să zicem cu toți :. Dumnezeu să-l 

ierte şi săzi fie (ărâna uşoară |



II 

Domnilor ! 

A fost şi este o strămoşească datină, ca oaspeţii 

cei noi să fie primiţi cu: Bine afi venit! 

Acum doi ani, întâmpinând pe tinerii, care se în= 

" scriseseră la Facultatea noastră, lizam spus: Bine aţi 

venit în casa noastră ! Aştăzi nu vă mai putem spune 

ae . aa , . _ 

aceasta; fiindcă Facultatea de Drept a rămas făr de 

casă, făr'de local! 

Tată, cum sa întămplat faptul, ne mai auzit încă 

pe toată suprafața pământului, ca o Facultate să 

rămână făr de local: 

În anul 1926, prin luna” lunie, s'a: aflat, că se vor 

face reparaţii radicale la aripa dreaptă a vechii Uni=. 

xversități, unde se găseau şi sălile de curs ale Fa= 

cultății noastre.—Imediat Decanul nostru de atunci, 

D-1 Mironescu, şi cu Rectorul Universităţii, D-l 

Pangrati, au făcut paşii trebuitori, pentru ca la Oc= 

tombre să nu' fim lipsiti de 'săli de cursuri şi. de 

examene. —Li sa daf asigurarea, că până la întâi 

Septembre toate reparaţiile! vor fi sfârşite, aşa că 

să n'avem nici o grijă | — Dar, au trecut Septembre 

şi Octombre 1996, au trecut şi Noembre şi De=. 

cembre 1926, a trecut întregul an 1927 şi ajunse: 

serăm în April 1998, fără ca reparaţiile să fie sfârşite | 

Mai mult de cât atâta! Ni se dă de ştire, că, de 

Sf. Gheorghe 1928, trebuie să evacuăm şi cele două 

săli de cursuri, cu care rămăseserăm, fiindcă altfel 

nu pot fi sfârşite reparaţiile începute în vara anu= . 

li] 9961— Astăzi se construesc case mari, foarte mari, 
x
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“în câteva luni. De ce repararea numai a unei aripi 

-a Universităţii celei vechi n'a putut fi sfârşită în mai 

mult de doi ani? |—Ni sa răspuns, că del Ministru 
-de Finanţe nu dă fondurile frebuitoare.— Dacă e aşa, 

-vom observă, că 'trebuiă, ca de la început să se 

chibzuească, dacă sunt fonduri, cu care să se poată 

duce la bun sfârşit reparațiile proiectate ; iarnu să se : 

înceapă prin a dărâmă, fără să fie siguranta, că se 

-va. putea rtconstruil—Ce fel de gospodărie e aceasta? 

“Trebuie să se recunoască de toţi, că gospodăriei Sta= 

:tului îi trebuie organizare, 

Dar, oare să nu fie fonduri? In fiecare săptă= 

:mână, dacă nu în fiecare zi chiar, cefim, că Statul 

pierde cu milioanele din pricina delapidărilor, a a= 

buzurilor de încredere şi a hoţiilor săvârşite. Aceste 

"pagube enorme ar fi preînfâmpinate şi Statul ar 

avea fonduri de ajuns, cel puţin pentru îndestula= 

rea nevoilor celor mai strigătoare la cer, dacă sar 

exercită controlul cuvenit. Deci, dacă în adevăr ar 

-fi lipsă de fonduri, cauza este, că Statului îi tre= 

buie o bună organizare a controlului veniturilor lui. 

Mai departe: Fiindcă, după cum am spus, aim fost 

înştiințați, că, de Sf. Gheorghe anul acesta, trebuie, Ă 

-să 'evacuăm şi cele două săli de cursuri, ce ne mai 

rămăseseră în vechea Universitate, decanul nostru de 

azi, D=] Basilescu, a început imediat să facă şi d-sa paşii 

trebuitori, ca să avem săli, unde să se fină cursusz 

rile şi examenele.— Cu foarte mare greutate a obți= 

nut vre=o două săli în localul Universităţii celei 

nouă. Pentru rest îi s'a făcut propuneri, ca să (inem 

«cursurile la Academia de Comert şi în alte părți, 

“chiar şi la Morgă! — Ar fi trebuit, ca profesorii şi 

studenţii dela Drept să ia în mână toiagul pribe= 

:giei şi să înceapă să colinde prin tot oraşul | 

Dar, cinezi această Facultate de Drept, şi ce a
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comis ea, „de a rămas însfreinatlă, călăfoare . în lu== 

mea toată“ ?/ | 

Facultatea noastră a fost înființată în anul 1864,. 

deci are vârsta respectabilă de 64 de ani! În acest. 

lung răstimp a produs zeci de mii de licenţiaţi. 

Dintre acei, care au ales cariera magistraturii, unii 

au ''urcat treptele cele mai de sus, au ajuns la 

Înalta Curte de Casaţie. Dintre acei, care au ales 

baroul, unii au ajuns mari avocați, deputați şi sez: 

natori cu vază, miniștri cu mare autoritate, Din-. 

“tre acei, care au ales 'diplomația, unii au ajuns 

miniştrii ai ării la Paris şi la Londra. Dintre acei,. 

care s'au închinat învăţământului universifar, unii 

_au ajuns profesori vestiți şi autori de o valoare 

” foarte mare. În sfârşit, chiar unul din regenţii ac= . 

tuali este un fiu al Facultăţii de drept. — Dintre: 
+ profesorii Facultăţii de Drept, George Costaforu a 

fost Rector al Universităţii din Bucureşti vreme de. 

şeapte ani, începând de la 1864, şi Vasile Boerescu 

a fost deasemenea Rector în anul 1871. — lată o. 

vieață lungă încununată de o rodnicie îmbelşugată 

şi strălucitoare | — Acest trecut şi această rodnicie - 
sunt o garanţie sigură şi pentru viitor. — De ce az: 
tunci Facultatea noastră este...: tratată aşa, cum am. 

„arătat mai sus? 

Se şopteşte contra tuturor juriştilor: unele lu= . 
cruri, penfru ca să se arunce discreditul asupra lor - 
şi, cel putin, să fie văzuţi cu ochi răi. — Trebuie. 
să sfârşim o dată şi cu acest vântişor de calom=. 
nie! — De aceea, să cercetăm mai deaproape im=. 
putările, pe care, chiar unii oameni mari, dar rău. 
informaţi, le fac juriştilor. 

„Se spune: Că juriştii şunt plaga Parlamentului, . 
fiindcă provoacă discuţii făr'de sfârşit şi încurcă. 
treburile obştesti, Că ei, capătă o deformare pro=:
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:fesională, aşa că ajung să nu mai fie în stare să vadă, 
-unde=îi adevărul. Că abuzează de știința lor. Că 

:se fin numai de afaceri. _ . » 

Vieaţa socială, din pricina luptei pentru exis= 
"tenţă, nu este posibilă de cât, dacă în societate se 
"înfiinţează şi se păstrează pacea şi ordinea „prin 
garanfarea libertății în unele direcții şi prin în= 
frânarea bunului plac în alte direcții. — Dreptul 

-este acela, care garantează libertatea în - unele di= 
"recții; deci este un principiu- al libertății. EL înfrâ= 
-nează bunul plac în alte directii, preîntâmpină cioc 
nirile dintre membrii societății şi le aplanează: 
-deci este un. principiu al păcei. Preîntâmpinând şi 
aplanând ciocnirile de mai sus, înființează, păsa 
“trează şi restabileşte înlăuntrul societiiții ordinea ; 
deci este un principiu al ordinei. — De aceea, drep= 
-fatea este temelia statelor, justitia est jundamentum 
„regnorum ] — Acestea sunt cunoştinți e/emenfare, 
pe care studenţii din anul întăi le învață din cele 
dintăi lecţii chiar. — Dreptul fiind „temelia sta= 

“telor şi întreaga vieață socială neputând există, de 
cât dacă este cârmuită de Drept, urmează, că tre . 
buie să. existe profesori, care să învețe pe alții ' 
„Dreptul şi trebuie să existe” jurişti, care să aplice - 
Dreptul. Fxisfenfa juristilor esfe una din  frebuinfele 
primordiale ale viefii sociale ! — Acei, care ponegrese 
pe jurişti, nu ştiu, ce spun | E de regretat, că 
oamenii mari, care nu=s jurişti, nu se informează 
“bine, ci vorbesc cu uşurinţă de lucruri, pe care nu 
le cunosc! 

Este adevărat, că foarte multi jurişti pătrund în 
Parlament. — Dar, acesta se 'ntâmplă, fiindcă, 
prin ocupaţia lor, fiind chemați să apere interesele 

-concefățenilor! lor, sunt în contact mai de aproape 
=Și continuu cu trebuinţele sociale şi ajung să le cu=
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-noască mai bine şi să le apere mai cu pricepere de: 

cât adversarii lor, concurenți la deputăție etc. — 

lar, dacă provoacă discuţii, poate uneori prea lungi,. 

fac aceasta pentru aflarea şi stabilirea adevărului. — 

"Sefii de guvern ajung, fără să vrea, autoritari şi 

doresc, ca totul să meargă fără discuții | Dar, a-= 

ceste apucături dictatoriale. dispar, când ei trec în 

opoziţie! — Cât despre încurcarea treburilor ob=- 

steşti nici nu poate fi vorba; ci, cel mult de vre 

o încurcare a trebuşoarelor puse la cale de „ai 

nostri.” . | _ | „e 

Se zice, că uneori juriştii capătă o deformare pro=: 

_fesională şi deaceea nu pot judecă drept. — Ca să 

se vadă, cât de bine nejuriştii judecă şi pot să. 

afle adevărul, vom cită numai două cazuri: La laşi,. 

înainte de răsboiu, nişte profesori secundari din. 

“tară erau dați în judecata unei comisii de profe=: 

sori universitari, din care făcea parte.şi un profesor: 

de ştiinţele: naturale. După ce acuzatorul a vorbit: 

din partea Ministerului instrucției, s'a suspendat şe=: 

dinta. Profesorul de ştiințe naturale spunea, că a= 

“cuzatorul are dreptate şi că .acuzații trebuie con= 

„damnaţi aspru de tot. După ce a vorbit apă= 

rarea, sedința iar s'a suspendat. Profesorul nostru 

spunea, de data asta, că acuzații sunt nevinovați şi tre= 

buie achitaţi. Acuzatorul a cerut replică şi, după ce a. 

. combătut pe apărători, şedința s'a suspendat din nou. 

Profesorul de ştiinte naturale; specialist foarte în= 

vătat, recunoştea, că acum nu ştie, cum să mai 

judece |— Al doilea caz este încă proaspăt de: tof: 

şi foarte mulți îşi aduc aminte de el: Un profesor: 

"universitar eră dat în judecata comisiei discipliz. 

nare, din care făcea parte un membru al Curţii. 

„de Casaţie şi care era prezidată de un profesor de: 

+.
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la Facultatea de ştiinţe. În. sarcina acuzatului. se 

punea numai două fapte. Nici una din ele n'a putut 

fi dovedită. Dar, prezidentului i s'a părut, că din 

cercetarea făcută de comisie ar rezultă o a treia faptă 

şi a fost de părere, că acel trimes în judecată. să 

fie condamnat pentru această faptă. În zadar mem= 

brul Curţii de Casaţie a tras atenția prezidentului, 

că nimeni nu poate fi judecat şi cu atât mai putin 

condămnat „pentru o faptă, pentru care nu fusese 

dat în judecată şi pentru care nu se apărăse | Pre= 

zidentul a format majoritatea şi a rostit o hotărire 

condemnătoare| Senţelege, că această hotărire 

a fost casată fără discuţie, şi fără ca procesul să - 

mai fie trimes la altă judecată! —. Iată isprăvile 

unor nejurişti! De - aceia pe un astfel de savant 

nejurist îl. vom întrebă: „De fenalfi şi sbori ca 

mintea la fronul Dumnezeirii, de măsori pământ şi 

ceruri şi pătrunzi fainele firii, unde fizi înfelepciunea, 

unde fi-i mintea cea mare? 

Se zice, că juriştii ar abuză de ştiinţa lor. — Dar, 

să nu uităm, că se mai zice, că unii doctori în 

- medicină ar provocă avorturi, că unii: farmacişti | 

ar da, nu numai din greşeală, ci pe la prieteni, u= 

nele medicamente vătămătoare, că unii ingineri mă= 

soară strâmb, că unii arhitecți construesc aşa de: 

bine, încât casa se dărâmă înainte de a fi sfârşită. 

Ba, se zice chiar, că, uneori, guvernanţilor li- se 

întâmplă să „strângă şurubul la alegeri! — Dacă 

toate aceste zise ar fi adevărate, atunci ar. frebui,. 

ca toți să fie judecați la fel! Ei 

În sfârşit, se zice, că juriştii” se: țin numai de az 

faceri. — Dar, se mai zice, şi, că unii medici, îngi= 

neri, profesori etc., care sunt dublaţi şi de calitatea 

de politiciani, se ţin tot de afaceri. — Ceeace este 
sigur 'însă, este, că nu se poate arată un singur
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caz, în care un jurist, care nu erâ nici politician 

şi nici secondat de un politician, ar fi isbutit să 

facă o afacere cât de micăl — Dacăci aşa, nu= i 

drept, ca juriști nepoliticiani să fie răspunzători, 

de afacerile făcute de politiciani !'— Nu oamenii po= 

litici şi politica, ci politicianii şi politicianismul sunt 

de vină. Politicianismul este marele corupător, Ma= 

rele Galcofto ! 

Decanul nostru, D=l Basilescu, întâmpinând o osti= 

litate foarte mare,.a convocat Consiliul Facultăţii 

de Drept, care a hotărît, ca să cerem, să se expro= 

prieze un loc potrivit, pe care să ne facem un local al 

nostru. — Şi soluțiunea aceasta a problemei vitale 

pentru buna funcționare a Facultăţii noastre a înfâm= 

pinatatâtea ostilități, încât Decanul nostru neza cons 

vocat din nou, şi, după propunerea sa , l-am autorizat 

să vorbească cu Şeful guvernului de atunci în per= 

soană. — D=sa, cu mare greutate, a isbutit să vadă 

pe Şeful guvernului. Dar, acesta, fiind foarte ocupat, 
cum e şi firesc, eră grăbit şi iza răspuns: „ÎN: vă 

frebuie local, vă frebuie organizare“ | — Scurt; az 

proape lapidar! 

“ Îa să vedem, însă, ce se poate înțelege din vor 
bele de mai sus? 

Inainte de a răspunde, trebuie să finem seamă, 

că acele vorbe au fost rostite de un Şef de guvern, 

că şefii de guvern. îşi' măsoară 'şi=şi cântăresc cu= 

vintele şi că în nici un caz nu pot fi 'bănuiţi, căar 

fi avut intenția de a jisni măcar pe cineva. 
Nu vă frebuie local, vă trebuie organizare. E cu 

neputinţă, ca intenția să fi fost, că, dacă am avea 

local, nu ne-am mai puteă organiză; că un element 
" esenţial pentru organizare este lipsa de local: 

că localul ar fi o piedică la o organizare |—S'a construit
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„Atheneul, pe când nu existau nevoile menite să le 
îndestuleze. S'a obiectat atunci, că numai funcțiunea 
crează organul. Ar fi pentru întâia oară, ca o Fa 
cultate, care de peste 60 ani funcţionează aşa de , 
rodnic, cum am arătat mai sus, să nu aibă locaz 
lul: său! | 

Nu vă trebuie local, vă: /rebuie organizare, larăş e 
cu neputinţă, ca intenția să fi fost, că noi suntem | 
dezorganizați.— Dacă Facultatea noastră ar fi dezorz 
ganizată, atunci : Profesorii şi licenţiaţii săi ar fi nişte 
dezorganizați. Magistraţii “şi avocafii eșiţi dintre 
aceşti licenţiaţi ar fi nişte dezorganizaţi. Flotăririle 
rostite ar fi dezorganizate. În sfârşit, toți oamenii 
mari produşi de Facultatea noastră ar fi nişte dez 

* zorganizați | 

Facultatea noastră, de la început, de la 1864, a. 
" fost complet organizată pentru Licenţă, după mo= 
delul Facultăţii de Drept din Paris. Deci, nu se 
poafe spune, că nuszi organizată |—De la 1864 încoace 
sau mai adăogat catedre, aşa. că a fost ținută în 

curent. cu înbunătățirile din alte țări. —În anul şcolar 

-1907 — 1908 s au făcut primele cursuri de Doctorat, 
De atunci s'a căutat să se creeze catedrele tre= 
bu ifoare. Sau obtinut vreo câteva. Dar, până azi nu 
sa putut completă numărul de catedre, din pricină că 
în totdeauna ni s'a spus,că nu sunt parale | Fiindcă 
nu sa putut completă catedrele de la Doctorat, din 
pricină, că guvernele n'au avut de unde să dea ba= 
nii trebuitori, nu ni se poate impută nouă nimic! 
Șeful guvernului ştiă prea bine această; deci n'a 
putut să aibă intenția să ne facă nici imputarea 
aceasta. | : | , 

Ă mai rămas o singură ipoteză cu putință: Şeful 

guvernului n'a fost bine informat.—Se ştie, că „Cine 
„aude numai un clopot, aude numai un sunet!“
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„Foarte deseori se întâmplă, ca un om mare să 

aibă o încredere -fărde margine în vre unul din 

partizanii săi. — Se poate, ca acesta să fie vreun 

mititel dintre acei, care se suie deasupra tuturor, nu 

“spre a slăvi, cele ce se cuvine, ci spre a se lustrui 

peel. Deal de aceştia, fură încrederea omului marel— - 

Se mai poate, ca cineva, care este un personaj, ori 

cel putin e pe cale să ajungă un personaj, să do= 

bândească prin meritele sale deosebite “încrederea 
Di . - - 4 2 . + 

acelui om mare. Dar,- şi acest personaj poate greşi, 

„nu cu rea.voință, ci din prea marea dorinţă de a fi 

un Drege-Lume şi din pricină, că este şi el super= 

ficial informat.—De aceia, omul mare trebuie să se 

sândească şi la aceste posibilităţi şi să aibă de normă, 

ca să controleze or ce informatie. 

Facultatea noastră a fost organizată, după cum 

am spus, având de model Facultatea de Drept din 

Paris.— Dar, organizarea franceză se deosebeşte de 

organizarea germană. Aceasta din urmă prevede în 

programa sa, ca întrun semestru să se predee toate 

materiile pregătitoare, aşa că după trecerea cel mult 

a şase luni (iar nu mai multe, cum e vorba să fie 

la noi anul preparator), studentul poate să înceapă 

ori ce studiu. aprofundat.—La noi, nefiind această 

organizare, fiecare profesor conştiincios pregătea 

singur pe studenţii săi, dânduzle elementele trebui= 

toare pentru! priceperea lecţiilor următoare mai apro= 

fundate. Aşa au făcut profesorii noştri şi. aşa am 

făcut şi facem şi noi de mai bine de 30 de ani! 
„ Se poate, ca Șeful guvernului să se fi gândit la 

organizarea germană.—Dacă presupunerea noastră 

este adevărată, atunci ar fi trebuit, ca d=s sa să con= 

troleze informaţia, pe care a avut'o. Ba, n ar fi stricat, 

- dacă ar fi cules şi alte informaţii. — Dar, 'aşa, fără 

nici o altă informaţie, să ne învinuească pe noi,
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profesori "mai bătrâni decât d=sa, că ne trebuie: 
organizare, este cel "puţin o jignire! D-sa, care a în=. 
văfaf în tinerețe ingineria şi care drămulueşte şi 
măsoară cu milimetru atât de bine toate, de sigur, 
că n'a avut intenția să jignească pe nimeni. Dacă. 
ar fi avut timp să asculte pe Decanul nostru, acesta 
iar fi dat toate lămuririle şi n'ar mai fi rostit vor=- 
bele de mai sus. Dar, am spus, că d=sa eră foarte. 
grăbit. Să se convingă şi d=sa, cât de mare drep= 
tate are Românul, când zice: Graba sfrică lreaba ] 

Nu mai vorbim de ajutorul părintesc dat de repre= 
zentantul Primăriei: Se hotărise, în sfârşit, să se ex=. 
proprieze casa Sutu din faţa Universităţii, ca pe locul 
ei să se clădească Facultatea de Drept: Pe neaşteptate . 
Decanul nostru află şi ne aduce la cunoştinţă, că 
părintele comunii se "mpotriveşte acestei  hotă=. 

rîri, fiindcă rezervă “acest loc pentru un sgquar 
în faţa viitorului local al Primăriei, ca aceasta să. 

aibă mai mult aer, şi să poată vedea pâna la Bursă 
şi la Camera de Comerţ.—Ne am întrebat cu toții, 
de ce. oare Primăria are nevoie de atâta aerisire: şi 
de ce preferă să aibă în față Bursa, iar nu Facul=. 
fatea de Drept?! lată două taine profunde| — Nu. 
încercăm să pătrundem legile acestor taine nesfinte, 
ci urmăm. sfatul poetului; „Nu cercefă aceste legi... 

Orice guvern vomaveă, trebuie să ne ajute şi ne: 
va ajută să avem localul nostru, fiindcă "dreptatea este 
cu noi.— Noi am fi avut încăperi deajuns, dacă o mare: 
parte din Universitatea cea veche nu ar fi fost 
luată pentru Senatul politic şi dacă acesta, ca şi ari=. 
ciul, care a fost primit în gazdă de şobolan, nu sar 
fi întins: şi n'ar mai fi luat din camerile Universi= 
tății, ca să le întrebuințeze..... chiar şi pentru ca. 
micii săi funcționari să aibă, unde dormil—Şobolanii,. 
de când : au pătit'o cu ariciul, au învățat minte şi
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nu mai primesc în casa lor nici arici şi nici alte 

animale, decât tot şobolani.— Noi, deşi ştiam povestea : 

-cu ariciul, n'am învăfat minte! Aşteptăm de peste 

30 de ani să ni sedea înapoi ceea, ce este al nostru. 

De aceea, noi, cărora ni sa spus, că ne trebuie or= 

organizare, întrebăm : Ce fel de organizare este aceea, 

-că după zeci de ani nu ni se restituie, ceeace ne=a 

fost luat numai vremelnic? 

- D=w., care sunteți odraslele cele mai tinere, prun= 

cii facultății noastre, care ştiţi acum, ce furtună s'a 

Lă 

„abătut asupra ei şi care ați auzit, că dintre fiii ei 

mulţi au ajuns bărbaţi mari şi tari, sunteți în drept 

să ne întrebaţi şi, grație reminiscentilor D=v, să for= 

mulați întrebarea astfel: „Dar, unde sunf bărbații, 

voinicii, janii, tarii, să=şi apere părinții“, odraslele „şi 

„pruncii?“ Când sutlă grea furtună prin ramutile luncii 

ş'o sguduie ş'o 'darmă, ab! unde sunt stejarii ?* 

Pe vremea lui Ştefan cel Mare se răspundea: - 

„Siejarii sunt la locul lor, fafă cu furtuna !* 

Dar azi? Privim de jur împrejurul nostru şi nu 

-vedem:pe nimeni! Să fi. dezertat oare fiii, când 

alma mater a lor este în pericol? De sigur, că nul 

„De sigur, că n'au aflat încă de greaua cumpănă, în 

„care se găseşte Facultatea noastră. Nu ne 'ndoim 

de loc, că, îndată ce vor prinde „de veste, se vor 

mişcă şi vor fi Ja Jocul lor, ca şi strămoşii noştri. 
Și, ce privelişte frumoasă şi pilduitoare va fi în 

„clipa, când îi vom vedea, că: „Din văi adânci se 
urcă, din piscuri se cobor, frec râpele în salturi, free 

a -] LL, , ] - a . Î -zâurile n nof ş aleargă în neodihnă, voinicii, cât ce pot, 
4 , pa la glasul“ mamei „scumpe, ce=i chiamă în ajufoa 1“
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Domnilor ! 

Acum, după ce vam primit cu bine afi venit şi! 
după ce vam lămurit, de ce nu putem să vă spunem 
bine a=ți venit în casa noastră, avem o răfueală 
cu D=v. 

7 

N 

* Dintre toți bacalaureaţii, D= =V., care Vaţi înscris. 
la Facultatea de Drept, toţi, ori aproape toți, veniți 
fără nici o. pregătire pentru studiul Dreptului. —Ar 
fi trebuit, ca în liceu, cu “prilejul învățării Dreptului 
Constituţional şi Administrativ, să vi se dea şi 
cunoştințile elementare de Drept. În adevăr, pentru. 
a şti, cezi Dreptul Constituţional şi cezi Dreptul : 
Administrativ, trebuie să se ştie mai întăi, cezi 
Dreptul, — Fiind vorba de cunoştinți elementare şi 
tinând seama, că elevii sunt nişte începători, ar fi 
trebuif, ca acei însărcinați cu predarea acelor două 
materii să fie, nu numai specialişti în ştiinţa Drep= 
tului, ci în acelaş timp şi jurişti mai vechi, fiindcă. 
nimic .nu este mai greu de făcut, de cât un curs. 
elementar | Dascălul trebuie să fie foarte stapân pe 
toată materia şi să aibă şi o experienţă mai îndelun=- 
gată. — D=v. pe cine aţi avut protesori de Dreptul 
Constituţional şi Administrativ? — Din informa= 
țiile, pe care le avem, rezultă, că foarte adesea ori, 
sunt însărcinați cu predarea acestor materii „profe=- 
sori, care nu sunt măcar specialişti. Aceasta însă. 
nu se mai cheamă a învăţă carte! De cât astfel de 
învăţătură mai bine nimicl—Şi, ştiţi Dv, cum se 
justifică însărcinarea nespecialiştilor cu predarea. 
Dreptului Constituţional şi Administrativ?— Trebuie: 
să se complefeze profesorilor numărul de 15 oare 

= reglementare pe săptămână —Bunul simț ne spune, 
că liceele sunt pentru completarea”. cunoștințelor” 

y
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elevilor, iar nu pentru complefarea - oarelor regle=- 

mentare |— Dar, nu numai bunul simţ, ci şi legea ne 

- spune aceasta. “Art. 99 din Legea învățământului 

„secundar din 1928 glăsueşte : „Liceul infregeşfe cul= - 

fura. generală pentru a formă cugefarea proprie şi a 

consfitui baza necesară pentru sfudiile de specializare, 

_.ce se vor face în Llniversitate sau. în şcolile speciale 

superioare... Materiile de studiu, ce se predau în 

liceu sunt: a) Materii Jiferare şi şfiinfifice : religia, 

limba română, limba latină, noțiuni de limbă şi cul= . 

“tură elină, limba franceză, istoria universală şi is=" 

_toria Românilor, geografia generală şi geografia Ro= 

mâniei, filosofia, sociologia, economia politică cu di ep= 

"fal consfilufional şi administrativ, matematicile, ştiin= 

țele fizico-chimice şi “naturale, igiena“. — Dacă e: 

vorba de înfregirea culturei generale. şi de constituirea 

bazei necesare pentru studiile de specializare, ce se vor . 

„face în Llniversitate, trebuie, ca economia polilică cu. 

dreptul constifufional şi administrativ să fie predate 

de specialişti. De când oare nespecialiştii pot în= 

tregi cultura şi pot pune baza necesară pentru stu= 

diile de specializare?! — Deci, însărcinarea nespe= 

cialiştilor cu! cursurile de Drept Constituţional şi 

„Drept Administrativ este contrară şi literii şi spiritu= 

„ lui legii l—Ştiu oare cei în drept, de acest fel de orga= 

nizare ? Nu credem, că D=nii Miniştrii ai lnstrucţiei 

„să ştie aceasta; căci, Da=lor nu sunt. oameni, care 

„să jertfească învăţătura numai de dragul completării 

„oarelor profesorilor ! 

Aşa dar, cei mai mulţi din D=v, dacă nu cumva 

“toți, n'aveţi nici o pregătire pentru studiarea Drep= 

tului. De aceea, sarcina noastră este foarte grea şi 

«datoriile noastre faţă de D-=v sunt foarte mari. Veţi 

-găsi aceste datorii înşirate toate în Lecţia de deschi=
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dere de acum doi ani. Azi vom reaminti numai vre o 

câteva din ele. 

Mai întăi şi mai înainte de toate, trebuie ca pro= 

fesorul să=şi facă înfregul său curs.—La Liceu aceasta, 

după cum ştiţi, se "ntelege de la sine. Tot aşa trebuie 

“să fie mai ales la Facultăţi, de oare ce e vorba să 

„vă specializați, Ce fel de specializare ar fi aceea, 

care n'ar fi completă?! 

Al doilea, dascălul trebuie să păşească de la cu= 

noscut la necunoscut.— Această metodă se impune 

cu afât mai mult, cu cât Dv., după cum am spus, 

n'aveți 'ideie de. ştiinţa Dreptului. | 

Al treilea, lecţiile trebuie să fie clare, ca să le 

- puteți pricepe mai uşor. 

Şi, al patrulea, pentru ca lecţiile să fie clare, 

trebuie să fie făcute întrun graiu curat: românesc. — 

Această cerință datează în lumea noastră juridică cel 

putin dela 1847, când unii magistrați, care între= 

buințaseră în diferitele acte judecătoreşti vorbe 

neînțelese de foată lumea, au fost: chemați la 

ordine printr'o circulară, în care se spunea, că ceea, 

ce au făcut ei, esfe o. necuviință, putând atrage 
după sine schimonosirea limbei, că nuzi iertat, ca 
judecătorii să se facă academişti şi că, dacă vor 
continuă, vor fi fraşi la răspundere. : 

Defunctul nostru mare rege Carol, cu prileşiul ju= 
bileului său de patruzeci de ani, primind pe pro= 

 fesorii universitari, liza cerut să formeze carac= 
tere. — Romaniştii ştiau, că aceasta sa cerut din 
vremea lui lulian Apostata, care spunea, că profe= 

sorii trebuie să întreacă pe ceilalți muritori, mai întâi 
prin caracter şi apoi prin elocvență, „excellere mo= 
ribus primum deinde facundia !“ — Dar, caracterele 
„nu=s maleabile |! De acea, politicianismul n'are ce 

- i
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face cu ele. — Noi, profesorii, ne silim prin toată. 

purtarea noastră şi prin sfaturile noastre să formăm 

caractere. Totuş până acum e micnumărul lor. 

Pricina este, că lumea ie „ingusfă pentru bine şi 

largă, prea largă pentru râu“, 

Sunt mai bine de 25 de ani, pe când eram pro= 

fesor la Iaşi, ne am întâlnit cu un licenţiat în drept, 

fost elev al nostru, care neza cerut voie să ne. 

comunice ceva şi care ne a spus cam aceste cu= 

vinte: Cât am fost student, am urmat sfaturile 

profesorilor mei, mam ţinut numai de carte şi de 

împlinirea tuturor obligațiilor studenteşti. Luând 

licența, m'am folosit de prilejul, că D=l Ministru 

de Justiţie venise la luşi, şi lzam rugat să mă nu= 

mească în magistratură. — D=sa m'a întrebat: Ce 

servicii am adus „partidului ? — l-am răspus, că 

ținându=-mă de carte, n'am putut face nici un ser= 

viciu, partidului.— D=sa miza replicat, că, dacă e aşa,. 

nu mă poate numi, fiindcă trebuie să prefere, pe 

acei, care au făcut servicii partidului | | 

L'am întrebat, de ce ne spune toate acestea, de- 

"oare ce noi, nefăcând politică, nuzi putem fi de- 

nici un ajutor. — Tânărul neza răspuns: Nu vam 

spus, ca să interveniți, Doamne fereşte! ci numai,. 
, ca ci. să ştiţi şi. Dv! 

"Iată, ce piedici pune politicianismul silințelor noa=. 

stre de a formă caractere. Dar, de aci nu urmează de 

loc, că nu voni continuă să ne. îndeplinim una din cele 

mai sfinte datorii ! — Încetul cu încetul numărul ca=- 

racterelor va spori - şi va da- D=zeu, ca să stârpim 
plodicioasa buruiană a politicianismului | 

Vă mai atragem luarea aminte, că Programa Fa=. 

cultăţii de: Drept este un sistem, adică un tot,
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care se armonizează, pentru a corespunde menirii 

ei de a pregăti nu numai magistrați, avocaţi, di= 

plomaţi, ci şi legiuitori şi profesori. De aceea, rea 

buie .să învățați foafe materiile prevăzute în Pro- 

“aramă. În afară de Dreptul Roman, care, după cum 

"veţi vedea, este baza tuturor celorlalte ramuri ale 

Dreptului, trebuie să învăţaţi aprofundat mai ales 

Dreptul Civil, şi Dreptul Comercial, care sunt pâ= 

nea cea de toate zilele a juristului!. : 2 

Trecem acum la obligaţiile D=. După cum Pro= 

grama noastră este: un tot sistematizat, deasemenea 

şi fiecare curs este sistematizat: Nu se poate înțe= 

“lege o lecţie, dacă nu se- ştie bine 'toate lecțiile din 

urmă. Ascultarea pe sărite a lecţiilor nuzi de nici 

un folos. — De aceea, nu e deajuns, ca să frecvena 
taţi regulat cursurile, pentru ca astfel să ascultați toată 

materia, ci mai trebuie, in interesul d=v. chiar, să. 

învățați şi lecţie cu lecţie, Sa 

„Dar, Dr. aveţi nu- numai obligații, ci şi îndrituiri, 

Să pretindeți, ca profesorul să vă facă şi cursuri, 

“ar nu numai discursuri |! ; ÎT 

Domnilor:! 

| Actele de,a vă îndeplini: obligaţiile  D=w, sunt 

acte de eroism mai grele decât acelea, ce se fac pe 

câmpul de răsboiu, fiindcă e nevoie de o stăruință 

zilnică şi neîntreruptă.— Dar, avem toată încrede= 

rea “în D=v., căci sunteți neam de viteji! 

Pe vremea când s'a tras brazda, ca să se semene 

Dumbrava Roşie, Românul avea „pământul său a drepf 

carte şi pluguri cărturari 1! 
a 7
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Azi, Dv., strănepoți ai vitejilor de „odinioară, 
trageţi brazdă adâncă în ogorul culturei româneşti 
şi fiți siguri, că veţi produce opere şi mai neperi= 
toare decât Dumbrava cea vestită, 

De aceea, sfârşim, repetând vorbele, spuse altă=: 
dată: Bătrânul vostru dascăl „vă cheamă în vifejie. 
Cinezi. nisel să fugă, cinezi Român să vie |“ 

 



CARTEA IL 

DBLIGAȚIILE 

| TITLUL I. 

NOŢIUNI GENERALE. 

CAPITOLUL |. | 

NATURĂ ȘI EFECTELE OBLIGAŢIILOR. - 

Secţia. Î. 

Natura obligaţiilor. 

Ş. 201 Noţiuni. 

A. Obligaţia (obligatio), după cum ştim,! este definită ast- 
fel: Obligaţia este o legătură juridică între două persoane anume 
determinate, recunoscută de dreptul pozitiv, în virtutea căreia 

una din acele persoane trebuie să facă ceva în folosul celeilalte, 

jar aceasta poate cere de la cea dintăi, ca să facă acel ceva.— 

Pilde: C. Sejus făgădueşte lui £. Titius să'i dăruească 100 de 
sesterţii, Din pricina acestei făgădueli C. Sejus trebuie să dea 
lui L. Tifius 100 de HS, iar L. Titiu5 poate cere de la C. Sejus 

„săi dea acea sută.— L. Titius vinde lui C. Sejus moşia Corneliana 
cu prețul de.100 HS. In virtutea vânzării pe de o parte L. Titius 

trebue. să predee lui C. Sejus moşia Corneliană şi C. Sejus 

poate cere lui /. Titius să”i predea acea moşie; iar pe de alta 

parte C. Sejus trebuie să plătească lui £. Titius preţul de 100 

de HS. şi L; Tifius poate cere dela C. Sejus să'i plătească acel 

1) Vol. 1. paria întăia, Ş 32. p. 133 şi Ş 9, p. 187.
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| preţ. — C. Sejus făgădueşte lui L. Titius săi clădească o casă, iar 

L. Titius poate cere lui C. Sejus să'i clădească acea casă. — 
C. Sejus făgădueşte lui L. Titius, că nu-l “va da în judecată, 

pentru ca să'i plătească 100 de HS., ce'i datoreşte. In virtutea 

făgăduelii acesteia C. Sejus trebuie să nu dea în judecată pe - 

L. Titius,,iar acesta poate cere lui C. Sejus să nu-l dea în ju- 

„ „decată, pentru ca să'i plătească acea 100 de HS. — C. Sejus 

" făgădueşte lui L. Titius, că nu-l va împiedică să treacă pe locul 
- „său. Din pricina acestei făgădueli C. Sejus trebuie să nu împiedice - 

pe L. Titius să treacă pe locul său, iar L. Titius poate cere lui 

_C.-Sejus să nu-l împiedice să treacă pe acel loc. — M. Mae- 

_vius fură un cal al lui C. Sejus. Din această pricină M. Mae- 

vius trebuie să despăgubească pe C. Sejus de paguba, pe care 

a suferit'o prin furarea calului, iar C. Sejus poate cere să fie 
"despăgubit de acea pagubă. 

B. In materia obligaţiilor trebue să cunoaştem dela Inceput 

următoarea terminologie ::  - 

|. Vorba obligatio vine de la obligare, care însemnă a legă. 
II Cele două persoane anume determinate, între care există . 

„0 obligaţie, se numesc rei. 

Persoana, care trebuie să: facă ceva în folosul celeilalte 

persoane se numeşte reus debendi, debitor, debitrix. 

“Persoana, care poate să ceară de la debitor să facă acel 

- ceva în folosul său, se numeşte 'reus credendi, creditor, creditix. 
In limba românească pentru vorba latinească debitor avem 

vorba datornic. Dar, pentru vorba latinească creditor n'avem 
nici o vorbă; de aceea vom întrebuință neologismul creditor. “ 

UL Ceeace datornicul trebue să facă în folosul creditorului 
se numeşte prestajiune. 

__ „Vorba facere are, la obligaţii, un înţeles foarte larg; ea 
imbrăţişează” toate manifestările activităţii omeneşti, care-pot fi 
obiectul unei îndrituiri 2, | 
"Romanii clasifică . aceste manifestări în trei categorii şi 

anume : Dare, facere, praestare 2, 

1. Dare. Vorba dare (d. p.: dare oportere) la început arată 
strămutarea proprietăţii conform cu jus Quiritium. Mai pe urmă, 

2) D., 50, 16, de verbor. signif., 218. -: 
3) Caius, IV. $. 2; D., de operis liberi; 37; pr,
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ea este întrebuințată pentru a arătă şi înfiinţarea conform cu 

jus civile a altei îndrituiri reale. În sfârşit, în dreptul nou, dare 

_arată orice strămutare de proprietate şi orice înliinţare de jura 

in re.aliena. Pilde: Darea celor 100 de HS. de mai sus făgă- 

duiţi lui L. Titius de C, Sejus. Plata prețului de 100 HS.,.cu 

“ care s'a_ cumpărat moşia Corneliană. Apoi, corpus : dare, USUM- 

țructum dare, iter dare ş.a.— Vorba dare imbrăţişează şi pe retrodare 

“reddere, a da înapoi. Astiel, după cum am văzut, creditorul, care : 

pentru:garantarea plăţii creanţei sale, primise un lucru prin man- 

“cipatio cum fiducia şi ajunsese astfel proprietarul acelui lucru, 

trebuia, . € când i se plătea creanţa, să dea lucru inapoi, etrodare, 

reddere, 
Obligăţiile, a căror prestaţiune constă în dare, se numesc 

obligationes dandi. 
_2. Facere. Vorba facere e întrebuințată, pentru a arăta orice 

“alt fapt al omului, care nu-i o dare, chiar şi pe non facere 5. 
Pilde:. Predarea moşiei: Corneliane de mai sus, care fusese - 

vândută, Clădirea casei făgăduite lui L. Titius de C. Sejus. Nedarea 

în judecată a lui L. Titius de cătră C. Sejus, Neimpiedecarea lui” 

L. Titius de cătră C. Sejus, ca să treacă pe locul acestuia, 

- Obligaţiile, a căror. prestaţiune constă în facere, se numesc 

obligationes faciendi, iar acelea, a câior prestaţiune constă în 

non facere, se numesc obligationes non faciendi. ă ” 

3. -Praestare. Vorba praestare se întrebuinţează, când dator- 

“ nicul trebuie să procure creditorului un lucru, fără însă să-l facă 

să intre în patrimoniul acestuia. De pildă: In caz de închiriere 

datornicul nu trebuie să strămute proprietatea lucrului închiriat, . 

ci trebuie numai Să presteze, creditorului acel lucrul, ca. să se. 

“folosească de el. 
Deasemenea se întrebuinţează. vorba praestare, când dator-. 

nicul trebuie să facă munci personale, fie manuule, fie liberale. . 

De pildă: Desrobitul trebuie 'să presteze patroniilui său operae,. 

Mandatarul trebuie să presteze mandantului său operae. 

In sfârşit, vorba praestare se mai întrebuinţează, când pies- 

taţiunea nu-i o faptă pozitivă. Ds pildă: Acel vinovat de dolus, . 

"ori de culpa, trebuie să | presteze dolus, ori culpa, adică este. 

4) L Vol. 1.2, Ş. 92, pag. 244 şi urm. ” ” 

Ș). D., 30, 16, de verb. signif., 189; D., 45, „|, de verb. oblig. .„$.5, 

75, $ Ş," şi 135, $. 3. | _



răspunzător de paguba pricinuită prin dolus; ori culpa şi trebuie | 
-să repare acea pagubă. Acel obligat să garanteze ceva, trebuie 

să presteze garanţia. . 
-: Obligaţiile, a -tăror prestaţiune . constă în-  praestare, se 

numesc obligationes praestandi. 

„4. Trilogia dare, facere, praestare se 'ntălneşte in izvoarele 

noastre “în chip . sacramental. Dar, ea nu-i logică! In adevăr, 

după cum am văzut, dare însemnând strămutarea proprietăţii, 

ps. şi înfințarea unei jus in re, iar facere, însemnând tot, ce” 

nu-i cuprins în dare, urmează, că nu mai este loc pentru praestăre. | 

Deşi această trilogie nu-i logică, totuşi e foarte practică, 

fiindcă sleeşte toate felurile” de prestaţiuni, pe care-datornicul 

poate îi ţinut să le. facă. - 

„5, Lex (Rubria). de Gallia Cisalpina adaogă la trilogia de 

mai sus şi pe restituere, zicând: Dare, jacere, praestare. resti-- 

tuereve oportere. 

Obligaţiile, a căror prestaţiune constă i în restituere, se numesc a 

obligationes. restituendi. 
Dar,: restituere, a înapoia ceva, „este a. face: ceva, deci resti- Sa 

- iere întră'în facre. - -: 2 
IV. Ceeace trebuie să fie sau dat, sau făcut sau prestat, se 

numeşte obiectul prestaţiunii. | 
IV, Ceeace datornicul.trebue să facă în folosul creditorului, ” 

- adică ceeace el datoreşte, se numeşte debitum, datorie: 

- Ceeace. creditorul poate cere de la datornic, adică. ceeace 
"se cuvine creditorului, se. numeşte creditum, creanţă. 

Ceeace nu se datoreşte, se numeşte indebitum. . | 
VI. Vorba obligatio, după cum rezultă din cele n mai de sus, 

_are un înţeles larg. Ea arată atât ceea, 'ce creditorul poate cere, 

- adică laturea activă a legăturii. juridice, creditum,. cât şi ceea, ce - 

datornicul trebue să facă, adică laturea pasivă. a acelei legături, 

debitum. Creditorul poate zice, am o obligație contra cutarei per- 

” soane; iar datornicul deasemenea' poate zice, am o obligație faţă ” -. 
de cutare persoană. Prin urmare, la Romani, vorba obligaţie arată o. 

__ atâtcreditum, nomen, cât şi debitum. Francezii au vorbele creance. . 
- (creanţă) pentru creditum şi dette (datorie) pentru debituim ; dea- 
” semenea Germanii au vorbele Forderung (creanţă) pentru creditum | 

- şi Schuld (datorie) - pentru debitum. Dar, atât Francezii, cât şi. 
„Germanii n'au--0 vorbă, care să arațe- legătură. juridică din: a- 

a
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mândouă laturile sale, atât cea activă cât şi cea pasivă; deaceea 

ei sunt nevoiţi să întrebuinţeze neologismul obligation, ori de câte 
ori vor să arate legătura juridică în întregime. 

| 1) Vorba obligatio, deşi are un înţeles atât de Iarg,totuş nu 
se găseşte în limba latinească juridică din vremile vecti. Se pare 

__că pe atunci, ca să se arate legătura dintre. creditor şi datornic, 
se întrebuinţă vorba nexus, nexum. 

2) Vorba obligatio mai are şi înțelesui de înscrisul datoriei, 

instrumentum debili, adică înscrisul, care serveşte pentru a dovedi, 

că o obligaţie există. 
3) Reamintim, că la pienus şi  nypotheca am vorbit de rem 

obligare $. Acolo vorba obligare arată, că asupra lucrului s'a 
înființat pignus şi hypotheca. 

, VII. Câtă vreme datornicul nu face “prestaţiunea, legătura 

dintre el şi creditor durează ; dar, dacă o face, se desleagă de ea. 

In latineşte a deslegă se numeşte solvere. Dela solvere s'a plăzmuit 

vorba solulio, care însemnă facerea prestaţiunii, adică executarea 

obligaţiei. Prin urmare, solulio n'are numai înţelesul obicinuit, dar 
restrâns, de plată, ci şi un înţeles mai larg, acela de executare sau 
aducerea la îndeplinire a obligaţiei 1. 

Datornicul trebuie să facă prestaţiunea. Atât! Nimic mai 

- multi De pildă: Dacă £. Tifius a împrumutat pe C. Sejus cu 

100 HS., C. Sejus trebuie să dea înapoi lui L. Titius 100 de ses- 
terţii. C. Sejus, dând lui L. Titius 100 de HS., face ceeace tre- 
buie să- se facă. £. Titius nu poate cere de la C, Sejus nici măcar 

un sesterţiu mai mult, nu poate cere nici 101 sesterţii. Fiindcă e dea- 

juns, ca C. Sejus să facă ceea, ce trebuie să facă, de aceea se 
zice, că el a tăcut deajuns, satisfacit. De la satisfacere s'a plăzmuit 

vorba salisfactio, care arată deasemenea executarea obligaţiei. 
C. Din cele spuse mai sus rezultă, că ori ce obligaţie are 

cuprinsul sau conţinutul următor: 
Creditorul poate să ceară de la'datornic să facă ceva şi 

datornicul trebuie să facă acel ceva în “folosul creditorului ; deci, 
în ori ce obligaţie creditorul are stăpânire asupra datornicului, 

1 Insă, această stăpânire este numai ideală. Ea nu se în- 

tinde asupra persoanei trupeşti a datornicului, , ci numai asupra 

6) V. Vol. 1, partea II $ 93 p, 225, 
7) D., 50, 16, de verb. signif., 176:
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voinţei acestuia. In pilda de mai sus L. Titius, care a vândut 

„moşia Corneliana, nu mai poate voi să nu predee moşia. Inainte 

de vânzare voinţa sa eră liberă deplin; după vânzare voinţa sa 

este mărginită, este supusă voinţei lui C. Sejus, care a cumpărat 

acea moşie şi care poate cere dela L Tilius să'i predea moşia. 

Dar atât şi nimic mai mult! C. -Sejus nici nu poate sili direct pe 

-L. Titius, să'i predea moşia şi nici nu dobândeşte vre-0 Îndri- 

tuire nemijlocită asupra acestei moşii; ci el poate numai să ceară, 

ca L. Tilius să facă aceia, ce trebuia să facă, şi, dacă nu va 

face, să-l de.în judecată. . - 

„_2) Fiindcă voinţa datornicului nu mai esie liberă deplin. ci 

supusă voinţei creditorului, de aceea obligația. privită din punc- 

_tul de vedere pasiv, este o robie parțială a datornicului. i 

3) Şi fiindcă pe de altă parte creditorul poate cere, ca 

datornicul să voească să facă ceea, ce trebuie să facă, urmează, 

că el este îndrituit să ceară aceasta şi că obligația, privită din: 

punstul de vedere activ, este o îndrituire a creditorului. 

'D. Din cele spuse mai rezultă, că în orice obligație găsim 

următoarele elemente: Si E 
1) O persoană, creditorul, a cărei voinţă se îndreaptă către 

o altă persoa-ă, de la care e îndrituită să ceară o prestaţiune 

în folosul său. Această persoană este subiectul obligaţiei. 

2) Oa doua persoană, datornicul, către care se îndreaptă 

voinţa subiectului şi care trebuie să vorască să facă aceea pres- 

taţiune în folosul acestuia. Această a doua persoană, îapta pe 

care ea trebuie s'o facă, adică prestaţiunea, este obiectul obliguţiei.: 

3) Recunoaşterea şi ocrotirea din partea dreptului puzitiv 

a legăturii juridice dintre aceste două persoane. 

E. In Instituţiile sale Justinian spune, că „obligatio est vin- 

culum juris quo' necessitate adstringimur 'alicujus solvendae rei 

secundum. nostrae civitatis jura*8 (Obligaţia este o legătură juri- . 

dică, prin care, conform. cu dreptul statului nostru, suntem si- 

liţi cu necesitate să plătim un lucru oarecare). . 

Această definiție a lui Justinian este criticabilă, In adevăr, 

în această definiţie găsim atât recunoaşterea şi ocrotirea din 

partea dreptului pozitiv a. legăturei juridice, cât şi pursoana, 

care trebuie să facă prestaţiunea, adică pe datornic; dar, nu 

  

8) ]. 3,13, deobligat., pr.
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:găsim persoana, căreia - trebuie să i se facă acea prestaţiune, 

adică pe creditor. Deci, definiţia lui Justinian nu-i completă, fi - 
“lipseşte un element. 

Fiindcă Justinian zice, că datornicul este silit alicujus s6l-. 

vendae rei (să plătească un lucru oarecare), am fi ispitiţi să 
credem, că definiţia e greşită, şi fiindcă e prea strâmtă. Dar nu 

“este aşa! In izvoarele noastre se spune, că vorba solutio în- 
_seamnă orice satisfacţie şi că vorba solvere înseamnă a face. 
ceea, ce s'a făgăduit să se facă?. Prin urmare vorbele alicujus 
solvendae rei au înţelesul larg de a face un act, 

F. Apropiind îndrituirile de obligaţii de celelalte feluri de. 
indrituiri, vedem, că. există o foarte mare .deosebire între ele. 
In adevăr: 

|. Pentru ca îndrituirile personale să existe, se .cere numai 

"un îndrituit, nu-i nevoie şi de o altă persoană, care să facă o pres- 
taţiune în fososul acelui îndrituit. _ 

Deasemenea, pentru ca îndrituirile reale să existe, se cere 

un îndrituit şi un lucru supus direct stăpânirii acelui îndrituit, | 
fie supus în chip complet, ca la proprietate, fie supus mai puţin, 
ca la jura in re aliena, dar nu-i nevoie şi de. altă persoană. , 

Insă, pentru ca îndrituirile de obligaţie să existe, se: cere 
neapărat, ca pe lângă persoana îndrituitului să mai fie şi o altă 
persoană, care să trebuească să facă o prestaţiune . în folosul 
acelui îndrituit. Prin urmare, o obligaţie nu poate fi închipuită 

fără de a doua persoană anume determinată, a căreia voinţă e 

"supusă voinţei îndrituitului şi care trebuie să voească să facă o 
prestaţiune în folosul acestui îndrituit. De 'pildă: L. Titius a fă- 

- găduit să dea lui -C. Sejus pe robul Stichus. Aci prestaţiunea 
„este. darea?robului Stichus, iar obiectul prestaţiuni este Stichus. 
insă, de aci nu urmează, că C. Sejus are vre o îndrituire asupra 
lui Stichus. Obiectul obligaţiei nu-i robul Stichus, ci persoana 

„ ui 'L. Titus, care trebuie să dea robul. Legătura juridică; se sta- 
bileşte direct numai între persoana creditorului şi persoana da- 
tornicului. Intre creditor şi robul “Stichus, lucrul datorit, nu se 
stabileşte nici o legătură, directă, ca la îndrituirile reale, de pildă, 

între: proprietar şi lucrul supus proprietăţii. Creditorul nu do- 

bândeşte nici o indrituire directă asupra lucrului. Intre creditor 

9) V. mai sus, n 7.
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şi lucrul datorit se poate stabili numai o legătură indirectă, ca: 

o urmare a obligaţiei, şi numai prin mijlocirea datornicului. De 

aceea, în izvoarele noastre se spune, că esența “obligaţiilor nu 

constă în aceea, ca un corp oarecare să ajungă al nostru, ori 

o servitute să ajungă a noastră, ci că să silească pe cineva să 

dea ceva, ori să facă ceva, ori să presteze: ceva. 19 - 
Deosebirea aceasta are o însemnătate foarte mare: 

| 1. Indrituirile personale, pentru ca să existe, cerând numai: 

un îndrituit, nu şi o altă persoană, pot fi valoriticate-faţă de.. 

orice persoană, față de . toată lumea, sunt îndrituiri absolute 1. 

Obligaţiile, pentru ca' să existe, cerând şi o altă persoană anu- 

mită, afară de îndrituit, nu pot fi valorificate de cât iaţă de acea . 

persoană, sunt îndrituiri relative !!. 
Indrituirile reale, pentru ca să existe, cerând un îndrituit 

şi un Jucru supus stăpânirii acelui îndrituit, acesta .poate să - 

exercite asupra lucrului o stăpânire directă independentă de.orice 
persoană. De pildă: Proprietarul are îndrituire absolută şi ex- 

clusivă asupra lucrului său, fără ca să intervină o altă persoană. 
Dacă ar pieri lumea întreagă, afară de el şi lucrul său, el'rămâne 

„proprietarul lucrului său. Dar, dacă lucrul ar pieri, el pierde pro- 

prietatea sa. Deasemenea, îndrituitul Ia o servitute, are îndrituirea 

sa independent de orice altă "persoană. Moartea proprietarului 

lucrului supus mare nici o înrâurire. — Altfel e la obligaţii : Pre- 

supunând că robul Stichus, din pilda de mai sus, moare, dacă obi- 
_ectul obligaţiei ar fi robul, fiindcă acesta a pierit, obligația ar ră- 

mâne fără de obiect, [. Zitius ar fi deslegat de obligaţia sa, mar - 

mai datoră nimic, iar indrituirea lui C. Sejus S'ar stinge, după” 
"- cum îndrituirea de proprietate se. stinge, când piere: lucrul, care 

este obiectul proprietăţii. Insă nu-i aşa ! Obiectul obligaţiei este 
persoana lui L. Titius, care trebuie să voească să facă darea ro= 

bului. Câtă vreme L. Tifius trăeşte, el poate voi să facă acea 

dare. Incât,: deşi Stichus a murit, L. Titius rămâne obligat, iar C. 
Sejus rămâne. creditor al lui L. Titius. - 

Pe de altă parte, presupunând că L. Titius moare fără să 
- lase moştenitori, iar Stichus rămâne în vieaţă, obligaţi se stânge, 

fiindcă obiectul său este persoana lui -L. Titius. Acesta murind, 
obligaţia rămâne fără de obiect; nu mai este cine să facă darea 

10) D., 44, 7, de oblig. et acl., 3, 
11) Cf. Introducerea, 5. 32 Ii, 2, i "135 şi Si „10, p. 187,
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lui -Stichus, deşi acesta trăeşte..C. Sejus nu poate cere de la 

altă persoană să facă acea dare, fiindcă el avea de datornic 

numai. pe L. Titius, adică o persoană anume determinată, iar nu 

o persoană orişicare; deci, el putea cere numai de la L. Titius 

ssă voească să facă acea dare. [. Titius murind, C. Sejus nu 

poate cere nimic de la o altă persoană. Pe când, dacă o per- 

soană are îndrituirea de proprietate asupra unui lucru, ea păstrează 

această îndrituire, câtă vreme lucrul nu piere, chiar dacă toate 

celelalte persoane 'din lume ar muri, şi poate urmări acel lucru 

în orice mână sar găsi şi, invocând îndrituirea. sa, poate să'l 

ceară înapoi. Deasemenea dacă o persoană are o serviutate pre- 

dială, păstrează îndrituirea sa, chiar dacă proprietarul, lui prae- 

-dium serviens ar muri, poate- urmări acest praedium în ori ce 

mână ar ajunge şi, invocând servitutea sa, poate cere s'o exer- 

cite. Deci îndrituirile reale sunt (În general) îndrituiri absolute: a 

şi sunt înzestrate cu îndrituirea de urmărire (droit de suite). - 

Obligaţiile se mai deosebesc de îndrituirile reale, nu numai 

că nu sunt înzestrate cu- îndrituirea de urmărire, ci şi prin aceea că 

nu dau nici o îndrifuire de precădere (de preterinţă), 'pe când 
îndrituirile reale dau şi o îndrituire de precădere. In adevăr, în- 

drituirile reale dau îndrituitului putinţa să: înlăture pe: toți. acei, 

care mau de cât o îndrituire de obligaţie, sau o îndrituire reală 

înfiinţată mai târziu de cât a lui. Pe când îndrituirea de obli- 

gaţie nu dă o astfel de precădere: Toţi îndrituiţii (toţi creditorii) 

trebuie să fie indestulaţi de opotrivă, fie în întregime, fie (în caz 
“ de insolvabilitate) proporţional cu creanţele lor, pro rata'*. 

I[. In graiul zilnic însă se întrebuințează vorbe, care, nefiind 

coniorme cu adevărul, fac, ca să se.coniunde obligaţiile; cu în- 

drituirile reale, Astfel: Când robul Stichus a fost sau vândât, 

-. sau închiriat, sau dăruit, se zice, că creditorul are îndrituire 

asupra acestui rob. Acest chip de rostire nu-i adevărat! Credi- , 

torul m'are nici o indrituire directă asupra robului Stichus,. ci 

numai asupra persoanei datornicului. De asemenea, când e vorba 

de servituţi prediale, se zice, de pildă, că proprietarul lui prae- 

- „dium serviens datoreşte iter (trecerea) proprietarului lui praedium 
«dominans, Si acest chip de rostire nu-i adevărat! Servitutea pre- 

12) V. Vol. |, partea 11, $ 62, 1V, 2, p.:5 şi urm; 
13) V, Vol. ], partea 1; $ 13,1, 9, p. 190. ”
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dială există neatârnat de' proprietarul lui praedium serviens, câtă 

vreme acest praedium şi praedium dominans nu vor pieri. 

III. Din toate acestea rezultă în chip vădit, -că persoana 
datornicului este elementul principal şi deosebitor al obligaţiei.. 

De aceea am spus în definiţie, că obligaţia e o legătură juri- 

dică între două persoane anume determinate, dintr'o parte un: 

creditor anumit, iar din cealaltă parte un datornic anumit, 

Secţia II. 

Efectele. obligaţiilor. 

Ş. 202, Eject necesar : Executarea odligației — Garanţie. 

- 

Am văzut, că datornicul trebuie să facă, ori să nu. facă .- 
„ceea, ce s'a obligat să facă, ori să nu facă. Deci, efectul nece-- 
sar al obligaţiei este, că datornicul trebue s'o execute. 

A. Executarea unei obligaţii. poate fi privită din trei puncte 

de vedere: Al obiectului. prestaţiunii, al locului, unde execularea. 

trebuie să se facă şi al timpului executării. 

ÎL, In ce priveşte obiectul prestațiunii. . 

„Datornicul trebuie să dea, ori să facă exact lucrul, pe care 

"s'a obligat să'l dea, ori să'l facă. El nu poate sili pe creditor 
să primească o altă -prestaţiune, aliud pro alio i) nici o presta- 

- taţiune parțială sau necompletă 3. 
„De la această regulă sunt trei abateri: Condamnarea da- 

tornicului la atât cât poate face (condamnatio in id quod facere: 

potest debitor) sau - beneticiul competenţei (beneficium  compe- 
„entize) beneficiul dării în plată. (Beneficium dationis in solutum). 

, uneori, porunca judecătorului. 

„1. Beneficiul competenţei. 

Anumite categorii de persoane se bucură de beneficiul 4 
că nu pot fi condamnate la executarea. unei obligăţii de cat 
numai întrucât sunt în stare să plătească. — Pricinele, pe care- 
se întemează acest beneficiu sunt: Sau raporturile personale 

1)V. Maynz, 1. c., ll, S$, 170— 180 inclusiv. 
2) D.,.12, 1, de rebus creditis, 2, Ss î, in fine: Aliud pro alio invito- 

creditori solvi non potest. - . 

3) D, 19,1, de act, emti, 13, 8 3; D;, 22, 1, de usuris, 41, Ş. 1. 

4) V. Vol. l, 1, Introducere, $, 23, pag. 112, Dreptul privat român $. 
4, pas. 175 Și Ş. S, pag. 186.
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dintre creditor şi datornic, sau firea obligaţie, sau rânduelile 

dreptului pozitiv, 

Din pricina raporturilor personale dintre creditor şi datornic 

nu pot fi condamnaţi la mai mult decât pot să execute: Tatăl, | 

„„ mama, fraţii şi surorile creditorului. Un soţ faţă de “celălalt soţ. 

“Socrul soțului pentru datoriile de zestre. . Patronul, precum şi 

copiii, tatăl şi mama patronului - creditorului, 
Din pricina firi: obligaţiei -sunt condamnaţi numai la cât 

"pot să execute: Dăruitorul faţă de dăruit, Tovarăşii între dânşii; 

căci, tovărăşia e un raport de încredere. 

Din pricina rânduelelor - dreptului pozitiv sunt deasemenea 

condamnaţi numai la cât pot să execute: Datornicul insolvabil 

de bună credință şi care a' făcut cesiunea bunurilor. Soldaţii. 
Efectele acestui beneficiu, sunt: In dreptul vechiu el-stânge .: 

obligaţia, căci îndrituirea în întregimea . sa eră in judicium de- 
-ducta. — Insă în. dreptul nou nu mai produce acest efect, ci res- 

„trânge numai îndrituirea de a cere executaren obligaţiei 5. 

Beneficiul. competenţei nu trece la moştenitorii persoanei, 
“căreia i se cuvine, şi nu profită cauţiunei (garantului). AR 

EI încetează, când datornicul sau a plătit, fără să-l invoace, 

sau a ajuns de rea credinţă, p. c. şi când e vorba de obligaţii 

izvorând. din delicte, | 
2. Beneficiul dării în plată. 

“Conform cu o novelă a lui Justinian €, datorniciul unor Su- 
me-de bani; care: nu'i în stare să . plătească în bani, dar care 

are nemişcătoare, pentru care nu se găseşte cumpărători, poate 

sili pe creditorii săi să primească drept plată nemişcătoarele, pe 

„care. le vor alege, după ct vor fi prețuite de dregătorie ?, 

“8. Porunca judecătorului. . 
Uneori judecătorul (nu datornicul) din motive de echitate 

--poate. sili -pe creditor să primească o plată parțială, adică da- 

tornicul să plătească în rate 8, — Astfel, datornicii fiscului (a- 

rendaşii bunurilor: coroanei) pot plăti în rate?. 

7 

_5) L. 4,6, de actionibus, $. 37; D, 50, 17, de regulis juris, 13,; D. 
-49, 1, de're judicata, 19, $. 1. 

6) Noveila 4, cap. 3.— Cf. Novelta 120, cap. 6, 

DV. TTL Liviu, VII, 21. —
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II. n ce privește locul, unde execiitarea trebuie- -să se facă. 
li Se poate, ca obligaţia -să arate Jocul, „unde trebuie să se 

facă executarea, ori.să nul arate. 
Obligaţia arată locul executărei. Dacă s'a arătat un singur . 

loc, datornicul trebuie să execute în acel loc, iar creditorul nu. 
poate cere, ca executarea să se facă aiurea. “Dacă s'a arătat două 
locuri alternativ, d. p. sau la Ephes, sau la Capua, datornicul 
poate să aleagă unul din aceste locuri” şi să. execute! acolo 10, 
Dacă s'a arătat două locuri conjunctiv, d. p. la Ephes şi la Capua: - 
datornicul e îndrituit să facă o parte din executare întrun loc: 

- şi cealaltă parte în celălalt loc. — In toate cazurile, în care 0= * 
bligaţia arată locul de executare, creditorul poate să riu primească. 
oferta de a se face executârea în alt loc 22, 

- Obligaţia: narată locul executării. In- acest : "caz, datornicul 
poate-să execute în orice loc oportun, loco! opportuno, şi credi-. 
torul poate să ceară executarea loco opportuno. In nici un caz: 

“nu se poate nici cere, .nici oferi să se execute loco inopportuno.—  . 
Chestiunea de a se şti, unde este locus' opportunus, este o ches- 
tiune -de fapt. In unele “cazuri firea preștaţiunii determină, unde 

„e locul oportun. pentru executare. De pildă: Predarea unui ne- . 
ă mişcător precuin şi prestațiuni de făcut pe un nemişcător se vor 
face acolo, unde este aşezat: nemişcătorul. 

| 2. Din punctul de vedere al locului, unde trebuie să se 
„facă executarea,. datoriile se deosebesc, astăzi, în portabile, que-" 
rabile şi expediabile. + ! | 

":Datorie” portabilă este aceea, în care datornicul din pricina” 
- fie a învoelii părţilor, fie a împrejurărilor, fie a obiceiului: lociilui 

ş, a,. este ţinut să ducă prestaţiunea la creditor. 
Datorie querabilă este aceea, în care creditorul din pricinile. . 

mai sus arătate e ţinut să vină la datornic, ca să ceară şi să ia 
în primire prestaţiunea. 

| Datorie -expediabilă este aceea, în care datornicul tot din 
pricinele de mai sus este ținut să trimeată prestaţiunea la un loc - 
anume arătat, În acest caz căratul prestaţiunii se  jace prin so- 

"coteală şi riscul (periculur) creditorului. 
+ 

  

8) D.;12, 1, de rebus creditis, 21, Ct,D.,'40, 7, de statu liberis, să 6, 9) C.. 11, 64, de collatione fundorum. „Patrimonialium. 4. 10) D, 13, 4, de eo quod certo loco, 2, 3, „10 D, 13, 4, de eo quod certo loco, 2 Ş. 4. | 12) D,, 13, 4, de eo quod certo loco, 9
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Il: In! ce priveşte timpul executării. | 

Vremea, 'când o obligaţie trebuie .să fie executată, se n 

meşte dies venit î3. | 

- Ea nu «poate fi lăsată la voia datornicuiui, căci în acest caz 

el nu-i de loc obligat, ci cu totul liber. De pildă: C. Sejus îm- 

prumută pe L. Titius cu 100 HS., spunându-i să'i dea înapoi 

această sumă sau când va vrea, sau când va putea, sai cu vreun 

prilej oarecare ş. a. Când C. Sejus va cere suta de HS. de la 

L. Titius, acesta poate să răspundă sau că nu vrea, sau că nu- 

poate ş. a. Astiel de invoeli sunt contrare esenței obligaţie, Dea- 

ceea,. ele sunt fără tărie. 
Se poate, ca obligaţia . sau să arate timpul, când'să se facă 

executarea, sau să nu- l- arate, adică se “poate sau să fixeze un 

termen (soroc, vadea, “scadenţă) pentru executare, sau să nu fi- 
xeze nici un termen. E 

„Obligaţia nu fixează nici un: termen pentria executare. - 
In acest:caz avem de a-facecu o obligaţie pură şi simplă 

(pura). O astiel, de obligaţie “este prezentă (praesens) '5, 15, adică 

- trebuie executată de 'ndată ce s'a născut. Deci, creditorul poate 

cere executarea ori Când va .voi 1, iar. datornicul trebuie să exe- : 

"cute statim. Vorba statim înseamnă după un răstimp mic (modi- 

cum tempus, modicum spatium, temperamentum temporis) *. De 

aceea, creditorul va lăsă să treacă un răstimp scurt după naş- 

terea obligaţiei, va- păsui puțin pe datornic, şi apoi îi. va de ştire 

-(ii” va tace. interpellatio), ca să execute. 
- Obligaţia jixează uri. termin pentru executare. | 

Prin adăugarea. unui termin la o obligaţie se face, ca ea să 

nu mai fie prezentă. şi deci, ea nu trebuie să ție executată statim. 

De aci urmează, că adăogarea terminului lucrează în folosul da- 

_“tornicului, diei addictio pro reo esti, 
In acest caz: intenţiunea părților poate fi felurită şi anume: | 

- 1, Ca executarea să se facă exact la terminul fixat, De a- . 

  

13) V: Vol. 1, î, $. 15, u. 4, pag. 374. | - 

_14-V. Vol. |, 1, $. 73, IV în fine, pag, 355, | 
15) Du 50, 17, de reg. juris, 14; D.. 50, 16, de.verb signij., 213; D., 45, . 

1, de verb. oblig, 4, Ş. 1.- 

16) 1, 3, 15, de ard, oblig., Ş. | 
17 D,, 4, S, de receptis, 21 $. i, D., 46,3, de solutionibus, 105, 
18) D. 45. de verb. oblig., 41, $. 1.
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ceea, creditorul nu poate cere executarea nici inainte, nici după 
termin, iar datornicul nu poate execută nici înainte, -nici după 

termin. De-pildă: Călătorul Prinius se. invoeşte cu birjarul Se-" 

cundus, ca acesta să vină cu trăsura, ca să-l ducă la gară; pentru 

trenul, care pleacă la 12,20 p. m. 

2, Ca datornicul să execute cel mai de vreme la terminul 

fixat, De aceea, datornicul .poate să execute şi mai târzii, dar 

„nu poate să execufe mai de vreme, adică înainte de: acel termin, 
iar creditorul poate să nu primească prestaţiunea făcută înainte 

de termin, - căci se poate, să'nu fie_pregătit pentru aceasta; De E 

pildă: Creditorul, până la termenul fixat -pentru executare, mare 

hambarele goale, ca să poată pune în ele grâul cumpărat. Altă 

pildă: O rentă viageră lunară lăsată unui risipitor nu u poate fi 
“plătită decât la fiecare lună. 

. 3) Ca datornicul să execute cel mai târziu: la terminul fixat, 
De aceea creditorul poate să ceară executarea şi mai Înainte de 

acel termin'şi datornicul trebuie.să execute, iar datornicul poate 

„să execute şi.înainte de termin, şi creditorul trebuie să primească 

prestaţinea făcută inainte 'de- termin. (In Dreptul Roman nu gă- 
“ sim nici o pildă. de astiel de intenţie a părţilor).- 

„4, În sfârşit, ca executarea să nu poală fi cerută de creditor 

înainte de terminul fixat, dar datornicul să poată execută şi mai 

înainte de acest termin.. Aceasta este regula generală. Şi, trebuie 

să ne ţinem de ea, ori de-câte ori nu se va-putea dovedi, că 

părţile au avut vreuna din celelalte intenţii de' mai: sus, căci, 
după cum am văzut diei addictio pro':reo est. , . 

ln orice caz executarea trebuie să se facă la timpul opor- 
tun (tempore. opporluno). Datornicul nu poate să execute tempore 

inopportuno-!?. De pildă: Datornicul nu poate -veni în puterea -. 

„nopţii la creditor să sune clopoţelul Ș să Sțăruească să i se 

„primească prestaţiunea. ” 
"= IV. Cele trei puncte de vedere ale executării obligaţiei nu 
sunt întatdeauna susceptibile de o analiză precisă. Astfel: 

| Se poate, ca întârzierea. executării să constituie o adevărată 
neexecutare. De pildă: Birjarul de. mai sus vine la '12,25p. m 2, 

„Se poate; ca executarea făcută în alt loc decât acela con- 
venit între părţi, să constituie deasemenea o. „adevărată neexe- 
cutare, 

19) D., 46. 3, de solut, 39. | 20) V. mai jos S 203, "n. 14
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B. O prestaţiune, care pare cu totul. regulată în clipa în 

care e făcută, poate, în realitate, “să fie sau necompletă, sau 

- chiar cu totul iluzorie din pricina unei cusur necunoscut de părţi 

şi care se iveşte mai târziu. In astfel de cazuri este vădit, că 

mavem de aface cu o executare în înțelesul tehnic al cuvântului . 

şi că,. deci, datornicul rămâne obligat sau, după cum se zice 

astăzi, este ţinut de garanţie. — Cuprinsul şi întinderea acestei 

obligaţii de garanţie variază după firea raporturilor obligătoare 

“şi după diferenţele cusururilor prestaţiunii făcute. Regulele privi- 

"toare la aceste chestiuni le.vom arată la locurile cuvenite. Aci 

e deajuns săspunem, că în actele gratuite, care sunt donaţii (şi 

numai în aceste acte gratuite), datornicul nu-i ținut de nici o 

garanţie. 

_Ş. 203. Efectele accidentale în“ caz de neexecutare. + - 

Creditorul, după cum am văzut,? este îndrituit să ceară 
executarea obligaţiei. Această îndriluire face parte, din patrimo- 

niul său. Deci, dacă datornicul nu execută; aşa cum trebuie să 

execute, creditorul' sufere o pierdere sau o micşorare a patrimo- 

-niului său. De aceea, se pune întrebarea: Cine trebuie să sufere 

paguba ? Oare creditorul' trebuie s'o sufere el, ori este. îndrituit 

să ceară, ca datornicul s'o repare ? 
Observăm mai “întăi, că neexecutarea unei obligaţii poate 

fi pricinuită sau de fapta datornicului, fie dolus al său, fie culpa 

sa, sau de casus şi că responsabilitatea datornicului de dolus, 
culpa şi casus (prestarea dolului, culpei şi a lui casus) este 

cârmuită de regulele, pe care le-am văzut în partea generală; la 

care trimitem. * 

„Să vedem acum efectele neexecutării din punctul pe vedere 

al obiectului prestaţiunii, al locului şi al timpului. 

- A. Efectele neexeculării în :ce priveşte obiectul prestațiunii. 
Periculum şi commodum. *: . 

. Datornicul, care din pricina faptei sale, fie dolus, fie 

culpa, nu dă, ori nu face exact lucrul; pe care sa obligat să-l 

dea, ori să-i facă, trebuie să repare paguba suferită de creditor, 
  

1) V. . Maynz, |. c., li ss. 171-180, 
2) V. mai sus pag.6, b,l. ! PR 
3) V. Voli, Ras V Ş. 56, pag. 297 și urm., $ 57. bis, B, |, pag. 

"302 şi urm, și $ 58, pag. 303 şi urm. - .
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adică datoreşte creditorului despăgubiri conform regulelor gene- 
rale, pe care le vom vedea mai departe.+ El răspunde atât de 
neexecutarea totală, cât şi de acea parţială. De aceea, dacă e 
vorba de a da un lucru individualmente determinat, adică o species, 

„ori de a predă un astfel de lucru, datornicul răspunde atât de 
peirea totală a acelui lucru, cât şi de micşorarea sau stricarea | 
lui supravenite din fapta sa. 

II. Dar, dacă această species, acest lucru individualmente 
“ determinat -a pierit, ori a suferit stricăciuni din pricina unui 
casus, datornicul nu răspunde de nimic, conform regulei Casus 
a nullo prestantur, 

Neexecutarea pricinuită de casus nu poate fi imputată da- 
- tornicului şi nu îndritueşte pe creditor, ca să: fie despăgubit. 

Deci, creditorul sufere paguba sau, cum se zice obicinuit, obli- - 
gaţia este pe rizico-pericolul creditorului, periculum creditoris est, 

-l..Creditorul, suferind paguba pricinuită prin peirea, ori de-! 
teriorarea întâmplătoare a unei species datorite, se cuvine, ca - 
tot el să se: bucure de toate creşterile acelei species. de la naş- 
terea obligaţiei şi până la executarea ei. De aceea 'se zice: 
Cujus periculum est et commodurn ejus esse debet sau ubi peri- 
culum ibi est commodum. — Creditorul se. va bucură de orice 
commodiumn, fie commodum ex re (folosul *provenit din lucrul - 

 însuş), şi anume fructele produse . de species datorită p. c. şi 
toate celea ce se adaugă la ea, toate accesiunile, care nu sunt 

„_datorite faptei omului, fie commodum ex negociatione (folosul 
produs din negociarea lucrului), d. p. chiria adusă de casa cum-. 
părată, “fie chiar locoţiitorul lui commodum, d. p., în Cazul, în 

care acea species a fost'asigurată, creditorul se va: bucură de 
despăgubirea plătită de societatea de: asigurare „şi care: ţine 
locul lui commodum?. . . , 

z 

B. Efectele neexecutării în ce privește locul, — Actio de eo 
quod certo loco. . . 

! Dacă o obligaţie nu-i executată de bună voie din punctul 
de vedere al locului, creditorul este indrituit: să reclame despă= 
gubiri conform regulelor generale. | 

[.. Fiindcă se poate, ca o prestaţiune să aibă o. valoare -- 

  

RA mai los. Ş, 209, . . - aulus, Sententiae, 2, 17,7; — 1. 3, 23, d i vand, $. 3, 5) V, mai susp 4 ; S 3, de empt. et vend., Ş 
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mai mică într'un loc, iarîn alt loc să aibă o valoare mai mare, 
de aceea în cazul nostru se pune întrebarea : In ce loc se poate 

- reclamă conform dreptului, ubi recte petitur 2 Pentru a răspunde 
la această întrebare, trebuie să: deosebim bonae - fidei  actiones 
de stricti juris actiones. 5 | 

1) Bonae fidei actiones. In aceste acţiuni reclamaţia trebuie, 
în general, să fie făcută la locul, unde executarea sau trebuie 
să fie cerută, sau poate să fie cerută, adică la forum contractus ; 
dar, creditorul poate, după plăcerea sa, să reclame sau la forum 

„domicilii al datornicului, sau la forum 'originis-al datornicului 7, 
fiindcă judecătorul poate să ţină seamă de deosebirea valorii 
pricinuită Zoco.: | Cu 

Forum contractus poate să fie şi un domiciliu ales de părţi 8 
Când creditorul reclamă la forum domicilii un lucru deter- 

minât, care se găseşte. în alt loc fără de vina datornicului, a- 
cesta trebuie să execute la locul reclamării; însă, el va face că- 
Tatul atât pe socoteala, cât şi pe periculum creditorului. | 

2) Stricti juris actiones. In aceste acţiuni, dacă prin obligaţie 
se arătase locul, unde să se facă executarea, creditorul nu mai | 
are alegerea între cele trei fora de mai Sus, ci trebuie să rec- . 
lame înaintea judecătorului locului arătat şi ni poate reclamă ni- 

„căeri aiurea 9 — Această regulă este foarte dreaptă, fiindcă se 
„poate întâmplă, ca la locul reclamării valoarea prestaţiunei să fie - 
mai mare de cât Ja locul arătat prin obligaţie pentru executare 
şi fiindcă în aceste .acţiuni judecătorul nu poate ţine seama de.” 
deosebirea. valorii pricinuită loco, de aceea prestaţiunea ar a- 
junge să fie mai înpovărătoare pentru datornic! 

Dar, regula aceasta, deşi dreaptă, totuş produce neajunsuri 
destul de mari: La Romani, după cum ştim din procedura civilă 
spre a se înjghebă procesul, eră nevoe, ca impricinaţii să se în-. 
făţişeze magistratului. Dacă datornicul din pricina fie a dolului 
său, fie a culpei sale, sau din âltă pricină nu poate fi găsit la - 
locul arătat prin obligaţie pentru executare, creditorul mavea 
putinţa să-l dea în judecată l— Spre a se înlătură! aceste nea-. 

  

7) D. 42, 5, de rebus auctoritate. judicis poss idenlis, 1—3. Cf. Vol. 1 ; 
27, VII, 4, pag. 245. şi urm. - Si " 

8) V. Vol. 1, 1, Ş. 27, VII. 4, pag. 246. 
'9) D., 13, 4, de eo quod certo loco, 1, 
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„junsuri, pretorul a plăzmuit o actio arbitraria numită actio de 

eo quod certo.loco dari oportet, cu care creditorul putea să rec- 

lame înaintea orcărui judecător competent al datornicului şi să 

capete întocmai ceea, ce i se cuvenea, adică valoarea adevărată 

a prestaţiunii, ţinându-se socoteală de deosebire pricinuită de 

schimbaraa locului, deosebire care putea fi sau în folosul, sau 

în paguba creditorului îi. 

După plăzmuirea acţiunei de oo quod certo loco se putea, ca 

“datornicul să sufere : neajunsuri din partea creditorului. Astfel, 

"deşi datornicul eră gata'să execute la locul arătat prin obligaţie, . 

totuş creditorul reclamă înadins cu actio de eo quod certo. loco - 

în alt loc.— Spre a se înlătură şi aceste neajunsuri, s a îngă- 

 duit datornicului- să ceară respingerea reclamaţiei, atât când do- 

vedea, că a, oferit executarea, ori a depus ceea ce trebuia pen- 

tru executare, cât şi când da garanţie, că va execută 12.” 

“II. Când prin obligaţie s'a arătat două locuri alternativ» 

unde să se facă executarea şi dacă datornicul pa executat de 

„bună voie în nici unul: din aceste “locuri, creditorul va avea a- 

legerea locului, unde să-l dea în judecată 8. 
N 

C. Efectele neexecutării în ce priveşte timpul. Mora. 

- Dacă o obligaţie nu-i executată la timpul, când trebuie să 

fie: executată, avem de a face cu o întărziere a executării, mora. 

Această întărziere poate să fie tot una cu o neexecutare a obli- 

„gaţiei, ori să nu fie, după împrejurări. In adevăr, prestaţiunea 

făcută după terminul- fixat uneori nu mai are nici o valoare !4.. 

De pildă: Birjarul, care vine cu trăsura la ora zece -seara, ca să 

ne ducă la gară pentru trenul, care plecase dela nouă şi jumătate ! 

Alte ori prestaţiunea făcută după terminut fixaat îşi păstrează 

valoarea. 
Mora 'este de două feluri: Intărziere simplă, şi - întărziere 

propiiu zisă. 
Inlărzierea simplă sau zăbava'este acea întărziere, care nu- i 

pricinuită de culpa nimănui, nici de: culpa datornicului şi. nici 
de culpa creditorului. De aceea ea este numită de Romani mora 

10) Girard, L.-c. (1918), pag. 1033, n. 3 şi. p. 1022, n; 4, - 
i 11) D., 13, 4, de eo guod certo loco, 2, pr. şi $. 8; 31,4, 6, de ac- 
“tionibus, si 'c., 3, 18, ubi- conveniatur qui certo loco dare promissi l 

12) D,, 13, 4, de eo quod certo loco, 4,-$. 1. aa 
18) D., 13, 4, de eo quod certo loco. 2, 3. 3. 
14) V. mai sus $..202, pag. 14, n. 20, ,
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inculpata 15, iar de unii învăţaţi de azi este numită mora obiec- 
tivă. De pildă: Intârzierea pricinuită de- casus. Fiindcă, după. 

cum ştim 15, casus a-nullo praestantur şi fiindcă această regulă 

se aplică în' caz de. neexecutare totală a unei obligaţii [, cu 

atât. mai mult. trebuie să şe aplice, când e vorba numai de o 

întărziere a executării, _ 

Intărzierea simplă . produce : sau efecte legale, sau: efecte 
, convenţionale, . 

Efectele legale produse de întărzierea simplă sunt: Credi- . 
torul poate să dea în judecată atât pe datornic, cât şi pe acei, - 

care au garantat pentru datornic. Apoi, când există un amanet 

'ori 0, ipotecă, creditorul poate să păşească la îndestularea sa 

vânzănd lucrul amanetat, ori ipotecat. In sfârşit, mai sunt şi : 

alte efecte. privitoare la anuimite contracte şi anumite raporturi 

obligătoare !8, 
| Ejectele convenţionale, pe care le poate produce întărzierea 

simplă sunt: Se poate, ca părţile să fi încheiat o cauză penală 

(stipulatio poenae) * pentru simpla 'întărziere. Se poate, ca păr-: 
ţile să se fi invoit, ca se plătească dobânzi, deşi nu se datorea 

dobânzi, “ori dobânzi mai mari, deşi se datorea--numai dobânzi 

mai mici. In sfârşit, se poate să s „se fi încheiat un pacium, com- 
missorium,. 

Intărzierea.. propriu zisă, Aceasta este acea întărziere, care 

e pricinuită sau de culpa, sau, cu atât mai mult, de dolus | 
vreuneia din părţi?. Deci, ea- este o întârziere pricinuită cu . 

vinovăţie şi de care acel vinovat este respunzător?!. De aceea, 

ea. este numită de Romani mora :culpata, cessatio, jrustratio, 

iar de unii învăţaţi de azi este numită mora subiectivă. 

15) D., 46, 3, de solut., 39; 

)V; Vol, blo 3 8, pag. 305. 
| ) |, 3, 23, de empt. et vendit., $. 3; D.,.19;2, locati,- 9, „3şi 4 

D,, 50, S, de e anet rer. ad. civitates pertinentium. 2 2, $. Li Sa | 
.18) D., 19, 1, de act. empti venditi, 13, $. 2); D,, 19, 2, tocati. 54, Ş. 

1; C., 2, 40. (41) quibus causis, 3; C., 4. 32, de usuris, 2; C,, 4,49, de act 
empii venditi, 5. ” 

19) V. mai sus Vol. 1,1, $. 66, pag. 324, 2. 
20) D., 45, 1,-de verb. sli 91, $. 3. - 

21) Chestiunea, dacă: vinovăția este -un element esenţial al întărzieri 
propriu zise, este controversată, Cf. Majynz, 1. c., Îl. Ş. 179. no. 4. 
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In cursul nostru vom întrebuință vorba 'mora pentru a 

arată întărzierea propriu zisă. 
* - Vorba morosus este îritrebuinţată de unii învăţaţi pentru a 

arată persoana, care s'a făcut vinovată de întărzierea propriu zisă. 

“Mora «este de două feluri : Sau mora debitoris (mora sol- 

vendi), sau mord creditoris (mora accipendi). 

1. Mora: debitoris.. 

1) Aceasta, la rândul său, este de două feluri: Sau mora ex 

persona, sau mora. ex re. Cea dintăi este regula, 1ar cea de a 

doua este abaterea. 

_a) Mora ex persona. - 

Mora din pricina persoanei este! punerea în intărziere” a... 

datornicului: prin interpellatio, adică prin. încunoştinţarea lui, că 

i "se cere să execute obligaţia. Izvoarele noaste spun 2: Mora: 

fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, . id est, si inler- : 

pellaius opportuno loco non solverit.: 

| „Pentru ca: mora debitoris să fie mora. ex persona,- se cere: 

reunirea următoarelor. elemente: O  indrituire . de obligaţie. (o 

“creanţă) exigibilă, reclamabilă şi căreia să .nu i se poată .opuhe 

nimic. O interpellalio tăcută datornicului opportuno loco et tem- 

pore. "Creditorul trebuie să fie gata să primească executarea, 

Şi întărzierea executării trebuie să fie vinovată. 

„0 creanță exigibilă, adică o creanţă, a căreia executare 

poate fi cerută. Astfel este o creanţă prezentă, fie că de la - 

început a fost aşa, fie că, dacă ă fost cu termin, ori. cu con- 

"diţie, a ajuns prezentă - prin sosirea terminului, ori împlinirea 

- condiţiei, Deasemenea, dacă e vorba de convenţii sinalagmatice 

partea, care a făcut oferta prestaţiunii, pe care o datora, poate. . 

cere ca şi cealaltă parte să execute. — Creanţa trebuie să fie recla- 
mabilă, adică o creanţă, a căreia execulare poate îi reclamată 

pe cale judecătorească, o creanţă înzestrâtă cu acţiune. Deci, o 

naturalis obligatio, care, după cum vom vedea, nu-i înzestrată cu 
“ acţiune, neputând îi reclamată *, nu-i de ajuns. Datornicul- unei 

- naturalis obligatio nu poate cădea în mora. — Creanţei exigibile 

şi reclamabile trebuie să nu i se poată opune nimic. Deci datur- 

22) D., 22, 1, de usuris, ga A - Ia 
23) [ D., 50, 17, de regrlis juris, 38. —Ct. mai os $. 2.



nicul, care e ocrotit cu o exceptio, pe care o poate opune recla- 
mantului, nu poate cădea în mora. * 

-O interpellatio irebuie făcută. Este caracteristic pentru Ro- - 
" mani, că ei nu sunt ţinuţi ultro ojferre (să ofere de bună voie). 

adică să execute obligaţiile chiar exigibile, până ce nu sunt 
incunoştiințaţi, că li se cere executarea lor, — /nterpellatio - 

- poate fi făcută printr'un act judecătoresc, ori extra judecătoresc, 
. în scris, ori prin viu 'graiu, formal, ori chiar “neformal, dar, tre- 
 Duie făcută faţă de- martori %; Se 'nţelege de la sine, că-în re- 

clamarea pe cale judecătorească. de a “execută e cuprinsă inter- 
- pellatid.-—Interpellatio trebuie făcută opporluno loco est tempore.. 

Este o chestiunezde fapt aceea de a se şti, care loc este oportun 
şi care timp e oportun. Prin loc oportun nu se înțelege numai . 
decât locul de executare; dar sunt unele locuri, d. p. la bal ş.a. 

“ „unde o. interpellatio nu poate fi luată în serios. Deasemenea, prin 
timp. oportun nu se înţetege numai decât clipa sosirii terminului 

- înterpellatio poate fi făcută şt mai înainte, arătându-se că să cere 
executarea la termen.— Creditorul, care e îndrituit să. primească 
executarea, şi numai el, poate să facă interpeilatio îie în persoană, 
fie prin împuternicitul său, fie prin reprezentantul său legal; dar 
în nici un caz, printr'un neimputernicit (un negotiorum gestor) 2, 
Interpellatio trebuie făcută datornicului capabil 'sau în persoană, 

- Sau reprezentantului lui, care e împuternicit ânume să primească. 
astfel de încunoştiințări %.—Ea trebue să arate anume prestaţi- 
unea de făcut. Dacă.se cere mat niult de cât se datoreşte, da- 
tornicul tot e pus în întârziere pentru ceea, ce datoreşte, şi nu scapă 
de mora, de cât atunci, când făcând prestaţiunea datorită în rea- 

litate, creditorul n'ar voi s'o primească. E 
-" Creditorul trebue să fie gata să primească executarea, căci 

prin interpellatio-el vrea să arate, că neexecutarea .e pricinuită 
de datornic. - a o Me 

„Intârzierea executării trebuie să fie vinovată. In adevăr, mora 
intemeindu-se,: după cum am văzut, pe vinovăția uncia din părţi,- 

24) D., 12, 1, de reb. cred, 40. 
25) V. mai sus n.'2,- 
26) D., 22, 2, de naulico faenore, 2; D., 1$, 6, de periculo et. commodo 

-rei venditae, 1, Ş. 3. e | : - 
„2 22) D., 21, 1, de usuris, 24, $. 2.-—Dernburg, 1. C. 2, Ş. 40. n. 15—18. 

* :28) D., 45, 1 de verb. oblig, 24. i | .



A 

—.92 =. 

pentru ca datornicul să ie pus în întârziere, este nevoie de vi- 

novăţia lui. Datornicul unei creanţe exigibile, care, deşi irterpelat, . 

“nu plăteşte la timpul oportun ceeace datoreşte, este privit, chiar . 

numai din această pricină, ca fiind vinovat. De aceea, creditorul' 

reclamant, ca să dovedească mora debitoris, trebuie. să facă numai 

„două dovezi: Exigibilitatea creanţei şi interpelarea. lar datornicul - 

ca să înlăture presumţiunea de vinovăţie, ca să se desvinovăţească, 

“trebuie să facă dovada, că neexecutarea la vreme a fost prici- 

nuită: Sau de piedici de afară (înecăciuhe, războiu, revoluţie ş. a. ) 

care au întrerupt circulaţia. Sau'de neştiinţa sa despre acea da- . 

“torie, ceeace însă nu se va crede cu uşurinţă, căci acel datornic 

-e de bună credință, care în loc să se- judice, caută să se încre- | 

dinţeze, dacă este ori nu datornic. — In orice caz lipsa mijloacelor! 

de plată nu-i niciodată o pricină de desvinovăţire a neexecu- 

„tării la vreme:%. N - De Sa 

-b. Mora ex re. 
Se numeşte -mora ex re punerea de drept tn întârziere a' 

-datornicului, fără să mai fie nevoie de interpellatio. 

-- Chestiuriea de a se şti, când avem de. a face cu o moră 

-eX re, este controversată. - 

Toţi ronianiştii sunt. de părere, că în următoarele trei ca- 

| __zuri nu-i nevoie de interpellatio, pentru ca. datornicul să fie pus 

în întârziere : , 

Intâi, “când. interpellatio nu-i-cu putință: de făcut: dintro. 

pricină datorită persoanei  datornicului. De pildă: Când dator- 

nicul nu-i prezent, ori nu poate: fi, găsit nici la domiciliul său, 

nici la locul de: executare, ori nu este cunoscut. — Dar, dacă 

datornicul, deşi nu-i prezent, totuş este cunoscut, interpellatio. . 

“poate fi înlocuită printr o protestare (protestatio)* 3% făcută înaintea 

-drepătoriei competente 3!. 
Al doilea, când obligaţia datornicului izvorăşte dinte o pose- 

siune viotentă şi -de rea credinţă (dejectio), ori dintrun-furt, ori - 

dintro tâlhărie. In aceste- cazuri datornicul e pus în: întârziere 

prin însăşi săvârşirea: delictului : Semper enim moram jur facere 
S 

29) D. 49, |, de perb. oblige, 137, $. 4. Cf, Deraure, L. c., li, ş. 40 : 

n. 15--18. 

30) v. Vol. 1, 1, $766, i, 1,'p. 322, ” 
Ă 31) D., 22, 2; de nauitico faenore, 2; D., 22,î, de usuris, 23,-$. 1 

-Cf. Derburg, îi c., Il, $. 40,n. 13. - - ”
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videtur 32 (căci hoțul e. privit În todeauna, că este în întârziere). 
Al treilea, ori de câte ori întârzierea executării este echi- 

valentă cu o neexecutare completă, Aceasta se întâmplă tot-. 
deauna, când termenul fixat este un element esenţial al presta- 
țiunii % De pildă: Părţile s'au învoit, ca să se predea un imobil. '. 
într'o zi determinată (fundum certo die praestari). Fiindcă, pe. - 
„de o parte: predarea (traditio) nemişcătorului trebuie să se facă 
fireşte.acolo, "unde este situat lucrul (ubi res est), iar pe de altă 
parte creditorul, care. la terminul convenit a fost la faţa locului: 
şi a fost gata să- primească predarea, nu este ținut să fie din. 
nou la faţa locului într'altă clipă, care n'a fost fixată prin în- 
voeală părţilor, de aceea datornicul nu va mai fi în . stare să: 
execute şi astfel din pricina întârzierii se ajunge la o neexe- 
cutare completă *:, 

Unii romanişti sunt de părere, că am mai avea de a face.-. 
Cu mora ex re încă în trei cazuri şi. anume: 

Intâi, se susţine, că dacă un termin (dies) a fost fixat pentru. 
executarea. obligaţiei, atunci - sosirea terminului, fără de înter- 
pellatio, pune în întârziere. de drept pe: datornic, şi deci regula: 
ar fi: Dies interpellat pro homine 1% 

Această-regulă nu-i adevărată pentru dreptul roman clasic, 
Argumentele invocâte contra acestei păreri sunt următoarele: 

Am văzut, că datornicul este pus în întârziere non ex re: 
sed ex persona, id est si interpellatus non Solverit, că . adică e. 
nevoie de o inferpellatio. Această regulă: a dreptului clasic este: 
rostită de izvoarele noastre ca o regulă generală şi nesupusă- 
nici unui mărginiri 36, | 

Apoi, am văzut îi, că sosirea terminului nu face altceva - 
de cât, ca a obligaţia să ajungă prezentă, Şi am 1 văzut deasemenea, 

  

| 32) D., 13, 1, de condictione furliva, 8. $. 1; D., 43, 16, de vi, 1. $. 
35. — Cf. Maynz, |. c., Il, $.179, n. 14. Bruns- Ec Mite Das Pandekten- 
zecht (în HoltzendorfPs Encyelopădie der Rechtsvissenschaft, 1904, $. 63,. 
p. 378). 

33) V. Maynz, 1. c,, 1 1, $. 179, n. 15 ŞI n 18, A 
34%) D,, 5, 1, de. verb. oblig., 114. — Cf. Dernburg, |, c., Ii, s. 40, n. 

1, C. 
- 

35) V. glossa „committitur« ad1D., 2 22, 1, de usaris, 9, care glăsueşte :. 
Interpellari videtur ab ipsa die constituta, 

36) V. mai sus n; 22, 
- 31) V. mai sus pag, 20 şi Ş. 202, n. 15, pag. 13.
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„că, pentru a pune în întârziere pe datornicul. unei obligaţii pre- 
zente, trebuie să i se facă inferpellatio. 

Deasemenea am văzut, că terminul în îndoeală este pre- 

supus adăogat în favoarea datornicului (diei addictio pro reo est). 
„A zice, că sosirea terminului este deajuns, ca datornicul să fie 

pus în întârziere, ar însemnă să întoarcem în contra lui ceea, ce 

“fusese adăogat în favoarea lui. 

Am mai văzut, că orice mora!presupune O culpa 3, - 1msă, 
numai faptul de a nu plăti la termin, nu-i o culpa; căci, după 

cum rezultă din sistemul dreptului roman, nimeni nu-i ţinut să. . 

facă o jertfă în folosul altuia, chiar când acesta e obligatoare, 

dacă nu-i se cere. Astfel, am văzut, că posesorul de bunăcredinţă, 

“ care află, că lucrul stăpânit de el este al altuia, nu trebuie să 

înapoieze acest lucru, decât numai dacă i se va: cere aceasta; 

“altfel, continuă usucapiunea: cu toată mala ifides' superveniens. 
- Alt argument este, că jurisconsulții romani, când spun, că 

„mora ar. îi pricinuită uneori (aliguando) şi ex re, dau ca pildă 
cazul, în care datornicul. nu-i prezent. Dacă sosirea termenului 

„ar fifost un caz de mora ex're, acei jurisconsulţi ar fi trebuit să 
“dea ca pildă -acest caz, fiindcă este mai însemnat de cât celălalt, 

„iar nu să-l treacă sub: tăcere în toate izvoarele noastre! 
[n sfârşit, la închiriere, deşi fără îndoeală cele mai adeseori 

-se stabileşte terminul pentru plata chiriei, totuş izvoarele. noas- 

tre spun, că dacă părţile nu s'au învoit să se plătească dobânzi 

în caz de întârzierea plăţii chiriei, dobânzile nu vor începe să 

curgă de la sine, ci numai ex mora. De aci urmează, că nu-i 

deajuns sosirea terminului de plată, pentru ca. datornicul să fie 

pus întârziere, ci: mai tiebuie ceva%, 
„Deşi regula dies interpellat pro homine nu era. adevărată 

în dreptul clasic, totuş unele constituţii din dreptul lui Justinian 

„dau pe faţă năzuința de a se. apropia de această regulă %. |n | 

dreptul bizantin însă dies interpellat pro homine“! a ajuns re- 
gulă generală, 

_38) V. mai sus pag, 20; şi 22 a Ea 
29) D;, 22, 1, de usuris, 18, 8, 4.—Cf. D., 19. 1. de act. empti venditi 

-47 in fine. — Mayaz, 1. c. Il, Ş. 179, n. 20-24, "'Dernburg, |. c. Il Ş. 40, n, 14 
“Girard, 1. c., (1918), p. 648, n 2-5 şip.649,n.l. 

49) C., &, 38, de contrah. stip., 12; C., 4, 66, de jure empliyteut., 2 2, -— 
41) V. „Maynz, |. c. Il. $. 179, n. 25, .



„AL doilea, se susţine, că mai există mora ex re în favoarea. 
fiscului creditor, în favoarea minorului creditor şi în favoarea 
aşezămintelor de binefacere (piae causae), când e vorba de le-. 
gate şi fideicomise, lăsate acestor aşezăminte şi neplătite la ter- 

- minul fixat. — Dar, nu-i aşa. In aceste cazuri nu-i vorba de cât 
„de obligaţia de a plăti dobânzi, obiigaţie, care în adevăr este 
„un efect produs de mora, însă nu-i Singurul efect al acesteia 2. 

In sfârşit, al treilea se susţine, că mai există mora ex re- 
în favoarea desrobirii ordonate prin fideicomis. —: Dar, cercetând 
mai de aproape acest caz, ne vom. încredinţă, că este străin de 
materia noastră, - - 

2) Acum după ce ştim, în ce cazuri avem deaface cu mora. 
debitoris, să vedem, ce efecte produce ea. Pentru aceasta .vom 
deosebi obligaţiile bonae fidei de obligațiile stricti juris. 

a) Mora debitoris în. obligaţiile bonae fidei produce două. 
efecte: Creditorul este îndrituit Ja despăgubiri, iar obligaţia 
este perpetuată, Să cercetăm pe rând fiecare din aceste efecte,. 

Creditorul este îndrituit la despăgubiri, laţ id guod sua. 
„interest moram-factam non : esse. In: adevăr, datornicul fiind vi- 
novat de întârzierea executării, este răspunzător de: toate pagu- 
bele, pe care creditorul le sufere din această pricină şi trebuie 
să-l despăgubească deplin. De aceea, datornicul trebuie să pună, 
pe creditor în starea, în care s'ar fi aflat, dacă executarea s'ar-. 
fi făcut la vreme. Astfel: Dacă valoarea lucrului corporal. dato-. 
rit a suferit schimbări din clipa, în care mora a început, regula este, 
că datornicul poate să fie condamnat să plătească valoarea, pe care. 

" lucrul o are în clipa judecății, iar creditorul poate să aleagă sau va-. 
loarea din această clipă, sau pe aceea din clipa, în care mora a: 
început. Dar, prin abatere,:datornicul trebuie uneori să plătească 

__ valoarea cea mai mare, pe care ar fi atins*o lucrul în răstimpul 
de când a început mora şi până la judecată ; această să întâm- 
plă, de pildă, când creditorul-este 6 persoană, care făcea ne- 

42) V. Maynz, 1. c. 1, 179, n. 12. Du 1 (31) de legatis, S7, S. 1: 
spune, că deşi minorilor trebuie să se plăteasă dobânzi, totuş aceasta nu-i 
din pricina întârzierei, non pro mora hoc, habendurm est. ” 

. 43) V.- Maynz, |. c. Il, 179, n, 12.— D,, 40, 5, de fideicommissaria Ii-- 
bertale 26, $. 1 şi 53, pr. ” -
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-guțătorie cu vinuri 5, când datornicul este un hoţ, -care semper . 

in mora est, şi condamnarea e îndreptăţită odio furi %. — Dacă 

lucrul datorit sau a adus, sau, de s'ar îi găsit în mânele unui 

„paterfamilias, ar îi putut aduce fructe, acestea se cuvin credito-. 

rului, In ce priveşte fructele civile aduse de o sumă de bani, 

dreptul pozitiv fixează câtimea lor şi ele se numesc dobânzi, 

moratorii sau dobânzi de întârziere (usurae ex -mora) +. — Dacă 

“la lucrul datorit s'a adăogat ceva, acest adaos (accessio) se cuvine 

-tot creditorului. — Datornicul dacă a dobândit, vre o acţiune 

contra unui al treilea, trebuie s'o cedeze creditorului. - - 

Mora are de efect să perpetueze obligaţia (perpetuare o- 

„bligationem). Această înseamnă, că executarea obligaţiei poate 

să fie cerută,.chiar dacă. din clipa, în care a început mora, ea 

âr fi ajuns cu neputinţă de făcut din ori şi ce pricină, fie şi 

din pricina unui casus *7. Cu.alte vorbe, în caz de mora debito- 

"ris, creditorul poate cere ceva imposibil! De aceia se zice, că- 

„post moram debitoris, acesta sufere rizico-pericolul (periculum). 

Aceasta e foarte drept! In adevăr; peirea prin casus nu mai este 

„o întâmplare curată, ci un fapt pricinuit de culpa datornicului.” 

Acesta nu poate scăpa de răspundere, decât dacă va dovedi, 

că lucrul ar fi pierit, chiar dacă s'ar fi aflat la creditor. Insă; 

'de oarece creditorul la rândul său poate zice, că dacă obligaţia 

- ar fi fast “executată la vreme, lucrul mar fi pierit la el, căci. 

„I-ar fi vândut, de - aceea datornicul trebuie: să mai facă dovada 

" foarte grea, că lucrul ar fi fost păstrat de creditor şi n'ar fi fost 

vândut 8. 
b) Mora debitoris în obligaţiile stricti juris “produce numaiun | 

singur efect; Perpetuare obligationem: — In adevăr, în aceste 

- obligaţii câtimea condamnării trebuie să fie de o potrivă cu 

- valoarea, pe care obiectul prestaţiunii o are în clipa, în care 

- se face litis contestatio. De acea: Nu se ţine seamă de schim- 

bările, pe care le-a suferit valoarea lucrului: din clipa, în Care 

a început mora, Fructele, dacă nu erau datorite mai înainte de 
. această clipă, nu se datorese nici pe urmă ; însă în dreptul nou 

44) D., 19, 1, de act. empti venditi, 3, $ 3. 

45) D., 13, 1, de condictione furtiva, ss S L 

46) D., 39, 5. de donationibus, 22, . 

47) p., 45, 1. de verb. oblig, 91, $. 6 şi 82. Ş. 1, ! 

.4S) V. Dernburg, 1..c.. Il, S. 41, n. 2; Maynz, L c., II, S. 180, n. 6,
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se datoresc de la lițis contestatio incoace 1%, Dobânzile, dacă nu. 
curgeau mai înainte de mora, nu curg nici după ce. a început. 
mora şi nici după litis contestalio 50, 

II. Mora creditoris. Di NR 
1) Mora creditorului este punerea în întărziere a creditorului. 

„prin oferta, de a i se face executarea, urmată de neprimirea” 
(refuzarea) vinovată a acestei oferie. — Prin urmare, ca să avem 
de a îface cu o astfel de mora se cere întruriirea a două- ele- 
mente : O ofertă a prestaţiunii şi-o neprimire vinovată a acestei 
oferte, 

, Intăi, oferta prestaţiunii. Această ofeită de executare trebuie 
să fie “adevarată, deplină, făcută creditorului loco et -teinpore: 
opportino de! datornic, ori de un al treilea. 

Oferta trebuie . să fie adevarată, adice efectivă, nu numai 
“din gură, De-aceea nu-i deajuns, ca datornicul să spună numai,. 

că e gata de execută, ci trebuie! să fie cu -adevărat gata în aşa 
„Chip, în cât naşterea efectelor ofertei să atârne numai de cre- 
ditor, care să nu aibă altceva de făcut, de cât.să primească acea . 
ofertă, pentru ca executarea să aibă fiinţă. — Uneori când dato-. - 
ria e portabilă, datornicul trebuie să ducă prestaţiunea acasă la 
creditor. Dar, aceasta nu va mai fi de nevoie, când datoria e- 
querabilă şi creditorul trebuie.să vie la datornic, ca să ia pres- 
taţiunea, p. c. şi când creditorul şi-a aratat voinţa în- chip: ex-.. 

- Pres, că. nu va primi prestaţiunea, chiar dacă i se va oferi, ori: 
nu vine la locul, unde. trebuie să se facă executarea; — In orice: 
caz, datorniculînu-i ţinut, ca sau lucrul, sau banii datoriţi să-i: 

“pună întrun sac, pe care să-l pecetluească şi apoi să-l depună. 
Oferta trebuie să “fie. deplină adică prestaţiunea “trebuie. 

„ oferită în întregime, căci creditorul nu-i.obligat să primească o 
prestaţiune parţială !, 

. Oferta trebuie 'să fie făcută creditorului, fie în persoană,: 
fie reprezentanţilor lui. legali, fie unui reprezentant convenţional, * 

- care, nu e nevoie să aibă numai de cât mandăt special ad acci-- : 
piendum, ci e deajuns să aibă mandat general 52, 

49) D. 22, 1, de usuris, 28 Ti „o „- - 50) cf. Girard, E c., (1918) pr 661 n. - DR 51) V. mai sus $. 202, n. . - 
52) D., 46, 3, de solut. 15, “o, 24 $. 3.
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| Oterta poate fi făcută sau de ilatornic, îie în persoană, fie. 

:printrun reprezentant,. sau. de un al treilea. - . 
Oferta trebuie să fie făcută loco opportuno, cuzitorm regu- 

“lelor generale. - i 
Oferta trebuie “ să. fie. tăcută tempore opportuno tot "con= | 

"form regulelor generale. — Dacă terminul de plată e adăogat în 

“folosul datornicului, acesta poate face, oferta şi înainte de sosi-" 

rea acelui termin. ! 
Al doilea,. neprimirea vinovată „a ofertei prestaţianii Prin 

aceasta se înţelege orice act vinovat al creditorului 53, care sau. 

“face ca obligaţia 'să nu poată fi executată, sau împiedecă exe- 

cutarea. De pildă: Creditorut este în mora, când făr'de nici o pri- 
- cină sau reluză să ptimească oferta, sau, cu toate că i se cere . 

de datornic,. nu voeşte să facă demersurile puse prin contract 

în; sarcina sa şi care trebuie să fie făcute înainte de executare, 
pentru ca prestaţiunea să fie tăcută, cum ari câritărirea, măsu- 

“rareă, darea de .seamă, lichidarea unei creanţe” nelichides ş. a. .- 
— Dar, creditorul poate să scape de mora, dacă dovedeşte 

_- nevinovăția - sa şi anume, că refuzarea: prestaţiunii se datoreşte - 

sau. unei erori de fapt scuzabile privitoare fie la existenţa crean- 

ței, fie la câtimea ei, fie la calitatea ei ş. u., sau unei im po- 
„_ sibilităţi obiective. 

'2) Mora-creditoris poate uneori să existe fără de ofertă, Astfel: 
'- Când oferta nu. poate îi făcută din pricina lipsei. vinovate a 

_ creditorului,. fără .să fi lăsat reprezentanţi ; în acest caz oferta 
este înlocuită printr'o declarare . înaintea judecăţei 55, — Când 

” creditorul, deşi a făgăduit, că înlăuntrul unii răstimp anumit va 

lua prestaţiunea de la datornic, totuş e lăsat să treacă acel răs- 

timp, fără so ia; în acest caz se obicinueşte să se zică : Dies 
„offert-pro -homine 5, 

3) Să: vedem acum efectele produse de mora creditori Aceste 
"- efecte sunt următoarele : -- 

- Intăi, datoinicul: este răspunzător numai de dolus şi culpa i 
„lata, Aceasta înseamnă, că datornicul, „oricare ar fi tost la înce- 

| 53)V, Dernburg, 1. c.; Il; $. 43, no. 9 | E 
„ 54) Di, 46,3, de solut. 39, pr. ri 12, pr, i $. 3; „102; D., 18, 6, de peri- 

culo, 1,$. 3; 5. - Ia aia 
55) C., 4, 32, de usuris, 6. 

56) Ac i est caz este controversat,
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put răspunderea sa, post moram creditoris răspunde numai de 
„__dolus şi 'de culpa lata şi nu mai răspunde nici de levis culpa 
"şi nici -de casus 

Datornicul. ne mai fiind răspunzător de CAsus, urmează că 
 periculum, rizico-pericolul obiectului „Pprestaţiunii priveşte pe cre- 
ditor. La. prima vedere s'ar părea, că mora creditoris nu îmbu 

E nătăţeşte de loc starea. datornicului şi nu înrăutăţeşte pe cea 
a creditorului, întrucât regula este, 'periculum creditoris est. Insă, 

„nu-i aşa! Această regulă, după cum ştim 57, se: aplică numai, 
când obiectul prestaţiunii este un lucru individualizat, adică o 
species, iar nu şi când este un ins dintr'un genus- anumit. Post 
moram creditoris însă, . acea regulă, se aplică şi când obiectul - 

„ prestaţiunii este un' ins ditrun genus, fiindcă oferta făcută indi- 
vidualizează acel obiect; apoi, dacă prin învoeala părţilor, 
chiar când obiectul prestaţiunii este o species, şe va fi pus peri- 

„culum în sarcina datornicului, acesta. scapă de orice răspundere. 
Datornicul poate scăpă şi de răspunderea. de. dolus. şi de . | 

culpa lata, dacă depune obiectul prestaţiunii.—Pșin . depunerea 
aceasta el, va mai avea încă un folos, acela de a face, ca' do- 
bânzile - convenţionale să numai curgă. - 

Al doilea, mord creditoris .are de efect, ca dobânzile mo- 
ratorii să înceteze să mai curgă.—In ce privinţe dobânzile conven- 
ționale chestiunea e controversată, dacă ele tără de. depunerea. 
prestațiunii încetează, ori. nu să mai curgă 69, Părerea cea: mai . 
întemeiată este, că numai prin depnnerea prestaţiunii încetează: 

„să mai curgă, . 
AI treilea, în caz de mora creditoris, creditorul este ținut să | 

despăgubeassă pe datornic de pagubele, pe care i ie va fi pri- 
 cinuit prin întârzierea sa.— Iată cum s'a ajuns la această obligaţie 
a -Creditorului :e În dreptul vechiu, în caz de mora creditoris, da- 

tornicul putea “să facă orice voia cu prestaţiunea retuzată. %. Pe 
urmă frebuia să înştiințeze pe creditor" să vină să-şi ia presta- 
țiunea. De pildă: Să ridice vinul cumpârăt, căci altfel îl va vărsă, 
Datornicul putea să facă aceasta mai ales, când avea nevoie de po- 
loboacele sale. Dar, dacă găsea alte. poloboace, putea s să le. închi- 

50 V. mai sus pag. 16.. e a . 
„58 D., 18,6, de periculo. et commodo, 3 ; D 46.3, de solut, 72, pr. 

“DI (30) de legatis, 84, $. 3. a RE „. 99) Maynz, |. c;, II, $. 290, n. 6. 
60) Cato, de re rustica. c, „147 Şi 148,
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'_rieze sau pentru el, sau pentru creditor, şi în amândouă cazu- 

zile pe socoteala creditorului. In- sfârşit, s'a zis, că mai bine 

este, ca datornicul să încerce să vândă altei persoane vinul, iar 

dacă nu.izbuteşte, să-l depună la un al treilea pe rizico-pericolul - 

şi cheltueala creditorului.— si Astfel s'a ajuns ca datornicul să fie 

îndrituit să ceară dela creditorul în mora. toate. cheltuelele, pe.” 

“carele va îi făcut cu obiectul prestaţiunii refuzate. De pildă: 

Cheltuele făcute cu hrana calului datorit şi altele 6, 

„Şi al patrulea, post moram creditoris datornicul amanetar, 

„în dreptul -vechiu, putea 'cere să i se dea înapoi lucrul amanetat. . 

In dreptul lui Justinian, pentru aceasta. nu-i deajuns întârzierea 

creditorului, ci mai trebuie, ca datornicul să depună prestațiunea. 65 

II. Ca să sfârşim cele, ce avem de spus despre mora, ne-a 

- rămas să vorbim de purgatio morae şi de compensatio. morae 

1) Purgatio morae. .. a e 

Efectele produse de more pot fi înlăturate. In cazul, în care 

s'a înlăturat aceste efecte, se vorbeşte de purgâte moram şi pur- 

"gatio morae sau de emendare moram şi emendatio .morae. 

a) Purgatio morae debitoris. e 

__ Efectele produse de mora debitoris încetează în două chipuri: 

“Întâi, la început, când sau executarea valabilă este făcută, 

“sau datornicul este: condamnat. 

Mai: târziu, s'a admis părerea. lui Celsus, că este deajuns, .-- 

ca fie de datornic, fie de un al treilea, să se ofere prestaţiunea 

datorită, aşa 'cum a fost transformată din pricina întârzierii, adică 

dimpreună cu toate accesoriile. ş. a. m. d.— In: dreptul vechiu o 

astfel de ofertă 'trehuie să se facă înainte de itis contestatio, 

iar în dreptul nou poate să fie făcută până la rostirea hotă- 

rârii —Creditorul trebuie să primească accastă ofertă, căci altfel 

cade el îni mora şi regula este, că posterior mora' nocet. & 

- „AL doilea, efectele produse de mora debitoris mai încetează 

61) D., 18, 6, de periculo, 1, $. 3. Pa o 
62) D., 19, 1, de.act. empti et vend, 38; $. 1; D., 33, 6 de irilico vino 

legato, S in fine. A “ PIE Ă - 

63) D., 13, 7, de pigner. act, 20, $.2 şi 9, $. 5; D., 20, 6, quibus modis. 

„pignus, 6, 8; 1; C., 2, 24, de act. pigner, 10 şi 12. Pa i E 

| 64) D.,.18,6, de periculo, 18 (17); D., 19, î, de actionibus empti venditi, 

- Bi, pr.; Di, 45,1, de verb; obiig., 91, s. 3.—Ci. Denburg. 1..c., li, ş. 42,n 

1, Girard, 1. c;, (1918) p.. 662, n. 2. . e
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„când creditorul printr'o. învoeală, fie expresă, fie tacită, cu dator- 
nicul renunţă la acele efecte. De pildă: Când părţile fac o novatio : 
p. C€ şi când creditorul, fără protestare şi fără rezervare, dă da- 
tornicului un nou iermin pentru executare, avem. de a face cu o 
renunțare expresă. lar când creditorul primeşte. o prestaţiune 

"făcută tardiv, avem de a face cu o renunțare tacită, 
Purgatio morae debitoris face să înceteze efectele întâr- 

zierii pentru viitor; dar m'are nici. o înrîurire asupra obligaţiilor, 
__ care apucaseră să se nască în sarcina datornicului.— Insă, păr- 

țile pot să se învoească, sau, expres, sau tacit, ca purgatio să. 
producă efecte şi pentru trecut. 

b) Purgatio morae creditoris. 
Efectele produse de mora creditoris încetează deasemenea 

în două chipuri: ” 
Intâi, când creditorul, şi arată voinţa, că e gata să pri- 

- mească prestaţiunea în starea, în care se găseşte post moram, şi să 
despăgubească pe datornic de pagubele pricinuite prin“ nora, 
precum şi că, dacă e vorba de o convenţiune sinalagmatică, e 
„gata să facă prestaţiunea, care e în sarcina sa%5.—Datornicul, în 
aceste cazuri, trebuie să facă prestaţiunea datorită, de oarece 
obligaţia dintre părţi nu-i stânsă, ci există incă; altfel, cade el 
în mora şi posterior mora. nocef. - 

Al doilea, efectele produse de mora creditoris mai încetează 
când datornicul printro învoeală, expresă, ori tacită, cu credi- - 
torul renunţă la acele efecte. | 

Purgatio morae creditoris tace se înceteze efectele întârzierii 
pentru viitor, dar mare nici o înrâurire asupra celor din trecut, 
Insă părţile se pat învoi, expres ori tacit, ca purgatio să pro- 
ducă: efecte şi pentru trecut, 

2) Compensatio morae. 
"Se zice, că poate să existe şi o mora simultană, că.adică . 

şi datornicul şi creditorul pot. cădea deodată în mora.—Aceasta 
s'ar întâmpla, când printr'o învoeală anumită, fie expresă, fie 
tacită, s'a fixat şi locul şi timpul pentru facerea prestaţiunii, şi nici 
'creditorul, nici datornicul nau fost faţă acolo la ora sixată.—Se - 
susţine că în acest caz s 'ar putea întâmpla, o compensatio morae. . 

Dar, nu- i aşa ! Intr'un asemenea - Caz nici una din părţi nu-i 

_65) D., 18, 6, de periculo, 18 (17).
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în mora. In adevăr, datornicul nu-i în mora, fiindcă nu-i de faţă : 
creditorul, care să-i facă interpellatio şi care să primeasă pres- 

tațiunea ; creditorul de asemenea nu-i în mora fiindcă nu-i de 

faţă datornicul, care să-i facă oferta prestaţiunii. — Nefiind nici 
O mora, urmează, că nici nu poate fi vorba de compensare, şi: 

că nu e adevărat să se spună, că o mora împiedică pe cealaltă, 

ca să producă efecte.—Aşa dar, amândouă părțile nici nu pot 

cădea deodată în mora, sau cu alte vorbe o mora simultană 

nici nu există. - - 

"CAPITOLUL II. 

SUBIECTUL OBLACAȚIEL.. 

Ş. 204; 

Subiectul unei obligaţii este creditorul. 
Am văzut, că persoana numită creditor poate cere dela - - 

datornic, ca acesta să facă ceva, adică poate cere prestaţiunea 

de la datornic. — Creditorul putând cere prestaţiunea, este în 

drituit s'o ceară, are această îndriluire. Cine are o îndrituire se 

numeşte, după cum ştim, subiect.. Prin urmare, creditorul este 

subiectul obligaţiei. 
Am văzut deasemenea !, cine poate îi subiect de” îndrituiri, 

De aceea, reamintim aci numai, că atât persoanele fizice, cât 

şi acelea juridice. pot fi subiecte de îndrituiri, Deci, aceste per-" 

soane pot fi şi subiecte ale obligaţiilor,.pot îi creditori. Astfel, 

d. p. C. Sejus, L. Tilius şi alţi: cetăţeni romani, persoane fizice, 

„pot îi creditori. Deasemenea, corporaţiile (d: p. Populus Ro-: 
“manus, collegium aurarii ş. a.) şi piae causae (d. p. un templu, 
„o biserică,. un aşezământ de binefacere ş. a.) pot fi creditori. 

. In- ce priveşte persoanele fizice trebuie să mai reamintim, 

că robii nu sunt persoane, nu 'sunt subiecte de îndrituiri şi deci, 

în regulă generală, nu pot îi creditori. | 

1) V. Introducerea, Ş. 38, p. 146, şi urm. şi Noţiuni generale şi pre-= 

liminare, $, 16, p. 194 şi urm.
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i „CAPITOLUL II, î 

| OBIECTUL OBLIGAȚIE. E 

$._ 205. Generalităţi. N 
|. Am arătati, că obiectul obligaţiei este- persoana datornicului. 
Dar, fiindcă nu- persoana trupească a datornicului, ci numai 

„voinţa acestuia este supusă voinţei creditorului, de aceea obiectul 
obligaţiei în rândul al doilea este voința datornicului. - | 

Datornicul trebuind să voească să facă ceva în. folosul cre- ditorulai, când 'acesta'va voi să ceară aceasta, urmează, că obiectul. obligaţiei în rândul al treilea este fapta datornicului, un act al acestuia, prestaţiunea. De aceea, nu se poate. spune, că 
obligaţia este o îndrituire asupra unor acte, ori la unele acte, ci trebuie să se spună, că este o îndrituire asupra unei persoane peritru a face anumite acte. | a i 

Actul datornicului, prestaţiunea, putând cuprinde o dare, "ori 0 facere, ori o praestare urmează, că obiectul obligaţiei în rândul al patrulea. este conținutul prestaţiunii 
“Datornicul trebuind să dea un lucru, ori să facă ceva, ori să presteze ceva, urmează, că obiectul obligaţiei în rândul al. „cincilea este ceea, ce trebuie să fie dat, ori făcut, ori prestat.. „Fiindcă un lucru este sai dat, pentru ca să dobândim pro- prietatea asupra sa, sau predat, pentru ca să ne. folosim : de el Ş. a. m. d., urmează, că obiectul obligaţiei în rândul al şeaselea _ este înfăptuirea scopului urmărit, adică „dobândirea de bunuri „ale vieţii pentru îndestularea trebuinţelor omeneşti. 

„Ul. In sfârşit, datornicul, dacă nu face prestațiunea, trebuie să despăgubească pe creditor de pagubele suferite. Despăgubirile, : „ dupăcum vom vedea, constau totdeatina. într'o sumă de bani. | Deci obiectul obligaţiei poate şi întâmplător să fie o sumă de bani: - 

a îi Secţia A 

Prestaţiunea. 
- Ş. 206. Insușirile Prestaţiunii. 

“Prestaţiunea unei obligaţii trebuie să fie posibilă fiziceşte „ .ingăduită de dreptul pozitiv, îngăduită de morală, determinată 

  

21. Vi 5201, D,2,p.6,. 

S. G. Longinescu — Drept Roman.
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ori cel! puţin determinabilă. şi să prezinte un interes s patrimonial 

„cel puţin mediat peritru creditor, peniru ca obligaţia să fie valabilă. 

| 1. “ Prestaţiunea trebuie să fie posibilă fiiceste, pentru ca 

obligaţia să fie. valabilă. i 

Când prestaţiunea . nu-i cu putinţă de făcut fiziceşte, trebuie. | 

să. cercetăm,, dacă avem de a face cu o imposibilitate, fie obiec- : 

tivă, fie subiectivă, ori cu o greutate obicinuită: de-executare.. - . 

1). Imposibilitatea obiectivă poate fi-sau totală, sau parţială. 

Imposibilitatea. obiectivă totală poate s să fie sau: absolută, sau 

relativă. ie & 

. Imposibilitate. obiectivă totală absolută, In aceste cazuri obli- 

"“gaţia -nu ia naştere: Impossibilium. nulla obligatio. Ultra 'posse 

:_ nemo. -obligatur.. De.pildă : L.. Titius. făgădueşte lui "C, Sejus' să 

“se suie în cer, ori să'i dea-un hypocentaur (adică un lucru, care 

ma existat niciodată şi care nici: nu va există vreodată). —Dar, lu- 

.“cruri, care pot să existe în” viitor,. adică: lucruri. viitoare, pot. 

- alcătui obiectul unei prestaţiuni. In aceste cazuri obligaţia ia naș- să 

tere şi este valabilă: De pildă: L. Titius. vinde lui C. Sejus re- - 

_colta de grâu -a anului viitor: - . Se 

Imposibilitate obiectivă totală rălativă. In aceste: cazuri 

obiectul prestaţiunii nu-i un lucru, care n'a existat. niciodată, ci 

"un “lucru, care a existat. odinioară, “dar care azi nu rhai există. . 

„o — ŞI. în aceste cazuri obligaţia nu ia naştere. De pildă: L. Titius - 

i făgădueşte lui C, Sejus să "i dee pe robul Stichus, care e. mort, 

ori pe Ducipal (Bucephal), calul lui Alexandru. Macedon: 

Imposibilitate “obiectivă parțială. Dacă prestâţiunea e posibilă. 

numai pentru o. parte, obligăţia ia naştere-şi e “valabilă pentru acea * 

- parte şi nu ia. naştere şi e nevalabilă pentru cealaltă: parte. - 

| „Imposibilitatea“ obiectivă poate să” înceteze. In acest caz 

:. trebuie; să cercetăm,. dacă încetarea imposibilității este sau vre- 

. melnică,. sau. pentru totdeauna, întemeiată” în natura sa însăş. In . 

cazul fatâi- obligaţia: rămâne . nevalabilă, iar. “în cazul al doilea 

“ ajunge valabilă.. De pildă: Primus, înainte. de născocirea. baloa- 

„nelor. -şi a aeroplanelor, făgăduise” lui Secundus, că va pluti în - 

aer, ori vă zbură. Asttel de prestaţiuni erau imposibile pe atunci; . . | 

„deci, obligaţia. jui Primus eră nevalabilă. Dar, de la născocirea 

baloanelorşi a aeroplanelor, acele prestaţiuni au ajuns posibile, nu * - 
vremelnic, ci pentru totdeauna ; deci, obligaţia lui Primus a ajuns



şi ea valabilă. (Avem de aface cu o convalescenţă a "obligaţiei 1.) 
2). Imposibilitatea subiectivă. De pildă: [. Titius care nu-i 

muzicanti, tăgădueşte unui antreprenor de concerte, că va cântă 
mai mulțe cântece, Oare, în acest caz, poate L. Titius să susţină, 
că întrucâi s'a: obligat să facă o prestaţiune imposibilă, obli- 

„ gaţia sa e nevalabilă ? Intrucât acela, care nu-i în stare să facă 
un lucru, se obligă să-l facă, obligaţia este valabilă ; el neputând 

"face acel lucru, va trebui să plătească despăgubiri. — Dease-. 
„menea, dacă Primus, care nu ştie franțuzeşte, s'ar tocmi profe- 
sor de limba franceză, ş. - 

“Insă, creditorul, în cazul ta care ştie, că datornicul nu poate 
să facă prestaţiunea şi totuș contractează cu „acesta, nu va mai 
putea cere despăgubiri : 

3. Greutatea obicinuită de a face  prestațiunea. Această 
greutate nu-i tot una cu imposibilitatea obiectivă. De acea, în 
aceste : cazuri obligaţia este valabilă. De pildă: L. Titus făgă- | 
dueşte ilui C. Sejus, că îi va da 100 HS. la 1 Ianuar viitor. La . 
aseastă dată L. Titius, neavând nici un ban, nu poate răspunde 
lui C. Sejus, care îi cere acei 100 de HS, că i se cere o pres= 
taţiune imposibilă: şi că deci obligaţia e nevalabilă! — Dease- 
menea, spre deosebire de ceea ce se întâmplă la imposibilitatea 
subiectivă, chiar dacă în clipa încheerii raportutui juridic cre- 
ditorul ştie, că datornicul n'are bani; obligaţia” nu va - îi nevala- 
bilă, căci acesta, deşi n'are bani în acea clipă, totuş poate să 
găsească ' credit, adică să împrumute bani de la altă persoană, 
ori poate-să moștenească pe altă persoană, - . - 

E Prestaţiunea irebuie. să fie îngăduită de dreptul pozitiv, 
„adică trebuie să fie licită, pentru ca obligaţia să fie valabilă; 

“Dacă prestaţiunea este ilicită, obligaţia nu-i valabilă. De 
pildă: L. Titius făgădueşte lui C. Sejus să-i dea torul roman. 
Forul roman este res extra commercium. Acest fel de lucruri 
nu pot fi obiectul actelor juridice. Deci obligaţia lui L. 7itius, 
având de, obiect o prestaţiune ilicită, este nevalabilă. — Altă 
pildă: L. Titius se obligă să ia în căsătorie pe sora sa. La 

„Romani o astiel de căsătorie” este ilicită. Deci, obligaţia aceasta, 
având, de obiect o. prestaţiune ilicită, este, nevalabilă. 

v. Vol. I, [5 $.79, p. 383. 
2) D; 45, 1; de verb. oblig., 137, S, 4. 

2
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Ce se va întâmplă, dacă obligaţia se închee pentru cazul, 

în care prestaţiunea ar incetă să mai îie ilicită? De-pildă::£. 

Titius vinde lui C. Sejus forul roman, dacă acesta în viitor. va. 

incetă de a fi res extra! commercium. In acest caz obligaţia nu. 

ajunge valabilă, căci e o nelegiuire, (nefas, piază rea), de a nă- 

dâjdui să se întâmple acta schimbare. 

„UI. Prestaţiunea trebuie să fie îngăduită de morală, adecă . | 

trebuie să nu fie contra bunelor moravuri, imorală, (contra bonos 

mores); pentru ca obligaţia să fie valabilă. Sa 

Dacă prestaţiunea este nemorală, obligaţia” e nevalabilă. 

Nemoralitatea poate fi sau directă, sau indirectă. 

1. Nemoralitatea: directă. De pildă: L. Titius se obligă să. 

dărâme casa lui C. Sejus. L. Titius şi C. -Sejus se . învoesc, câ 

_L. Titius-să nu fie răspunzător de dolus, care'l va săvârşi (ne. 

dolus praestetur *. . - a 

- “9. Nemoralitatea -indirectă.. De pildă L. Titius făgădu_şte 

lui C. Sejus, că se va face creştin, dacă îi va da 100 de HS,, 

ori dacă-l va numi!profesor. Trecerea la altă religie ajunge o 

N 

faptă nemorală, când nuw'i făcută din convingere, ci de sila, ori 

în vederea unui folos oarecare. — L. Titius făgădueşte lui C. 

“Sejus, că se va: căsători, 

va căsători, dacă”i va da aceeaş sumă. A te căsători, ori a nu 

te căsători, nuw'i.0 faptă imorală. Dar, fiindcă regula” este liber- 

tatea căsătorii, de aceea căsătorirea ori necăsătorirea di pricina 

__ unui folos bănesc ajung nemorale. — Invoeala de a nu săvârşi 

“o faptă rea (ne maleficium fiat) în schimbul unei sume de bani, 

învoeala de a face ceea, ce trebuia să facem (d. p.de a da'ali- 

dacă”i va da 100 de HS., ori că nuse - 

mente părinţilor noştri) în schimbul unei sume de “bani, ajung - 

deasemenea nemorale. . | 

Invoeala, prin care se făgăduia prestaţiunea unei moşteniri 

viitoare, adică a moştenirii, pe care o va lăsă o persoană, care 

 trăeşte încă, eră privită la Romani ca nemorală, de oarece con- 

ținea dorinţa, ca acea; persoană să moară mai de grabă. — De : 

“la Justinian însă s'a îngăduit, ca o astfel de prestaţiuine să nu 

- mai fie privită” ca imorală, dacă persoana, despre a căreia moş-. 
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itenire e vorba, ia parte şi consimte la acea îuvoeală şi stăruie' 
până la moartea sa în această voinţă. a 

Dar, nu trebuie să mergem prea departe, când e vorba de 
-a apreciă, dacă o prestaţiune este ntmorală, ori nu. De pildă : 
Primus cumpără de la Secundus o garnitură de mobile pentru ' 
“ţiitoarea sa. Secundus nu poate să refirze predarea lucrurilor, 
zicând, că vânzarea e nevalabilă, fiindcă prestaţiunea trebuie să 

„fie făcută unei persoane nemorale! - 

IV. Prestaţiunea trebuie să fie determinată, ori cel puțin. 
„determinabilă, pentru. ca obligaţia să tie valabilă. 

Dacă prestaţiunea este sau nedeterminată, sau nedetermi- 
:nabilă, obligaţia nu-i valabilă. 

1. La început Romanii cereau, ca prestațiunea să fie deter- 
„minată, adică fixată obiectiv, aşa ca să nu atârne de bunul plac 
„al persoanelor interesate.. De “pildă: £. Titius făgădueşte lui C.. . 
-Sejus să'i dea un animal. In. acest caz, L. Titius poate să dea 
:un şoarece, un fluture, 6 muscă, un infusor ş, a. De aceea, Ro- 
manii zic, că aceasta rmagis ridiculum est! — Invoeala, ca dator- 
nicul să dea ceea ce va voi (ia quod debitor valterit)5, dease- 

" :menea e nevalabilă, fiindcă prestaţiunea e nedeterminată, _ 
„2. Mai târziu Romanii s'au mulţumit; ca prestaţiunea să 

„- “ie determinabilă, adică să “poată fi determinată mai pe urmă, 
„deşi acum e nedeterminată, - Sa Se 

„... Medeterminarea poate îi subiectivă. De pildă: Se cumpără . 
“marfa, ce se găseşte pe o corabie venind din Asia. La sosirea 
„corăbiei se poate determină câtimea- mărfii.—Se cumpără un cal 
cu banii, ce vor fi în. pungă. Se va! deschide punga şi se va 
„determină câţi- bani sunt. Ă A | 

Determinarea -poate fi sau in. praeteritum collata, să atârne 
-de un fapt trecut, sau in: futurum collata, să atârne de un fapt 
“viitor. De pildă : Voi plăti „chiria, ce a plătito acel, care a stat -.  - 
în casă înaintea mea. Determinarea atârnă aici de un fapt trecut. 

-Se va căută vechiul contract de. închiriere şi se va! şti numai: 
„decât chiria de mai înainte. — Iţi vând mieii, pe care'i' vor fătă 
oile mele. Determinarea atârnă acum de un fapt viitor şi firesc, 
“Vom aşteptă, ca oile să fete, pentru a şti câţi înei “trebuie „să'ţi 
;predau.—lţi vând moşia mea cu preţul, ce-l va hotări prietenul 

  

5) D., 18, 1, de contrah. emt., 33, Ş. ,
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nostru M. Maevius, îie ad arbitrium boni viri, fie nelimitat. De-: 

terminarea atârnă de un fapt viitor al altei persoane. lar dacă. 

M. Maevius sau nu va voi să hotărască preţul, sau va muri 

înainte de a-l fi hotărit, “presțaţiunea va rămâne nedeterminată 
şi obligaţia va fi nevalabilă. 

Chestiunea de a se şti, dacă o prestaţiune, este ori nu de- 

terminabilă, e o chestiune de fapt. De pildă: Făgăduirea unei 

zestre după apreciarea socrului, este o prestaţiune determinabilă, 

„căci zestrea se poate preţui ținând seamă de averea. părinţilor 

:şi rangul social al soţului. Tot aşa va fi, chiar dacă ar lipsi - 

vorbele „după apreciarea socrului“e, Si . - 

V. Prestaţiunea trebuie să prezinte un interes sau folos pa- - 

trimonial cel puţin mediat penru creditor, pentru ca obligaţia să. 
fie. valabilă. 

„0. La început Romanii cereau, ca să fie vorba de un interes 
al creditorului . chiar. De aceea, dacă L..Titius făcuse pe AI. 

- Maevius. săi promită, că va da 100 de HS.lui C. Sejus, atunci 

L. Titius nu putea cere, ca M. Maevius să dea acei 100 de HS., 
fiindcă mavea-nici un interes. 

„Pe urmă, regula aceasta a fost păstrată. numai pentru obli- 

gaţiile izvorâte din contractele stricti-juris numite stipulationes: “ 

şi glăsuia: Alteri stipulari nemo “potest?. lar în obligaţiile bonae: 

fidei Romanii au primit părerea, că binele. şi fericirea altor 
- persoane, pot fi un inieres îndestulător pentru creditor, fără să 

se mai cerceteze pricinele, care au făcut pe acest creditor. să 
încheie obligaţia îa folosul altora; se poate, ca aceste pricini. 
„să fie înrudirea, umanitatea ş. a. De. aceea, mândatul dat în. 
“interesul altuia, mandatum alicua gratia, este valabil?, * 
| 2). Interesul, de care-i'vorba, trebuie să mai fre patrimonial, 
bănesc. Romanii zic: Ea enim in obligatione consistere, quae- 

"pecunia lui praestarique possunt. (Căci acelea sunt-în obligaţie,. 
aare pot fi plătite şi prestate în bani). Prin urmare, ei au cerut, 
cs prestaţiunea să mărească patrimoniul creditorului, Mai târziu. | 
însă s'au mulţumit, ca prestaţiunea să facă pe creditor să do- 
bândească unele lucruri, pe care nu le-ar fi putut dobândi decât: 

“în schimbul banilor săi, astfel în cât economisea aceşti bani.. 
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> “mată, di p. 100 de HS 

„Chiar Papinian, marele jurisconsult- român, Întâi: a 

“Insă şi această formulă nu-i mul 

„“fungibil, d. p. robul Stichus, robul Ponphilus, moşia Co 
_-$. a, fie fungibil, d. p. un. bilet de bancă de 100 lei di 

. „nabil, De pildă :.Un cal, . 
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8); Dacă prestaţiunea nu va avea cel puţin una din aceste. 
două însuşiri din urmă, obligaţia nu va fi valabilă, De pildă: 
-L. Tilius, vecinul lui C. Sejus, făgădueşte acestuia, că nu se va 
„plimbă prin “grădina sa, ori că nu'şi va îngropă „morţii în pă- . 

“ „mântul său». Logodnicul. făgădueşte logodnicei .sale, că nu se 
„va mai- duce la clubul său. Fratele mai mic şi slab de consti-. 
-“tuţie făgădueşte fratelui său niai mare, că nu va mai fumă. La. 

“un: bal '0- doamnă făgădueşte unii domn cel dintâiu vals. Cirieva 
făgădueşte altuia să”i facă o vizită, ori să mănânce împreună, - 

„ori să voteze pentru el, ori să nu mai cânte la “piano ş. a. —. 
“In astfel. de cazuri, trebuie să .deosebim, ceea, ce e numai o 

datorie de morală, ori de bunăcuviinţă, de ceea, ce rămâne în 
marginile unei legături obligatoare, care poate îi valorificată în 

- justiţie, — Dar, a face o astfel de deosebire nu-i lucru uşor, . - 
greşit şi apoi 

şi-a schimbat părerea ! "—Unii propuri formula următoare: Pre. 
staţiunea trebuie să prezinte un interes legitim pentru creditor. - 

- țumitoare, căci interesul legitim 
nu-i un criteriu, ci un cauciuc! - | N 

a Secţia II. | E - ” 

| i Felurile obiectului prestaţiunii, | 
“$. 207. Obligationes certae şi obligationes. incerțae, 
|. 'Obligationes certae. Obligaţia certă..(certa obligalio), este “obligaţia, în care obiectul prestaţiunei este ceva determinat, certum Acest certum' poate" fi sau res certa, sau Pecunia. certa... - Res certa înseamnă un lucru: anume determinat, fie ne- 

rneliana 
| 

n “seria “cutare; numărul -cutare. - Ie 
„Pecunia certa înseamnă o câtime de bani ânuime determi- 

| II, Obligationes- incertae. “Obligaţia incertă (incerta obligatio) - seste obligaţia, în care obiectul prestaţiunii este-:ceva - determi- 

10) D., 2, î4, de paciis, 61 (00). - | | 
11) D:, 18, 7 de servis exportandis, 6, ŞI.
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Fiindcă, după cum am spus- mai sus, obligaţia certă este- 

obligaţia, în care obiectul prestaţiunii este. un certum, am îi is-. 

„. pitiţi să credem, că incerta obligatio este obligaţia, în care 0- . 

i - biectul prestaţiunii este un - incertum, ceva nedeterminat. . Dar, 

nu-i aşa! Ştim, că prestaţiunea trebuie să aibă şi însuşirea. de: 

„a fi:sau determinată, sau cu putință de determinat, căci altfel. 

obligaţia este. nevalabilă.. Deci,- obiectul prestaţiunii nu poate îi, 

„un incertum; 

I Insemnătatea deosebiri obiigaţitor în certae şi în in-- 

„certae e mare mai ales pentru. stipulațiuni. Stipulatio . certa este- 

ocrotită printr'o condictio certi, pe când. stipulatio incerta este: 

ocrotită printr'o condiciio. incerti. a 

S 205. Obieationes speciei şi obligationes generum. 

„1. Obligatio speciei este obligaţia, în. care obiectul presta- 

țiunii este o species, adică un lucru individualmente determinat,. 

un lucru individualizat, fie nefungibil, d. p. robul Stichus, robul: 

Pamphilus, fie fungibil, d, p. un bilet de bancă de 100 lei. „din 

seria cutare, numărul cutare, 

“ Comparând obligationes speciei cu obligatioiaes ce certae, cons-- 

„tatăm, că ele se aseamănă deplin. De aceea, putem pune re-- 

gula, că toate obligationes speciei sunt obligationes : certate. — Insă, 

„ ne grăbim sa adăogăm, că reciproca nu-i. adevărată: Nu toate 

obligaţiile certe sunt şi obligationes speciei. Astiel, obligaţia dea. 

da 100 de HS, este o obligaţie certă, dar nu-i o obligaţie: 
speciei ] !. A - = 

, Obligatio generis este obligaţia, în care obiectul pres-: 
ital este un ins dintr'un genus anumit, fie fana de pildă, 

“un aureus, fie nefungibil d. p. un rob, url cal 2 ÎN 

| 1. Genus, de care e vorba, trebuie să fie | un soiu apropiat: 

(genus . proximutm). În pildele de mai 'sus aşa - este: Obirutul 

prestaţiunii face parte din genus mai apropiat sau al banilor 

„numiţi aurei, sau al animalelor cu patru picioare, care-se -numesc 

cai. — Dâcă obiectul _prestaţiuinii ar îi un.animal : cu patru pi- 

-. cioare, ori un animal oricare, genus ar fi prea îndepărtat, S'ar 

- 1) V. mai jos, n, 3. 
2) Cf. D., 46, 3, de solut, 67 şi 72, $. 4; n, „1. (31), de legatis, 66, 

$.: 5, — Dernbure, Pandekten, 2, S 25, n. Fi a Di



"o parte, după cum am -spus î, că nu toate obligationes certae sunt: 

"-obligationes speciei şi că nu toate obligationes generis .sunt obliga- 
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“putea da un şoarece, un fluture, unt infusor ş. a. ; ceea ce, după 

-cum am. văzut, magis “ridiculum est! - 

Genus poate fi şi mai determinat de cât în pitdele de mai - 

“sus, Cercul lui genus proximum poate îi şi mai restrâns. De pildă; 

-Un cal de trăsură, un cal de călărie, un.cal de curse, 

2. Comparând obligationes incertae cu obligationes generis 

constatăm, c că ele se aseamănă deplin. De aceea putem pune re- 

:gula, că toate obligationes incertae sunt obligationes generis. 
Insă, ne grăbim şi de data aceasta să adăogăm, că'reci- 

proca nu-i adevărată: Comparând obligationes generis cu obli-: 
„gationes certae, în care obiectul. prestaţiunii este-pecunia certa, 

constatăm că ele se aseamănă deplin. lată deci dovedit, pe de 

„iones incertae. * - .- 

3. Obligationes gerieris de regulă sunt obligationes dandi. 

Dar, după cum rezultă din izvoarele noastre +, pot.fi şi obliga- . 

:tiones faciendi. Deci, este neîntemeiată părerea, care susţine, că 

„”.obligationes generis ar. fi numai obligationes dandi. 

4. Fiindcă obiectul prestaţiunii unei obligatio generis poate 

'să fie şi un ins nefungibil şi fiindcă lucrurile nefungibile dintr'un 

genus anumit pot să nu fie de aceeaş valoare, “de aceea se, 
naşte intrebarea: Cine e îndrituit să aleagă . lucrul nefungibil, 

cine are jus elligendi sau jus variandi ? Răspundem, că aceasta 

„atârnă sau de- voinţa părţilor, sau de rânduelele dreptului po- 

zitiv. 
| Voința părților poate fi aratâtă sau: expres prin învoeala 

lor, sau tacit, adică să rezulte din împrejurări. -- In adevăr, fie 
în clipa naşterii obligaţiei, fie” mai târziu, părţile prin învoeala 

“Hor pot'să arate cine să aibă jus elligendi şi anume sau credi- 

“torul, sau datornicul, sau un-al treilea. -. 

 Jus elligendi, când se cuvine creditorului,: este un element 

-esențial al îndrituirii de creditor. De aceea, el trece fie la moşte- 

-nitorii acestuia, fie la cesionarii lui. — De la această regulă este 

o abatere:: Când creditorul este'sau un 'filius familias,. sau un 

“rob, care au încheeat. 0 “ stipulatio pentru paterjamilias al lor, 

3) V. mai sus și. 1. 
4) D. d 1, de verb. oblig, 54,1 

+
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şi au dobândit pentru dânşii jus elligendi, acest Jus, li secuvine- * 
personal, nu trece la paterfamilias“al Jor, fiindcă ea quae facti: 
sunt non transeunt ad dominurm 5, 

Jus elligendi, când se cuvine datornicului, trece 1a moşteni- 
„torii: acestuia, » 

_ Când jus elligendi se cuvine unui al. treilea, avem de a face: 
cu o obligaţie „condiţională (condicio in artitrium tertii collata). . 
In acest căz jus elligendi nu trece nici la moştenitorii şi nici la; 
cesionarii acelui al treilea. | 

Jus “eiligendi încuviințat prin învoeală poate fi exârcitat | 
numai. 0 singură dată, -printr'o arătare de voinţă unilaterală: 

„adusă la - “cunoştinţa părţii înteresate. — Aşa se întâmplă mai. 
ales, când învoeala sună guermn voluero (pe care-l voi fi voit), .. 
adică sau datoriicul să dea lucrul, pe care-l va îi voit, sau. 

„creditorul să ceară lucrul, pe care-l va fi voit, 
Insă, se.poate, ca părţile prin învoeala lor'să îngăduie, ca 

jus elligenăi - să tie - exercitat de.mai, multe ori, aşa că asupra: 
alegerii se poate reveni. până ?n clipa executării obligaţii. — Aşa 

“se "ntâmplă, când învbiala sună „Qtem volam (pe care-l-voi voi)-. 
- adică sau 'datornicul să dea lucrul, pe care-l va voi, sau'credi: - 
torul “să ceară lucrul, pe. .care-l va voi. —'la caz de proces 
creditorul poate să aleagă numai până în clipa, în care se face 
litis. contestatio, fiindcă aceasta „jixează poziţia respectivă a. “ 

„părţilor.. 
i 

“Dacă, din împrejurări. rezultă, că voinţa părților a fost, ca: 
“jus. elligendi să se cuvină sau creditorului, sâu datornicului, sau. 

” unui al treilea, vom aplică tot 'regulele de măi. sus. .- + 
Să vedem acum, ce se întâmplă, dacă nici. din învoeala - 

părţilor, nici din împrejurări nu'rezultă, cui se cuvine jus elli- 
gendi, p. c. şi dacă: “este îndoeală, cui se cuvine acest jus? | 

In .toate aceste trei -câzuri dreptul pozitiv pune. regula, că, 
jus elligendi se cuvine datornicului, — Regula aceasta e foarte. 
dreaptă.! In adevăr, datornicul, dând un rob. Oarecare,:un-cal 
oarecare, a implinit întocmai obligaţia, ce şi-o luase. — Potrivit: 
acestei regule datornicul poate.să.aleagă pe insul cel mai făr de- 
preţ din toţi inşii dintr'un genus proximum, cu condiţia numai, - 
ca să n aibă r nici un cusur. Creditorul nu va putea să se împo- 
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trivească deloc ! — Datornicul, de data aceasta, poate să exercite 

„jus elligendi până, 'n clipa în care execută obligaţia. De aceea, * 
o hotărire, pe care ar lua-o înainte de această clipă, chiar dacă 

şi-ar manifesta-o, n'are nici o însemnătate. — Dar, el pierde 

această posibilitate în următoarele două cazuri: Intăi dacă 

inainte de excutârea obligaţiei închee cu creditorul o învoeală, 

prin care se leapădă de jus elligendi ; în acest caz datornicul este 

ilegat de acea învoeală. Al doilea, dacă, tot înainte de executarea _ 

obligaţiei, încunoştiinţează pe creditor, că-i dă cutare ins deter- 

minat (d. p. pe robul Stichus) şi creditorul îi răspunde, că-l 

"primeşte; în acest caz avem o ofertă acceptată, adică o nouă 

“învosală, care schimbă pe cea dintăi şi care concentrează obli- 

'saţia asupra unui lucru determinat. Ă 

LI Deostbirea obligaţiilor în obligationes speciei şi obliga- 

„diones generis este foarte însemnată din mai multe puncte de 

“vedere: 

a - 1. In obligationes spetiei, din pricină că . obiectul presta- 

“ţiunii este un ins anume determinat. de aceea: In obligatione şi 

in solulione e acelaş lucru, nu poate fi vorba de. jus “elligendi, 

-datornicul este răspunzător de culpa, dar nu- i răspunzător de 

“ Casus. 

In obligatione“ şi in “solutione e acelaş inert : Obiectul pres- 
“taţiunii fiind anume determinat, datornicul datoreşte acest lucru 

Şi nu altul, Dar, dând, făcând; „ Prestând acest lucru, execută 

“obligaţia. o 

| Nu poate fi vorba de jus elligendi: Obiectul! | prestaţiunii - 

“fiind anume determinat, creditorul poate să ceară numai acest 

„+“ lucru, iar nu. altul; prin. urmare n'are ce să aleagă.  Datornicul 

: deasemenea trebuie să dee, să facă, să presteze acest lucru, iar 

“nu altul; prin urmare nici el m'are ce să aleagă. | 

__ Datornicul este răspunzător de -culpa. - Aceasta. înseamnă, 

-că el el e ţinut de cnstodia lucrului şi e răspunzător, dacă din 

fapta sa lucrul sau piere în întregime, sau suferă stricăciuni.— 
„Datornicul „e ținut de custodia, adică din clipa, în căre obigația 

s'a născut, datornicul trebuie să păzească lucrul, ca un bonus 

- «paterfamilias. — Dacă lucrul piere în înfpegime din pricina da-: 

«pagubele suferite. — Dacă lucrul sufere . stricăciuni din pricina 
tornicului, acesta trebuie să despăgubească pe creditor de toate.
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datornicului, acesta desemenea trebuie să despăgubească p pe cre 
ditor de pagubele pricinuite, 

Datornicul nu-i răspunzător de casus.- Regula generală | este :: 
“Casus a nullo praestantur, — Potrivit acestei regule datornicul 
unei species nu-i răspunzător, dacă acea species sau piere în: 
întregime (fie. fireşte, fie juridiceşte, d. p. ajunge extra commer-- 
cium), sau sufere stricăciuni din pricina- unui casus, adică nu-i" 
răspunzător de periculum. In adevăr, de pildă : Datornicul trebuie 
să dea creditorului pe robul Sfichus. Acest rob fiind lovit de: 
trăsnet, moare, Datornicul, intrucât nu- -i.vinovat de căderea trăs- 

* netului, nu poate fi făcut răspunzător de moartea robului, iar: 
creditorul nu poate cere să i se dea robul viu, căciar cere o: 
prestaţiune imposibilă fiziceşte. Fiindcă regula e, că imposibilium- 
nulla obligatio, datornicul va.fi deslegat deplin de” obligaţia sa... 
şi nu va trebui să mai dea nimic, iar creditorul: va suferi peirea: 

„_ în întregime a“robului. Sau irăsnetul, lovind pe robul Siichus, îi. 
- rupe o mână. Datornicul, întrucât nu-i vinovat de căderea trăs-- 
-netului, nu poate fi făcut răspunzător de vătămarea robului, iar 
„creditorul nu poate cere să i se dea robul întreg, căci ar cere 
0 prestaţiune. imposibilă fiziceşte. Fiindcă regula e, 'că impossi-- 

_ bilium nulla obiigatio, datornicul rămâne obigat să dea pe Sii-- N 
- chus în starea, în care se găseşte, ar creditorul va suferi vă--” 
tămarea acestui rob. — Spre a se arăta aceste efecte, se spune,. 

-“1u ce priveşte pe datornic, că debitor speciei interitu rei hberatur, 
„iar în ce priveşte pe creditor, că periculum creditoris- est, sau: 

res perit creditori. De-la regula res perit creditori este o. singură: 
abatere făcută de împăratul Zenon la emfiteuză 

- Datornicul, ca să scape de răspundere şi să fie deslegat: 
de obligaţia sa, trebuie de regulă să facă: numai dovada, că... 
species. datorită a pierit prin casus?... 

2. In obligationes generis, din pricină că obiectul presta- - 
țiunii este un-ins dintriun genus. anumit, de aceea : In obligatione: 
este un genus anumit, iar in solutione este un ină dintr! acel genus,. 
poale să fie vorba de. jus elligenai, datornicul nu-i ținut de ă 
custodia, dar nu-i deslegat prin casus de obligaţia sa. 

- In obligatione este un. genus anumit, iar in' solutione este: 
un ins din acel genus: Obiectul - prestaţiunii nefiind individual- 

N ol. 1, partea li, $. 90, A c. în fine şi VII, î, c- p.224. 
1) V. mai jos $. „208 bis, n
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mente determinat, ci "fiind un ins dintun genus anumit,  orişi- 

care ins din acest genus, nu se poate zice, că in: obligatione 

este un ins, ci trebuie să zicem, că este acel genus anumit. Da- 

tornicul, datorând un ins din acel 'penus, dacă dă, face, prestează 

orşicare ins din acel genus, execută obligaţia. 

- Poate să fie vorba de jus. elligendi: j Când obiectul presta- 

țiunii este un ins nefungibil dintrun genus anumit !şi întru cât 

aceşti inşi n'au cu toţii aceeaş valoare, trebuiețsă ştim, cine-i in- 

drituit să aleagă. — Ştim, că în îndoeală datornicul are alegerea. 

__Datornicul nu-i ţinut de custodia : Obiectul prestaţiunii ne- 

fiind un ins determlnat, ci un ins oarecare dintr'un genus anumit, 

 datornicul nici nu poate fi ţinut de custodia, căci, dacă ar fi 

ţinut, -ar trebui să păzească peztoți inşii de pe pământ din acel 

genus ! | a - 

" Datornicul nu-i deslegat de obligația sa prin casus :. O- 

biectul prestaţiunii nefiind un îns anume individualizat, ci'un ins 

oarecare dintrun genus anumit, şi dacă în urma unui Casus un 

ins din acel genus sau piere în întregime, (fie fireşte, fie juri- - 

diceşte), sau sufere stricăciuni, datornicul,nu poate fi deslegat 
de obligaţia sa. In adevăr, de pildă, dacă datornicul trebuie să 

dea creditorului un cal oarecare şi dacă unul din caii săi, fiind 

lovit de trăsnet sau moare, sau.i se rupe-un picior, el, deşi . 
nu-i vinovat de căderea trăsnetului, totuş câtă vreme vor maiti 

„cai pe pământ, va.putea să execute obligaţia sa, adică să dea 
-sau un cal viu, sau unul întreg. Când creditori i-ar cere să-i 

- dea un cal, el nu poate zice, că i se cere o prestaţiune ;impo- 

” sibilă fiziceşte şi deci ipossibilum nulla obligatio.! Deaceea, s'a 
plăzmuit regula: Genus non perit ! Genus perire non censetur ! — 
Intr'un singur caz acest datornic ar putea fi delegat de obligaţia 
sa: Când'toţi inşii din acel genus, ar pieri pentru totdeauna.— i 

„Dar, oare datornicul nu-şi poate îmbunătăţi starea, alegând 

singur d. p. un cal şi punându-l deoparte cu - gândul, ca să-l 

dea creditorului, când i-l va cere ? Oare această alegere unilate- 

_rală nu concentrează obligaţia asupra calului ales, aşa că, dacă 

acest cal va pieri prin casus, datornicul să fie liberat? — Nu! 
. “In adevăr, alegerea - unilaterală tăcută de datoruic nu îndreptă- 

ţeşte pe creditor să ceară, să i se dea calul ales ; deci, nici dâ- 
tornicul nu poate pretinde să fie deşlegat de obligaţia sa, dacă 

„acel cal a pierit prin casus. - E:
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Numai în următoarele două cazuri se poate ca o obligătio 
generis să fie concentrată asupra unui ins dintr'un genus anumit: 

Intâi, când - alegerea - făcută numai de datornic este adusă 
la “cunoştinţa creditorului şi acesta: O .primeşte. 

Al doilea, când avem de aface cu o prestaţiune reală. De 
pildă: Datornicul. după ce a'ales un ins din acel. Senus anu- 

„mit, sau îl trimete creditorului printr'un.. cărăuș etc., sau LE pune 
la dispoziţia creditorului, făcându-i ofertă. , 

IV: Ce fel de obligaţie este aceea, în care obiectul presta- 
țiunii este sau o parte dintr'o câtime anumită de lucruri,. sau : 
un lucru din mai multe lucruri, care sunt determinate fie prin. 
locul, în care se găsesc, fie prin aceea că fac parte dintr'o.mo- 
ştenire, fie prin alte semne asemănătoare ?. De pildă: Un.polo- 
boc de.vin din acelea, care se găsesc în - 'pivniţa datornicului. 

Această obligaţie nu-i o obligatio speciei, fiindcă nu se da- 
torește. un lucru” individualmente determinat, ci un lucru din mai 
«multe lucruri anumite, şi nu-i nici -o obligaiio generis, fiindcă 
un genus trebuie să se poată recunoaşte după însuşiri lăuntrice, 
iar nu după legături exterioare cu alte lucruri.:— Ea se „numeşte 
“obligatio spetierum şi este. atât o obligaţie incerta, cât şi o va- 
rietate de obligațio speciei: De aceea, datornicul este ținut de 

- cusdodia, adică să păzească poloboacele de vin din pivniţa sa, şi 
nu-i deslegat de obligaţia sa, ducă unul di poloboace piere prin | 
Casus, “ci numai dacă toate acele poloboace vor pieri prin: Casus,. Ă 

7 

ş. 208 bis, 

L Uni romanişti, întemeindu-se. pe o “constituție a împăra- 
ţilor Dicleţian şi Maximian 1; 'sunt de părere, că regula periculum - 
creditoris est sau res perit creditori - să fie inlocuită prin casum! 

: sentit dominus” sau res perit domino. 
Această nouă regulă nu poate să aibă înțelesul că, dacă 

un lucru piere în urma unui casus, stăpânul acelui lucru sufere 
o pagubă. — In adevăr, dacă acesta ar fi înţelesul, atunci am 
avea de a. face numai cu constatarea „unui fept iar. nu cu o" 
regulă de. drept. . 

Inţelesul adevărat este, că la obligaţii, mai ales când. e vor. 
| ba de predarea, p. c. Și de inapoierea. unui lucru, peirea prin | 

  

; - 

-1) C,, 4, 24,. de aci. pigneraiieia, 9. .
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"- casus a acestuia trebuie să fie suferită de proprietarul lui, fără 

să fie indrituit să ceară ceva de la „cealaltă -parte contractantă. - 

- “Dar, nu-i aşă! In constituţia de mai sus, -ce-i drept, se. 

spune, că datornicul amanetar rămâne; proprietar al lucrului a- 

manetat şi că lucrul piere pentru „el. Insă, de aci nu “urmează, 

_-_ că 'putem înlocui regula periculum creditoris est prin casum sentit 

dominus. — In adevăr, cine pune un lucru amanet pentru o: da- 

torie, este, de regulă, proprietarul acelui” lucru. Dar, el est: şi 

creditorul acestui lucru, fiindcă, dacă datoria va fi plătită, este. 

_îndrituit să ceară înapoierea lucrului. Fiindcă în acest caz în - 

aceeaş persoană se găsesc reunite însuşirile de proprietar şi de. 

“creditor, se poate zice casum sentit dominus sau res perit domino. * 

'— Tot aşa vă fi, ori de câte ori acele 2 însuşiri se vor găsi | 

reunite în aceeaş persoană.-(D. p. pentru comodant, deponent). 

7 să, dacă cele două însuşiri nu se vor mai 'găsi reunite în. 

- aceeaş persoană, nu va “mai fi adevărat, că res perii domino 

(casum sentit dominus). De pildă : C. Sejus, proprietarul unui cal, 

 comodează (face bine) lui L. Titius acest cal. L. Titius la rân- 

dul. său, îl închiriează lui M. Maevius pentru o călătorie primej= - 

dioasă. In această călătorie calul este luat de tâlhari. Intrebarea 

„este acum: Cine. va suferi peirea' calului. prin casus ? Fără în 

_doială că £. Tilius, care nu-i proprietarul calului şi care totuş 

trebuie să despăgubească pe C.. Sejus,. Deci, deşi calul piere 

„pentru. C. Sejus, proprietarul său, totuş nu acesta sufere peirea - 

- lui prin casus, ci L. Titius, 'care este creditorul lui M. -Maevius 

şi care nu poate cere nimic de la acesta,” fiindcă. acesta este 

" deslegăt prin casus de obligaţia sa? . E 

E ” 1) In caz de condiclio ob causam datorum şi de stipulatio 

poenae datornicul, ca să scape de răspundere şi să fie deslegat 

- “de obligaţia sa, nu-i deajuns să facă dovada, că species dato- 

| rită a pierit prin casus, ci, după cum vom. vedea, trebuie să mai 

“dovedească şi altceva. — lată singura abatere de , la regula 

„-" generală 3. 

2)"V. Maynz, |. e. II, $. 137, n:9, | | | 
3) V. mai sus $. 208, n.7,p. 44. - - a o.
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$. 209 Obligaţiiisimple, obligaţii alternative şi obligaţii jăcultative 
„- A. Obligaţie simplă este acea obligaţie, în care obiectul “ prestaţiuniireste un! singur. lucru, fie species, fie un ins dintr'un 
enusi. Sa - B. Obligaţie alternativă este acea obligaţie, în care obiectul “prestaţiunii este unul din două sau mai multe lucruri, De pildă : N „L. Tilius făgădueşte lui C. Sejus să-i dea sau un cal sau 100 - de sesterţii, sau: pe robul Stichus, sau pe robul Pamphilus, — Da- - „tornicul dând. unul din aceste obiecte este deslegat de obligaţia 
sa..Deci: RE SE | > 

Intr'o obligaţie alternativă p/ures res. sunt” in obligatione, 
- sed una. tantum in solutione. 

| Obligaţiav'alternativă este o obligaţie incertă, care stă la 
mijloc între: obligatio speciei “şi obligatio generis. In adevăr, pres-. “-taţiunea sa este nedeterminată” numai întru. cât s'a aratat două „sau'mai multe lucruri deosebite, . 

“ Lucrurile” datorite alternativ pot fi species, De pildă: Sau 
Slichus, sau Pamphilus. — Ele pot fi indivizi din mai multe ge= 
niera. De pildă: Sau unţcal, sau 100 de HS. — In sfărşit ele pot 

„fi unul species, iar celalt un individ dintrun genus. De pildă: NE 
Sau, Stichus, Sau un Ca]. E a E 

_Obligaţia alternativă se mai numeşte şi obligaţie disjunctivă, : 
C., Obliguţia facultativă sau jus alternativum sau facultas 

F alternativa este obligaţia, în careț.datornicul. trebuie 'să facă o 
prestaţiune anumită, dar poate scăpă de obligaţia sa, făcând * 
altă prestaţiune. De pildă: Stăpânul robului, care a „pricinuit o * 
pagubă unei persoane, trebuie să plătească despăgubiri păgu- 
başului. Insă, el-poate scăpă de această obligaţie, dând păgu- - 

başului pe robul făptaş 2. * | | Ra 
„In obligaţia facultativă numai un lucru este in obligatione, 

iar celălalt;este numai in facultate solutionis. In -pilda de mai | 
sus, plata despăgubirilor sunt in obligatione, iar.darea robului 

- făptaşeste “in “facultate solutionis, — Deaceea, datornicul nu -  - 
- poatesii silit să facă prestaţiunea celuilalt lucru. e 
tg Deci, obligaţia facultativă deşi se numeşte Şi jus “alterna-. 

, 
- 

abandonare noxală. 

' 

1) V. pildele de laş obiigationes speciei şi de_la “obligationes ge- | 
> NIeris (8. 206), -. : - „7 II | 

2) Această_dare a robului, făptaş se numeşte, după, cum vomevedea, :
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"“tivum, facultas. alternativa, totuş se deosebeşte de obligația al-. 
ternativă. | ” Sa | . 

Deosebirea aceasta are mare însemnătate în. ce priveşte 
" periculum, adică atunci când lucrul datorit piere prin casus: 
" Dacă piere iucsul in obligatione, datornicul e deslegat, obligaţia - 

sa se stânge; iar dacă piere lucrul in facultate sohitionis, da- 
“tornicul nu-i deslegat, ci pierde numai “posibilitatea, pe care o 
avea de a scăpă de obligaţia sa, dând acel lucru, dar obligația -- 
trăeşte mai departe! _ a N 
DB. In obligaţia. alternativă, fiindcă lucrurile datorite pot fi 
de valoare deosebită, deaceea ăste vorba de jus 'elligendi ; iar 
cvestiunea de a se şti, cui se cuvine acest jus, este desiegată 
potrivit regulelor mai sus aratate 3, , e 

Prin alegerea. unuia din lucruri făcută conform acelor re. 
-gule, obligaţia alternativă ajunge o obligaţie simplă! | 

| In cazul, în care jus elligendi se cuvine datornicului, dar: 
acesta nu vrea să-l exerciteze, (este în mora), creditorul trebuie să reclame alternativ şi judecătorul trebuie să condamne alternativ; iar 
datornicul, dacă nici după condamnare nu „execută obligaţia, 

„-pierde Jus elligendi şi creditorul e îndrituit să aleagă unul din 
cele două lucruri datorite. i i - 

Când jus e!ligendi se cuvine creditorului şi acesta nu'vrea 
„să-l exerciteze,. datornicul poate să se deslege de obligaţie, fă- 
când; oferta unuia 'din lucruri şi apoi depunându-l, căci, după 
cum ştim, malitiis non est indulvendum. — - îi. 

Ce se va întâmplă, când datornicul,. având jus elligendi, 
prestează creditorului amânduuă lucrurile ? Dacă datornicul a 
prestat cele două lucruri pe rând, obligaţia se stânge prin pres- 
tarea celui dintâi. Deci, lucrul prestat cel din urmă este privit 
ca iridebitiim şi poate să fie cerut înapoi ca atare de datornic.— 
Dacă datornicul a prestat cele două lucruri deodată, Celsus, Mar- 

“cellus şi Ulpian erau de părere, că jus elligendi se 'cuvine cre- 
ditorului, căci el a ajuns datornic în ce priveşte restituirea. Insă 
Julian şi Papiniân erau de părere, că partea, care avea mai îna- 
inte jus elligendi păstrează acest jus; deci, datornicul va putea 

„-cere înapoi ca indebitum. unul, din cele două lucruri, după ale- 
gerea sa. Justinian a primit această din urmă părere, - 

-3) V. mai sus $. 208, II, 4, p, 47. : : n 4) Cu 4, 5, de condictione indebiti, 10.—Ct. D., 12,6, de condictione = dndebiti, 26, $."13, + : o
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__- Dacă au fost doi datornici, care datoreau alternativ două. | 

lucruri, şi pe rând unul a prestat unul din lucruri, apoi celălalt . 

“a prestat celălalt lucru, datornicul,.care a prestat pe urmă, poate: a 

"cere inapoi ca indebitum lucru, pe care-l prestase. — Dacă presta- 

iunile de. mai sus au fost făcute de odată, unii sunt de părere, : 

că datornicul arătat de-creditor va avea jus elligendi, ca să ceară | 

înapoi unul din cele două lucruri. Alţii sunt de-părere, că jus 

elligendi se cuvine creditorului, fiindcă el, fiind îndrituit să aleagă 

- dintre mai mulţi datornici. pe. acela, pe care vrea. să-l silească 

să execute obligaţia, trebuie să admitem, că în această îndri- - 

- tnire e cuprinsă şi alegerea lucrului de înapoiat, mai ales căda- 

- tornicul nu poate să aibă nici o îndrituire la înapoierea unui 

“Jucru, ce n'a fost prestat de el. | aaa o 

E. 5 Obligaţia alternativă. ajunge obligaţie simplă prin pe- 

rea unuia din .lucrurile datorite, p. c.'şi prin ori şi-ce altă im- 

posibilitate de a face prestaţiunea unuia din acele lucruri. De 

aceea dătornicul trebuie să presteze tucrul rămas. i 

Dacă şi lucrul rămas piere” prin casus, datornicul- eliberat. 

De aceea se zice, că pentru unul” din lucruri periculum- priveşte 

pe datornic, iar pentru “celălalt periculum priveşte -pe creditor, 

“Dacă dătornicul are “jus elligendi şi unul din lucruri piere, fără 

de vinovăția datornicului, în urma unui casus, datornicul poate să 

scape. de prestarea lucrului rămas, plătind valoarea lucrului pierit, . 

Ahfel casus, care nimiceşte lucrul de valoarea cea mai mică, ar 

aduce foloase -creditorului, ceeace ar fi cu. totul neechitabil şi 

contrar înţelesului actului juridic, care a dat naştere obligaţiei. 

Dacă unul din lucruri piere din. vinovăția datornicului,-re- 

_zultatul este numai, că obligaţia se concentrează asupra lucrului 

" rămas, Dar, dacă lucrul rămas, piere şi. el prin, casus, atunci da- . 

tornicul trebuie să.plătească valoarea lucrului, care a pierit din. - 

vinovăția sa, căci el prin” vinovăția sa şi -contrar 'contractului'a 

înrăutățit situaţia creditorului, făcând să. treacă periculum asu- 

pra acestuia! -  -. 0 - o . aa 

| Dacă prestaţiunea unuia din lucruri este de la început im-- 

“posibilă, atunci obligaţia este de la început simplă. * 

N 

a 5) Dernburg. Pandekten, 1, s 27, n. 10 şi urm, (mai ales n. 12). 

5) D., 45,1, de verbe oblig, 128. E ” 
ÎN . - . | ” 

4 | -. =
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l. Quid, în caz de peire prin casus a unuia din lucrurile 
datorite alternativ, ori a amândurora. Deosebim trei ipoteze: 

"1. Unul din lucruri piere (fie fiziceşte, fie juridiceşte) prin 
casus. In acest caz. obligaţia se concentrează, după cum am 
'Spus, asupra celuilalt lucru, adică ajunge obligaţie: simplă şi 
datornicul trebuie să presteze acest lucru. Deci, periculum lucrului 
priveşte pe datornic. Dar, când datornicul, are jus elligendi, el 
poate, conform părerii celei mai întemeiate, -ca să se libereze, 
plătind aestimatio lucrului pierit, pentru că, după cum am spus, 
nu trebuie, ta starea sa, să se înrăutăţească şi creditorul să tragă i 
foloase 'din peirea prin casus a lucrului de valoare mai mică, 

Când creditorul are jus elligendi, el pierde această îndri- 
tuire din pricina lui casus şi deci nu, poate cere „aestimatio lu- 
crului pierit * 

- 2, Şi-al doilea lucru piere mai pe urmă, tot prin casus. În 
acest caz, datornicul este deslegat deplin. În adevăr, prin peirea - 
unuia din lucruri, obligaţia se concentrase asupra celuilalt. Pie- | 
rind şi aceasta, obligaţia se stânge. Deci, periculum est debitoris 
pentru lucrul, care a pierit întâi, şi periculum est creditoris pentru 
cel, care a pierit pe urmă. 

3. Amândouă lucrurile pier: de odată prin casus. In: cazul 
„acesta, datornicul deasemenea e liberat de obligaţia sa. 

II, Quid, în caz. de peire prin vinovăția (dolus, culpa) da- 
tornicului: a unuia din lucrurile datorite alternativ,. ori a amân- 

„durora, Deosebim iar trei ipoteze: Ia 
. Unul din lucruri piere prin vinovăția datornicului, În 

acest | caz obligația se concentrează asupra celuilalt lucru. Dar, . 
când datornicul are jus elligendi, se:poate liberă prestând lucrul. 
rămas. In adevăr, -el] putând face aceasta, chiar dacă n'ar fi 
pierit celălalt lucru, nu-i răspunzător de peirea acestuia. De ase- 

- menea se mai. poate liberă plătind aestimatio lucrului pierit, dar -. 
numai când ea este. egală cu acee: a lucrului: rămas. - . 

“Când creditorul are. jus . ellioendi, el poate cere sau 
lucrul rămas, „Sau aestimatio “lucrului pierit, chiar când e mai 

1 D., 30 ou de “legatis, 47, 3. — ct. D., 46,3 de solutionibus, 95, Ş 
2) D., 46,3, de solutionibus, 95, pr. — V, mai jos n. 6 şi 10. 
3) D., 46,3. de solutionibus, 95, Ş 1: neque defuncti ajjerru aeslimatio 

_ potesi si i forte long Tuit vilior, - id



mare de cât a celui rămas, căci jus elligendi al său nu trebuie 

să fie ştirbit prin purtarea vinovată a datornicului.. 

„2. Şi al doilea lucru piere prin vinovăția datornicului ' În 

acest caz, când datornicul are jus elligendi, el se poate deslegă 

plătind aestimatio lucrului, ce a pierit pe urmă, căci este răspun- 

zător numai de peirea acestuia ; dar, nu'se poate libera plătind .. 

aestimatio lucrului pierit întâi, de cât dacă e egală cu a celuilalt. - 

, "Când creditorul are jus elligendi, el poate cere. aestimatio 

_-Ssau a lucrului, ce a pierit întâi, saua acelui, ce a pierit pe urmă. 

3. Amândouă lucrurile: pier.de o dată, prin vinovăția da- - 

“tornicului. In acest caz vom aplica regulele de. mai sus de sub: 

1 şi de sub 2, după cum jus elligendi se va cuveni sau dator- 

nicului, sau creditorului. - 

III. Quid, în caz de peire prin vinovăția: (dolus, culpa) cre- 

ditorului a unuia din cele-două lucruri datorite alternativ, ori a 

- amândurbra ? Deosebim iar trei ipoteze : - | 

1. Unul din. lucruri piere, prin vinovăția creditorului. In 

- acest caz obligaţia se concentrează asupra celuilalt, şi. datorni- - 

“cul trebuie să-l presteze. Dar, 
_ Când datornicul are jus elligendi, el poate face două Jucruri : - 

Sau'se poate liberă plătind aestimatio lucrului pierit, căci putând 

face. aceasta în cazul de mai sus, când lucrul pierise prin casus să 

Cu atât mai mult o poate face, când lucrul piere din vinovăția 

creditorului. Sau poate să presteze lucrul'rămas şi cu actio legis: . 

“Aquiliae, de care vom vorbi mai târziu, să ceară “de la creditor 

despăgubire pentru paguba suferită prin peirea celui dintâi lucru, -- 

n cazul, în care lucrul prestat -are:0 valoare. mai mare de - 

„cât lucrul, ce a pierit, despăgubirea va „cuprinde aestimatio a. 
“ lucrului pierit plus diierenţa dintre valoarea acestui lucru şi.a.. 

aceluia de valoare mai mare 5. _ 

Când creditorul are jus elligendi, părerea cea mai înteme- 

iată este, că el este îndrituit să ceară numai lucrul, ce.a rămas, 

„fiindcă jus elligendi, pe care- | pierde, când lucrul piere prin casus, 

cu atât mai mult trebuie să fie pierdut; când .lucrul piere din | 

vinovăția sa (dolus, culpa).* Afară de aceasta, el- va trebui să 
despăgubească deplin pe. datornic pentru lucrul: pierit. 
  

4) V. mai sus n... ” 

5).D., 9, 2, ad. legem Alin 55, 
6) V. mai sus n. 2,



— 53 — 

| 2, şi al doilea lucru ! piere prin vinovăția creditorului... ln 
acest caz, 

Când datornicul are jus elligendi se întâmplă următoarele: 
Peirea dintâia îndritueşte pe datornic să ceară despăgubiri, ca 

mai sus (Ul,1)?, iar peirea.a doua -liberează pe datornic şi-l 

îndritueşte să ceară şi despăgubiri, în cazul în care paguba su- 

ferită de el e mai mare de cât aestimatio a Iucrutui de al doilea | 
în clipa peirii. 

Când cteditorul are jus elligendi se întâmplă următoarele: 

Prin peirea cea dintâi creditorul, după cum am văzut mai sus, 

pierde jus' e/ligendi şi datornicul e îndrituit pe de o parte să: 

"ceară despăgubiri, ca şi în cazul de mai înainte pentru lucrul 
pierit întăi, iăr pe de altă pante prin peirea cea de a douae 

liberat şi poate îi şi îndrituit să ceară despăgubiri, dacă. paguba 

suferită e mai mare de cât aestimatio lucrului de al doilea în 

clipa peirii; dar aceasta se va întâmplă şi mai rar-de cât în 
cazul” precedent ?. 

3 „Amândouă lucrurile pier deodată. In acest « caz. 

Când datornicul are jus elligendi. el e îndrituit, ca pentru a-" - 
mândouă lucrurile să ceară despăgubiri conform legei Aquilia] şi să 

" -scadă din ele numai aestimatio a lucrului de- mai mică valoare, 

Când creditorul are jus elligindi, el poate, spre deosebire: 

de cazul precedent, să scadă aestimatio' a lucrului de mai mare 

valoare. 

„= IV, Quid, în cazul în- care unul din cele două. “lucruri da- 
torite alţernativ piere prin. casus, iar celălalt piere prin .vi- 

__novăţia (dolus culpa) sau a datornicului, sau a „creditorului ? 
| Deosebim deasemenea trei ipoteze : - 

1, Intăi piere, unul din lucruri prin casus. şi pe urmă piere 

şi celălalt lucru din vinovăția datornicului. — Peirea cea dintăi - 
concentreaza obligaţia asupra lucrului rămas. Deci. 

Când datornicul are jus' e/ligendi, creditorul. nu poate cere, 

de cât aestimatio a lucrului pierit pe urmă. Insă, datornicul va 

putea să se deslege: plătind aestimalio a lucrului, ce a pierit 

“întăi, căci putea face aceasta, chiar când există lucrul, care-a 

pierit -pe urmă. - 

7) V. mai susn.5 
-8) V. mai sus n. 6. - 

9) V. mai sus n.5 şi 7,
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“ Când: creditorul are jus elligendi, fiindcă el pierde această 

- “îndrituire din pricina lui casus 0, poate cere: numai aestimatio 

-a lucrului, ce a. pierit prin vinovăția datornicului. 

2. Intăi piere unul din lucruri din -vinovăţia datornicului 

şi apoi piere şi celălalt prin casus. Şi în acest caz peirea cea! 

„dintăi concentrează obligaţia asupra lucrului rămas, Deci, 

Când. datornicul are jus elligendi, ar trebui, potrivit logicei 

riguroase, ca datornicul să fie liberat. Insă, fiindcă aici avem un 

“casus dolo vel culpa determinatus, de oarece -datornicul : prin 

fapta -sa (dolus, culpa) a înrăutățit starea creditorului, acesta e 

îndrituit să -ceară despăgubiri şi anume: -In negotia bonae Jidei 

poate cere despăgubiri cu ajutorul acțiunii din contract, fie că 

fapta datornicului e un dolus, fie că e o culpa. — În negotia stricti -. 
“iuris poate cere despăgubiri. numai: cu' ajutorul unei' actio doi, 
adică numai când fapta datornicului este un dolus. — Despăgubi- 
rile..vor fi egale cu valoarea lucrului celui mai prost, aestimatio 

zei .vilioris, de vare ce “datornicul, având alegerea şi putând da 

creditorului res vilior, chiar dacă lucrul celălalt ar fi fost faţă, - 

_creditorul a suferit o pagubă egală numai cu aestimatio rei vi- - 

lioris 1! Dar, în negotia stricti jjuris, când fapta vinovată a da- 
„tornicului nu-i dolus, ci culpa, creditorui nu poate cere despă-. - 

“-gubiri; în- acest caz jus striclum nu-i dă. nici un mijloc de a 
reclamă. 

Când. creditorul are jus elligendi, se aplică. tot regula 

precedentă . (IV, 1)", de oarece el pierzând jus ellisendi din 

pricina lui casus, nu se mai ţine socoteală, dacă peirea . întăia, 
ori peirea a doua a fost. pricinuită de casus. . 

3. Intăi piere un lucru prin. Casus şi apoi piere, şi celălalt 
„din vinovăția creditorului, — Şi în cazul acesta peirea” cea dintăi 

concentrează obligaţia asupa lucrului rămas, Creditorul nimicind 
acest lucru, -datornicul este. liberat. Dar, : 

Când datornicul are jus elligendi şi când paguba, pe. care 
„a suferit'o' e mai mare de cât 'aestimatio a: lucrului pierit pe | 
urmă în clipa: peirii lui, -el “mai poate. să ceară despăgubiri 
„pentru diferenţă ; iar când lucrul pierit întăi are o valoare mai 
_mică de cât a aceluia, cea tost nimicit de. creditor, poate. să 

a 710) V. mai sus n, 2 şi n, 6. - i 
11) D., 46, 3, de soiutionibus, 9%, Ş.1.  - .-:-: i 
12) V. mai sus n. 10, . : 

.
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“ceară” despăgubiri depline pentru acest din urmă lucru, din care: 
să scadă aestimațio a celuilalt, „. 

Când creditorul are jus variandi datornicul deasemenea 
e” îndrituit să ceară despăgubiri, dacă paguba suferită de el.e 
mai mare de cât qestimătio a lucrului pierit pe urmă în clipa. 
peirii lui; dar, prețuirea . pagubei nu-i mai este priincioasă în: 
acelaş grăd, ca în cazul precedent, fiindcă nu mai are-el jus" 

 elligendi. 7 
4, Întăi piere -un Tucru din vinovăția creditorului. şi apoi. 

"piere şi celălalt prin Casus. — Pierea cea dintăi concentrează obli- - 
- “gaţia asupra lucrului rămas. „Acesta pierind prin casus, datornicul 

„este liberat. Dar, 

“Câd 'datorhicul are jus elligendi, e îndrituit să ceară de la. 
creditor” despăgubiri şi anume” aestimatio a lucrului pierit întăi 

- Şi eventual . plus -valuta a lucrului pierit pe urmă, căci peirea 
prin Ccasus nu poate să | mieşoreze opligajia ia de despăgubire de 
mal înainte. | 

Când creditorul 'are jus elligendi, se aplică tot. regula 
precedentă; căci obligaţia de despăgubire născută în sarcina 
creditorului nu poate să fie micşorată. prin jus elligendi al ac6s-. 

„tuia. Dar, prețuirea: pagubei nu “mai este priincioasă în acelaş. 
grad pentru datornic, căci nu se mai jine seamă de plus valuta 

: lucrului pierit prin Casus. 

şi 210. Obligaţii divizibile și obligații indivizibile.“ 

A. Ori de căte ori într'o obligaţie avem. de a face cu mai.” 
multe părți” (rei), fie mai mulţi creditori, fie mai mulţi datornici, 

"regula, care se găseşte în legea celor 12 table, glăsueşie, că no- 
mina ipso jure divisa sunt, adică obligaţile se impart de drept înire , 

cei interesaţi,. 
Faţă de această regulă trebue să 'ecuhoaştem, că toate obli- 

gațiile sunt divizibile şi că nu există obligații indivizibile, 
Dar, deşi. toate obligaţiile sunt divizibile, totuş prestaţiunea 

obligaţiei poate fi sau divizibilă sau indivizibilă. , 
Deci, de o deosebire a obligaţiilor în obligaţii 'divizibile şi 

obligaţii indivizibile nu poate ti, vorba, ci nuinai de o deosebire 
„a lor în obligaţii fu prestaţiune: divizibilă şi obligaţii zu  presta-- 
fiune indivizibilă. P pp.
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Acum, după. ce ştim. aceasta, putem să. ne servim de ter- - 

minologia obişnuită şi să zicem obligaţii divizibile ă obligaţii i 

“ indivizibile, căci nu-i nici un inconvenient, = 

B. „Obligaţie divizibilă se numeşte acea obligaţie, a căreia 

 prestaţiune poate fi împărţită, fără să „se vatăme nici firea şi nici 

valoarea sa economică ; iar obligaţie indivizibilă se. numeşte acea 

obligaţie, a căreia: prestaţiune: nu poate fi împărţită, fără să se - 

vatăme cel puţin -sau firea sa, sau. valoarea sa economică !,. 

„Prin urmare, avem de a face sau cu o divizibilitate mate= 

-rială, obiectivă, fizică, firească, s sau o- indivizibilitate- de: facelaş 

„fel. De aceea: 

| C. Chestiunea de. a şti, dacă o) , obligaţie este “divizibilă, ori : 

“ indivizibilă, este o chestiune esențialmente de fapt. Totuş, Ro- .- 

manii; ca să analizeze şi să clasifice obligaţiile din' punctul de 

„vedere al divizibilităţii, ori . indivizibilităţii, au luat ca - bază 

marea - împărţire în obligationes dandi şi obligationes aciendi. 

l, Obligationes danai, - - : 

Ele pot să aibă de scop: darea (datio) sau a unui lucru 

"corporal, sau a unui lucru: incorporal. 

, 1. Obligaţiile de a-da un lucru corporal, adică de a stră- 

mută proprietatea unui obiect material. Acest- lucru poate fi șau 

o species, sau un ins dintr'un genus proximum. IE " 

„„. Obligațiile de a dao. species corporală sunt toate “divizi- 

bile?. In adevăr, strămutarea proprietăţii” unei părţi (datio - pro 

| parte) dintr'un astfel de lucru, chiar dacă e vorba de un lucru: 

indivizibil, se poate face foarte uşor. sau.prin mancipatio, ori 

„prin în jure cessio, prin care se strămută partea intelectuală (pars 

“ indivisa),. sau prin traditio, prin care coproprietarul tradens pune - 

pe dobânditor în stare să exercite stăpânirea, pe câre 0 avea el 

însuş, -ori spune, că strămută acum vacua possessio a- acelei. 

părţi ? | 

Obligaţiile de a dă: saă- un ins, sau mai mulţi inși dintr: un 

genus proximuin, adică obligationes generis, sunt sau divizibile - 

"Sau indivizibile. — Acelea: care au de “scop darea - unui cătimi 

1) V. Vol. ll, (1927) Ş. 41, pag. 277.. 

.2) D,, 45, 1, de, verb. oblig., 2; S. 3; D.; eod,, 54, pr; D., 3% (0), de i 

„degatis, 86, ş, 3, D., 46, '3, de solulionibus, 9,.$. |. i 

- 3) In cazul din urmă, dacă dobânditorul este impiedicat să se pună | 

în posesie, trebuie ca tradens să'i vină în ajutor.
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sau de bani, sau de alte “lucruri fungibileâstiV obligaţii divizibile,. 
De pildă: Obligaţia de-a da 100 de sesterţii. în aceste cazuri 
se face o diviziune numero, datornicul poate da 50.de HS. din 

- cutare fişic-de o sută şi alţi 50 de HS, din alt fişic' de o sută, 

căci” la un.loc a dat 100 de HS,, iar creditorului puţin îi pasă, 
de unde, ori în ce fel de monedă i s'a dat! — Toate celelalte 
obligaţii generis, adică acele care au de scop darea unor lucruri 

nefungibile- sunt obligaţii indwizibile. Această indivizibilitate e 

întemeiată, nu “pe firea chiar a prestaţiunii, ci pe intenţia părţilor 

şi pe interesul creditorului. De pildă: L. Titius se obligă să dea 

lui -C. Sejus un cal. In acest caz intenția părţilor este ca 

datornicul să dea un cal şi creditorul să dobândească un cal, - 
Fiindcă în obligationes generis, de regulă, jus elligendi se cuvine 

dațornicului, acesta ar putea da jumătate 'dintrun cal şi jumătate 
din alt. cal. Insă,. păşind astfel, el n'ar face ceeace trebuie să... 

"facă, iar creditorul n'ar dobândi lucrul, la care 'se aşteptă, adică 

„un cal! lată dar, că-indivizibilitatea prestaţiei e cerută de intenţia . 

„părţilor şi de interesul creditorului. Dar, tocmai fiindcă această 
"“indivizibilitate nu-i întemeiată pe firea chiar prestaţiunii, ea poate 

să înceteze prin învoeala. părţilor şi anume, creditorul sau se 
îuvoeşte la diviziune, sau, după ce a primit o parte din presta- 

 ţiune, iartă pe datornic pentru rămăşită +. De pildă: L.: Titius 

dă jumătate dintr'un cal şi C. Sejus o primeşte ; mai pe urmă 

L. Titius dă şi pe cealaltă jumătate a aceluiaş cal şi C. Sejus 

deasemenea -o . primeşte. Sau, după ce L. Titius dă o jumătate 

- din cal, C. Sejus îl iartă de cealaltă jumătate. — In amândouă 

“aceste cazuri se poate zice, că datornicul şi-a executat obligaţia; 

__ deci e liberat de ea. 
Obligaţiile alternative de a da sunt indivizibile şi sunt su- 

puse aceloraşi regule ca şi obligaiiones generis care au de scop . 

darea unor lucruri nefungibile,. De pildă: L. Tilius se obligă să 

dea lui C. Sejus sau.pe Stichus sau pe Pamphilus. Dacă -s'ar 

| primi divizibilitafea,. L: Titius. ar. putea da jumătate din Stichus 

şi jumătate din Pamphilus. Insă, în acest caz: datornicul nu şi-ar 

fi împlinit obligaţia, căci -n'a dat în întregime nici_ pe Stichus 

“nici pe: Pamphilus ; iar creditorul n'a primit lucrul, „la care se aş- 

teptă. lată de ce obligaţiile alternătive' trebue să fie indivizibile, 

4) V. mai jos n. 5.
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“Dar, această indivizibilitate, fiind “întemeiată: numai: pe intenţia 
- -părţilor şi interesul creditorului, poate să înceteze în "aceleaşi . - 

- chipuri mai sus arătate 5, Aa a - 

- 2. Obligaţiile de a da un “lucru incorporal; adecă înființarea 

“unui jus in re aliena, pot. fi divizibile, ori indivizibile. 
“Servituţile personale - (afară: de usus), emtiteuza, superticia, Mi 

-amanetul şi ipoteca fiind îndrituiri divizibile: şi” obligaţiile: de, a 

“înfiinţă astfel de îndrituiri sunt obligaţii divizibile. ” 

+ 

Servituţile prediale. şi 'usus- fiind îndrituiri indivizibile şi o- | 
bligaţiile de a infiinţă astfel de îndrituiri sunt obligaţii indivizibile. . . 

“ Habitatio, pe când era apropiată de usus, era indivizibilă; de . - 

. „când. a fust: apropiată. de ususfructis, a ajuns divizibilă. Deci, 
“obligaţia! de a înfiinţa vu „habitatio: a fosț întâi indivizibilă, iar 

„pe urmă” divizibilă. - - - Lc 
II. Obligationes. faciendi. o. 

_ + Reamintim, că obligationes faciendi cuprind şi pe obligationes- 

non faciendi 6, - . - 
| 1. Regula. „Obligaţiile faciendi Sunt în genera indivizibile, 
“În, adevăr, pe de 0 parte, o facere, care nu-i făcută îd întregime, 

nu poate fi privită ca înplinită, - pe de altă parte, o: omisiune, 

o non facere, pe care n'o păzim în întregime, - nu-i o: omisiune. 

"De aceea sunt. invizibile următoarele. obligaţii faciendi : - 

„Intăi, obligaţia de a face un opus. De pildă: L. Titiuş se... 

"obligă să clădească lui C.. : Sejus. o casă?, ori să tundă, să radă: - 

- -pe C. Sejus, ori 'să-i. facă portretul, ori altă: muncă nefungibilă, . 

"AL doilea, obligaţiile exhibendi. (de a înfățișa un lucru), In 
” adevăr, un lucru nu'-poate fi înfăţişat în- părţi, 

Al treilea, obligaţiile. tradendi. E de luat: aminte, “că aci 
“prin obligaţii tradendi se înţelege. acele obligaţii, în care e vorba; - 

„nu „de. strămutarea îndrituirii de proprietate, ci “numai de strămu- 
- tarea stăpânirii fizice asupra unui lucru,. adecă, în -care e vorba, 

„ de”a face o traditio,. care riu cuprinde în sine „Și “o datio. în în- 
"ţelesul. tehnic -al acestui cuvânt 8, 

Ă Al patrulea, „obligaţiile 'restituendi. Şi aci să: luăm aminte, 
că i trebuie să fie vorba de 0. restituere, adică : de“ înapoerea sti- 

5) V. mai sus n. 4. 

6)YV. mai sus $. 201, n. 5, p. d . 

„9 Du, 32, (UI), de legatis, 11, S. 23, - 

8) D.. 45, 1, de verb, oblig, 72, pr.
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pânirii fizice asupra unui lucru, iar nu de o reddere, care ştim,. 
că e datio în înţelesul tehnic al-cuvântului*. | 

Al cincilea, obligaţiile non faciendi. Pentru ca o obligaţie: 

non faciendi să fie. indivizibilă, trebuie să fie vorba de o non: 
Jacere, care să nu poată fi călcată parţial!0. De pildă: C. Sejus- 
stipulează de la [. -Titius, că-acesta nu va face nimic, ca 

să-l împiedice să treacă (per te non fiert - guominus. ire agere: 
liceat), iar dacă-l va împiedică, să plătească 100 de HS. Aci sco- 

__pul urmărit”nu-i plata unei. sume de bani, în caz de călcare a : 
- Stipulaţiei, ci să se ajungă la non facere. Deci, dacă L. Titius, 
care a făgăduit. non fierei, moare, lăsând patru moştenitori, din- 
care unul opreşte pe C. Sejus să exercite îndrituirea de trecere, . 
C. Sejus nu-i vătămat numai pentru o pătrime, ci în întregime, . 
ca şi cum ar fi fost înpiedicat de tuspatru moştenitori; căci, din. 
pricina împotrivirii unuia singur, el hu poate trece de loc! 

2. Abateri. 
Obligaţiile faciendi şi acelea non faciendi. sunt divizibile, ori : 

de câte ori actul potrivnic al unuia din datornici vatămă numai 
parțial îndrituirea creditorului, care- -şi păstrează exerciţiul deplin . 

„al îndrituirii sale faţă de ceilalţi datornici. Astfel sunt: 
Acele obligaţii. faciendi, care au de scop exhibitio, traditio, . 

restitutio a unei câtimi de lucruri fungibile, De pildă: Inapocrea 
“unei sume- de bani încredințată în depozit!i. 

| Acele obligații” faciendi, care au de scop facerea unei munci - 
fungibile. De pildă: A răsădi 50 de pomi, a cără zece. căruje: 
de gunoi 12, | 

- Unele stipulaţii pretoriene, mai ales acele privitoare la Sco- - 
-puti de procedură, p. c. cautio judicatum solvi, rem ratam do-.. 
minum habitururi, cautio damni infecti, care par, că au de scop. 
o facere, însă drept vorbind scopul lor este, ca în caz de ne-. 
executare, să se capele despăgubiri, adică bani. 

| Unele stipulaţii nepretoriene, care par, că au de scop o. 
facere, dar în. realitate scopul lor este, ca în caz de neexe- . 

„9D» 46, 5, de stipul. praet., 2 2 $..], D. 16, 3, depositi, 4, 8 4, —. 
Ci. Ş. 201, 11,1, p.3. i 

: "0 D, 45,1, de verb. oblig., 2, $,5,4,8£ 1, 35, $. 3, 131, pr D; 10,. 
2, famil. ercisc., 25, Ş. 12, — Cf. mai jos n. 14. NE 

11) D.., 16, 3, depositi, 1, $, 36. a - 
12 D., 33, 1; de operis libert., 6; D, 19, 2 2, locali, 30, s. 3 şi 36. -
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"cutare să se capete despăgubiri, adică bani. De pildă: Stipula- 

ţia, ca.dintr'o convenţiune oarecare să lipsească dolul, dolum 

malum abfuturum %, , 
“In sfârşit, unele stipulaţii care par, că au de scop o-non * 

'Jacere, dar, care pot fi călcate parţial !*. De pildă: C. Sejus, în 

“persoană, ori prin procuratoniil său L. Titius reclamă o sumă de 

bani dela M. Maevius.. Pe urmă, C. Sejus făgădueşte lui A. 
Maevius, că nu-l va mai da în judecată, amplius: non-agi.' Mu- 

rind C. Sejus şi rămânând «patru moştenitori şi obligaţiile (con- 

îorm regulei nomina ipso jure divisa sunt,) împărțindu-se între 
moștenitori, urmează, că şi obligaţia amplius non agi se împarte 

__ în patru. Acum, dacă unul din moştenitorii lui C. Sejus nu.vo-! 

„_eşte să se ţie de făgădueala acestuia, o va putea călcă, dar 

numai pro parte, adică pentru o pătrime. Deci, M. Maevius nu 

va putea reclamă despăgubiri de cât pentru o' pătrime,. căci, 

prin reclamaţia acelui moştenitor. sufere o pagubă egală numai 

cu o pătrime, întrucât ceilalţi: moştenitori păzesc făgădueala am- 

-plius non agi. Se vede lămurit de aici, că partea principală a 

stipulaţiei - non jaciendi nu este, ca să se ajungă ia o non, facere, 

-ci la plata unei sume de bani drept despăgubire. 

III. Se-înţelege de la. sine, că obligaţiile, care “cuprind şi | 

o dare şi o facere sunt indivizibile. De pildă: Obligaţia cumpă- 

„_rătorului de a plăti pentru o casă a vânzătorului un preţ, care . 

e compus din darea unei sume de bani şi din refacerea altei: 

_case a vânzătorului 15, Obligaţia de a da seama (rationes reddere), 

de o administrare (e gestio) oarecare!; în această obligaţie se găseşte 

darea de seamă propriu zisă (0 facere) şi apoi plata rămăşiței”. 
datorite (dare). 

Ă Intrun izvor al nostru se vorbeşte de stinulatio mixta et. 
- dando et faciendo '5. Pe temeiul-acestui izvor, obligaţiile dandi et 
faciendi pot fi numite: obligaţii mixtae. 

Aceste obligaţii mixtae ajung obligaţii divizibile, dacă, după 
ce. s'a executat facere, rămâne o obligatio dandi dintre acelea, 

“care sunt divizibiie. Altfel, adică, dacă obligatio” dandi rănasă 

este indivizibilă şi foasta. obligaţie mixta îşi păstrează caracte- 

13) D, 45, i, de verb. oblig., 3%, «13 şi 121, pr.— 

14) V. mai sus n. 10. E 
:.15) D.. 19, 1, de act. emii venditi, « 6, S. 1. 

16) C., $, 3, de contrah.-emt., 13.
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ul, pe care-l avusese. De pildă: Obligaţia rationes reddere, după 

ce darea de seamă e făcută şi primită, ajunge o obligaţie divi- 

zibilă, fiindcă nu cuprinde de cât datio a unei sume de bani, care, 

prin firea sa, este divizibilă. 

iV. Aşa dar, regula este, că obligaţiiie dand sunt divizibile, 

iar obligaţiile faciendi sunt indivizibile. 

Prin abatere, unele obligaţii:dandi pot fi iridivizibile, iar 
unele obligaţii faciendi pot fi divizibile. 

D. Clasificarea română de mai sus, deşi pare precisă, totuş, 

fiindcă faptele de clasificat “sunt foarte variate, nu ne face în 

stare să răspundem întodeauna, care > oblig gaţie e divizibilă şi care. - 
e indivizibilă. Astfel: 

|..A remite (a iertă) o datorie este o facere. Potrivit regu- - 

lei, că obligaţiile faciendi sunt indivizibile, ar trebui să zicem, că 

toate. obligaţiile de a remite datoriile sunt indivizibile. Dar nu-i 

aşa ! Dacă .o datorie este-cu prestaţiune divizibilă, remiterea sa 

"se poate face şi parţial"? 

- 1, Deasemenea, obligaţia de a face cesiunea acţiunii unei - 

creanţe cu prestaţiunea divizibilă, trebuie să fie privită. ca obli- 

" gaţie divizibilă. e 
III. Apoi, chiar'cu obligaţiile cu prestaţiune indivizibiă puteri 

“să ne purtăm, ca şi cum.ar fi cu: prestaţiune divizibilă, ori de 

„câte ori printr'acesta nu vătămăm interesele nimănui. Romanii 

însăşi ne îndeamnă la aceasta prin următoarea pildă ** : O sumă 

de bani închisă întrun sac legat şi pecetluit, in saculo signato,. 

a fost depusă. Inapoierea (restituirea) depozitului unui sac este 

'o obligaţie cu prestaţiune indivizibilă. Insă din punctul de vedere 

“al interesului bănesc sacul mare nici o valoare. Rămâne suma 

de bani aflătoare în sac. Fiindcă înapoierea unei câtimi" de -lu- 

cruri fungibile se poate face parţial *, de aceea şi Romani au 
spus, că înapoierea acestui depozit se poate face parţial (pro parte). 

IV. În sfârşit, se poate, ca părţile să se poarte şi cu o obli- 

gaţie cu prestaţiune divizibilă aşa, ca şi cum ar fi o obligaţie € cu 
| prestaţiune indivizibilă. Aceasta se întâmplă în următoarele cazuri: 

1. Când părţile prin. convenţiunea lor au spus cele de mai 
sus. În acest caz avem de a face cu o indivizibilitate convențio- 

17) D, 46 4, de atceptil., 13,$ $.1;D, 34, 3, de liberal. legata, 7 î, pr. 
18) D.. î6, 3, depositi, 1, $. 36.- 

19) V. mai sus n. 1].
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nală. O astfel de indivizibilitate nu jigneşte regula împărţirii da- - 
toriilor între codatornici, ori comoştenitori (nomina ipso jure di- 

visa sunt), după cum nici indivizibilitatea firească n'o jigneşte, 

2. Când cele. de mai sus rezultă implicit din scopul, pe care 
părțile îl urmăresc, adică din interesul părților, mai ales din in- 

teresul creditorului. De pildă: Obligaţia” alimentară” este divizi- 

“bilă; totuş sau prin convenţiune, sau-prin testament se poate . | 

da acestei obligaţii caracterul de indivizibilitate?, Obligaţia de a 

da 0. sumă de bani pentru a scoate pe un datornic dela închi- 

soare, pare, că are o prestaţiune, care constă în darea unei câtimi 

nedeterminate (inceria quantitas) şi că deci este o obligaţie divzi- 

bilă. Insă, scopul urmărit de părţi este liberarea datornicului din: 

închisoare, adică o facere. Deci, în realitate ea „este o , obligaţie 

indivizibilă. 

E, Din cele mai de sus rezultă, că trebue să deosebim trei 

feluri .de indivizibilităţi şi anume : Indivizibilitate firească, indivizi- 

bilitate convențională şi indivizibilitate rezultând implicit « din scopul 

sau interesul părților, - ă 
F. Deosebirea obligaţiilor în obligaţii diviziile şi obligaţii 

”.. indivizibile are însemnătate din punctul de vedere al: făgăduirii 

-al reclamării şi al executării lor. 
“Trebuie să ţinem seama, dacă avem de a face sau cu un singur 

creditor şi un singur datornic, sau cu o pluralitate de părţi (rei) şi 2- . 

nume fie cu mai mulţi creditori şi un singur datornic, fie,cu un singur 

creditor şi mai mulţi datornici, fie şi cu mai mulţi creditori şi 

cu mai-mulţi datornici. Dar, este indiferent, dacă pluralitatea de 

părţi (rei) a existat de la naşterea obligaţiei, ori' s'a întâmplat 

mai pe urmă prin moartea unei părţi, care _a - lăsat mai mulţi 
moştenitori. . - 

"1. În ce privește făgăduirea. 

'1) Dacă prestațiunea este divizibilă, fie că avem de a face 

numai cu un Singur creditor şi un singur datornie, fie că avem 

de-a aface cu vreuna din pluralităţile de mai Sus, se - poate fă- 
gădui parţial 2, 

„2. Dacă prestațiunea este indivizibilă, fie că avem de atace cu 
un singur creditor şi un. singur datornic, fie că avem de â face: 

20) Maynz, |. e. 1, $. 230n. 13, | 
21) D.; 45, 1, de verb. oblig, 72, pr. -
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“cu vreuna din pluralităţile de'mai sus, nu se poate fă. ădui parţial. 
„căci s'ar “făgădui ceva imposibil de. făcut. 22 

II. In ce privește reclamarea.: 
1. Dacă prestațiunea este. divizibilă, deosebim; 
Când „avem de a face cu un: singur creditor şi un. singur 

datornic, nu 'se poate reclamă parţial, căci s'ar ajunge, ca dator: - 
E nicul să fie silit să execute parţial „(pro - parte), ceea ce nu 

se: poate. Br - - 
Când ' avem” de a face” cu una din: pluralităţile de mai sus, . 

_ fiindcă nomina ipso jure divisa sunt între aceiaşi interesaţi, de : 

aceea se poate reclamă parţial şi anume : Fiecare creditor poate 
„reclamă de la singurul datornic numai partea, ce i se "cuvine.. 
Singurul creditor. poate reclamă de la fiecare datornic, partea 

“ datorită de acesta. Fiecare creditor poate reclamă de la fiecare - 
datornic, partea ce i se cuvine din partea datorită de acesta. . i 
„1. 2, Dacă prestațiunea este indivizibilă deasemenea deosebim : 

Când avem de a face cu un. singur creditor şi un singur - - 
“datornic, nu se poate reclamă parţial, căci am cere ceva impo- 

sibil dc făcut. : 
Când -avem de a face cu vre una din pluralitățile - de mai - 

-“Sus, regula nomina ipso jure divisa sunt se bate cap i în „cap cu 
imposibilitatea d= a împărţi prestaţiunea.- 

- Dacă s'ar ține. seamă mai mult de regula pomenită, - şi s' ar 
„reclamă parțial; reclamaţia va - îi. respinsă, fiindcă: se “cere o 
imposibilitate.. - 

„Dacă s'ar fine “seamă mai mult de: imposibilitatea împărțirii 
_ prestaţiunii şi S'ar reclamă tot (Solidum), reclamaţia iărăş va fi 
“respinsă, fiindcă reclamantul s'a făcut vinovat de plus petitio. 
„Ca să înlăturăm ciocnirea şi. neajunsurile acestea, trebuie 

“să aleg2m. unul” din următoarele două sisteme: E 
Sau creditorii să fie siliţi să. reclame, toţi de. 0 dată şi 

-datornicii să tie . -Buşi toţi în cauză. 
„1 Sau fiecare creditor 'să. „poată reclamă singur totul (solid) 

şi - fiecare datornic să poată fi. reclamat separat pentru tot, | 
Intăiul sistem e “cel” mai vechi şi se întemeează pe firea lu- 

. 

- 22) Du'8, |; De servit. 17; D;, 8, 3, de S. P: R. 19; „Du "45, 1, de 
verb. oblig. 2, $ 1; 3, 72, pr; Du 5, e de acceptilatione, 13, ŞI... 

| 23) D., 22, 1; de usuris, 4, ;D. 12, 1, de reb. cred., 21; C. 3,1, 
A -de e judiciis, 10. | i ”



crurilor. Dar, nu-i practic; mai ales în vremea procedurii formulare, 
căci se poate, ca pe de o parte creditorul să nu poată reclamă 

pe toţi 'datornicii, fie fiindcă nu-i cunoaşte pe toţi, fie fiindcă nu-- 
găseşte pe toţi; iar pe de altă parte creditorii să nu poată reclamă. 

din pricina fie a nepăsării, fie a relei voințe a unuia singur 

dintre ei! ai . 

Al doilea sistem este. mai nou, EI: a obținut precăderea şi = 

“a! biruit din pricină, că. e-practic24; izvoarele ! noastre spun, € că a 

fost primit utilitatis causa creditoris *. a 

Potrivit acestui din urmă sistem s'a pus regulele următoare : : 
Intăi, singurul creditor poate să reclame totul de la fiecare | 

_ datornic.— Dar datornicul reclamat poate dela divi fratres (Marcu. 
Aurel şi Comod) încoace să ceară un termin, ca să pună în_ 

cauză şi pe ceilalţi datornici * Ia: ă 

AL doilea. fiecare creditor poate să reclame totul de la 
singurul datornic.— Dar, el trebuie să dea cauțiune, ca să garan-.. 

„teze pe datornic în contra reclanării: din partea celorlalţi. credi- 

tori. De pildă: Murind. îndrituitul la înfiinţarea unei' servitaţi. şi 

lăsând mai mulţi moştenitori, fiecare din aceştia poate. reclamă 

"singur înfiinţarea - 'servituţii. Aliă pildă: M. Maevius pricinuind - . 
stricăciurii unei case, care e proprietatea mai muiiltor înşi, fiecare. 

din coproprietari poate. să reclame singur, . ca M. Maerius şă 

repăre casa. - 
Al treilea, când sunt mai mulţi creditori şi mai muţi 

datornici, se aplică regulele precedente. - 

De la regulele de mai sus sunt abaterile următoare: | 

in. obligationes generis dandi şi "în obligaţiile alternative | 
dandi, în care. jus elligendi se cuvine -datornicului, fiecare credi- - 

tor poate să reclame de la datornic numai partea sa şi fie-. 

“care datornic- poate fi reclamat, numai pentru partea sa, iar 

| 23) Totuş sistemul cel vechiu a fost păstrat în două cazuti: In ma-- 

ierie. de garanţie de evicţiune ia vânzare, cumpărătorul, ca să fie asigurat  - 

că se va despăgubi, nu-i.deajuns să facă denunciatio ţînşti:nţare pentru 

evicţiune) numai unui singur vânzător. ci futuror vânzătorilor. Deasemenea 

in materie de: garanţie pentru cusururile iucrului, când se voeşie să sein-. 

tenteze aclio redhibitoria, caca Sunt mai mulţi cumpărători, trebue ca toți” . 

să reclame A o dată. D., 21; 2 de cvictionilus, 62. $.1; D. 16, 5 depositi 
4 pr; D., 21,'1, do de aditieie edicto, 31, S$ 5, PRI 7, 9. 

25) D. 45, 1, de verb, oblig, 4 $. 2. Ie: 

26) D., 32 (III), de legatis, 1, $. 23...
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nu pentiu tot; căci datornicii mau decât. să aleagă un ins anu- 
"mit, să. facă lițis contestatio -pentru acesta și astfel obiectul 
prestațiunii ajunge o species, iar obligaţia ajunge datio a unei 

„species, adică o obligaţie divizibilă:,, 
Se înțelege de la sine, că în cazurile, în care sau numai 

un creditor, Sau numai unii creditori au .interes la 'prestaţiunea 
de reclamat, ceilalţi creditori nu pot reclamă, căci nu li se dă 
acţiune din lipsă 'de interes *,. | 

III. în ce priveşte executarea. . _ 
1. Dacă obligaţia e diwvizibilă, deasemenea deosebim: 
Când avem de a face cu un singur creditor Şi un singur 

datornic, nu se poate execută parţial. fiindcă nici creditorul nu 
poate sili pe datormmic să execute parțial Şi nici datornicul nu 
poate sili pe creditor să primească e executare parţială 3. — Insă, - 
părţile se pot învoi, să se-abată de la această regulă şi atunci 

„executarea parţială primită de creditor liberează pe datornic 
parțial (pro parte) 2. î a : A 

| Când avem de-a face cu vreuna din pluralităţile de mai 
sus, fiindcă. nomina ipso jure divisa sunt, de aceca se poate 
execută părţial şi anume: Singurul datornic poate sili pe fiecare | 
creditor. să'şi primească partea, ce i se cuvine, Fiecare datornic 
poate sili: pe singurul creditor. să primească partea datorită, ce 
i se cuvine. Fiecare: datornic poate sili pe. fiecare” creditor să 
primească partea, ce i se cuvine, din partea datorită. - 

2 Dacă obligația este indivizibilă, iarăş deosebim: | 
„Când avem de a face cu ua singur creditor şi un .singur 

datornic, nu'se poate „execută parţial, fiindcă datornicul nici . .. 
nu poate „să execute obligaţia pro ' parte, şi nici nu poate sili: 

“pe creditor să primească.o executare parţială. -. Părţile” prin 
învoelele lor. pot să se abată de la această regulă. Insă, e de 

“luat aminte, că și în acest caz executarea parțială a unei obligaţii. 
cu prestaţiune indivizibilă, chiar primită de creditor, 'nu.. libe- 
rează parţial: pe datornic 8, - - . . 

  

29) D., 45,1, de ver. oblig, 85, S.4. 
30) .V. supra VolL.1, 1, $. 69, Scopul ' actelor juridice, p. 337. — D., : 

45, 1, de verb. oblig, 2, $. 6 - . ” 
31) D. 22. 1, de usuris, 41, Ş. 1. 

32) Di 46, 3, de solut, 9, $.1.. | p 38) D.. 12. 6, de condit. indeb., 26, $. 13. 
S. G..Longinescu — Drept Roman. “
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- Când avem de: a face cu vre una din pluralităţile de mai 

sus, „ fiindcă regula, nomina ipso jure divisa sunt, se bate cap în: 

- cap cu imposibilitatea de a împărţi . prestaţiunea,. de aceea, ca 

să nu se jignească interesele nici ale creditorilor şi nici ale da-. 

tornicilor s'a pus regulele următoare: 

„Întâi, singurul datornic, ca să poată să se libereze faţă chiar 

de uns numâi dintre creditorii săi, trebuie să execute presta- 

ţiunea întreagă ; dar, ca să fie deslegat şi faţă de ceilalţi, cărora 

nu li-a fâcut prestaţiunea, trebuie să fi fost de 'bună credinţă, 

ceeace se presupune, dacă a făcut prestaţiunea numai din ordi-. 

nul magistratului. Afară de aceasta, datornicul de mai sus, ca 

să se pună la adăpost de executările ulterioare, pe de o .parte 

e îndrituit, iar pe de alta e chiar îndatorit faţă de ceilalți credi- 

tori ai săi să ceară de la creditorul. căruia-ii face prestaţiunea, 

să-l garanteze, că nu va fi executat de ceilalţi creditori, ori că 

întâmplător, prestaţiunea pe care i-a făcui'o va folosi şi celor-. 

Ialţi creditori &:, 
- Al doilea, fiecare datotnic,- ca să poată să se libereze faţă 

de singurul; creditor, trebuie să executeprestaţiuneaîntreagă. Această . - 

regulă trebuie ţinută în seamă, chiar” când creditorul reclamase 

numai pârţial în contra fiecărui datornic, ca de pildă în obli- 

gationes generis şi acelea alternative” de - mai sus 3 „Regula acea-. 

sta e foarte uşor de aplicat, când toţi datorhici se întrunesc şi se 

"înţeleg. In acest caz toţi împreună vor execută prestaţiunea întreagă. 

Dar, e mai greu, când datornicii nu se înţeleg şi unui din ei ar vrea 

să se libereze de obligaţia sa: In cazul, în care de la naşterea . 
obligaţiei au fost mai mulţi datornici, ei trebuie să îie prevăzători, 

să aibă în vedere şi ipoteza, că fiecare singur ar dori să se 
deslege de obligaţie şi de aceea să-şi dea garanţii unul altuia, 

spre a fi la adăpost de. paguba, ce ar avea, dacă va fi-silit să." 

„execute singur prestaţiunea intreagă. Insă, dacă n'au fost prevă- 

zători, nu mai au la îndemână decât două mijloace slabe de tot _ 

şi anume: Datornicul “reclamat să ceară punerea în cauză şi a . 

celorlalţi datornici; iar datornicul, care a executat, fără să îi pus 
în cauză pe. ceilalţi, să se întoarcă împotriva acestora şi să re- 

34) D., 46, 3, de solut, 31, $. 1; Di, 16, 3, depositi, 4, $. 36, 
35) V. mai sus n. 30.—Deci, deşi în acele cazuri se poate reclamă . 

" parțial, totuş nu se poate execută parțial.—D., 50, 17, de regulis juris 192,
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clame, ca să-l despăgubească de ceeace a prestat mai mult %.— 
In cazul în care- pluralitatea | de datornici s'a ivit după naşterea 

"obligaţiei, în urma unei mogteniri, atunci ei,. împărțind moşte- .! 

nirea, trebuie să fie prevăzători şi să-şi dea deasemenea garanţii - 

„unul altuia 2, ca să se asigure sau. de plata: pagubelor pricinuite 

de nevoinţa -comoştenilor de a cooperă la executarea prestaţiunii - 

întregi. Sau de înapoierea sumelor, pe'care unul din-ei ar putea _. 

fi silit să le plătească pentru-alţii. Dacă înainte de împărţirea. 
„moştenirii unul din datornici a fost reclamat, el'poate cere un - 

. răstimp, ca să pună în cauză şi-pe ceilalți datornici ; iar dacă. 

aceştia Mau venit şi.el a fost condamnat şi a trebuit'să execute 

mare: decât să facă-proces. de împărțeală a: moştenirii % şin acest 

proces să'şi valorifice .indrituirile sale. la despăgubiri. Insă, dacă 

'reclamarea de mai sus se-face după împărțirea moştenirii şi dacă . 
- datornicii la această împărţeală n'au fost - prevăzători să se ga- 

ranteze unul pe altul, datornicul reclamat are la îndemână numai 

cele două mijloace slabe de mai sus. — - 
EI Al treilea, când avem de. a face şi cu mai mulţi creditori şi cu 

mai mulţi datornici, vom aplica regulele precedente ( şi 2. 

şi 210 di. 
| A. Materia obligaţiilor divizibile şi.a obligaţiilor îndivi- 

„.zibile 'este privită în general, ca una din cele mai grele şi mai 

obscure: ale dreptului roman. O carte alui Dumoulin este întitu- 

lată: Estricatio labyrinthi dividui et individul. CE 

-- "Trebuie să recunoaştem, că în adevăr această: maţerie este 

grea. Pricina "acestei greutăţi este, că regula ' nomina ipso jure 

divisă 'sunt se bate cap în cap cu imposibilitatea fizică de aim-:. 

-” părţi prestaţiunea 1... - 
- Dar, obscuritatea miateriei este exăgerată şi- i datorită, nu 

Romanilor, -ci jurisconsulţilor moderni, care au conceput'o cu, 

totul abstract. schematic şi fără să aibă în vedere 'vieaţa şi tre- 
 buinţele ei 2, 

36) V. mai jos n. 40; E ” ! 
- - 2-30 D, 10,2, fâmiliae' “ herciscundae, 2,$.2. . 

38) Du 10,.2,-fam. hercisc., 2, S. 2; BE af 
39) V. mai sus n. 37. - _ ” E 

1) Maynz, i c., I,-$. 192; no.7. 
„2) Demmburg, l.c., 8.24, n0.1. . 

,
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_"B. Am spus, că. obligaţia de a da o species este di- - 

vizibilă. Insă, trebuie să recunoaştem, că în_ aceste cazuri 

- divizibilitatea este iperlogică şi că neajunsurile, pe care le prici- 

nueşte uneori ne-ar face să şovăim, dacă trebuie-s'o primim, 

sau nu, De pildă: L. Titius se obligă să dea lui C: Sejus pe 

robul Sfichus.  Murind L. Tilius şi lăsând doi moştenitori, unul 

din aceştia dă pars indivisa a sa din rob, iar celălalt, nevoind să'şi 

înplinească obligaţia, -e dat în judecată şi condamnat să plă= 

tească în bari valoarea părţi“ sale de obligaţie.. Astiel C. Sejus 

âjunge să 'aibă proprietatea jumătăţii intelectuale din Stichus. 

insă, această jumătate nici mate -o valoare egală eu jumătate 

din. valoarea întregului rob şi .nici nu poate să aibă o între- 

buinţare egală. cu jumătate .din întrebuinţarea întregului rob; 

Starea lui C. Sejus nu-i de loc mulţumitoare |! Dar, nici acea a 

moştenitorului, care nu şi-a împlinit obligaţia, nu-i mai bună! 

De aceea, în practică, rareori se va întâmplă, ca vreunul din 

moştenitorii uniti datornic:să facă -aşa! De aceea Romanii n'au' 

„stat la gâriduri şi au trecut.peste orice şovăeli, | 

 -C;Unii Romanişti petemeiul Digestelor, 45,1 de verb. oblig., 

172, pr., în «care e vorba și de fundum tradi sunt-de “părere; că 

obligaţia de a” face traditio a unei species,. adică obligaţia de a 

“ strămuta îndrituirea de proprletete 'asupra unui lucru anume de-. 

erminat (fie nemişcător, “fie mai ales mişcător) este o obligaţie | 

indivizibilă şi de aceea susţin, că obligaţiile de a.da.0 species . 

- corporală nu-s divizivile, p. c. sa arătat mai sus 3, ci indivizibile . 

şi că această regulă, în textul citat mai sus e mai nouă şi mai - 

raţională. . Na ai Sa SI 

Alţi romiasişti, spre a înlătura argumentul tras din fundim 

tradi, sunt de părere, că.în loc de fundum tradi să cetim fundum —. 

“ „radi, aşa ca să fie vorba de radere, o facere, iar nu de tradere, 

o dare! — Dar, nu e nevoie de aceasta,-ci nimai de a deosebi . 

bine traditio, care cuprinde o datio, de traditio, care cuprinde . : 

“numai strămutarea stăpânirii fizice asupra unui lucru, î. 

„-.-D. Datornicul, care:- poate să se întoarcă în contra coda-. -* 

tornicilor” săi, va intentă una “din următoarele acţiuni: Actio - 

familiae herciscundae,: aciio. communi dividundo, actio pro socio, . . 

3) V, mai sus Ş. 210, n. 6. ă E . , - i 

4) Cf, D., 22, 1. de aedil. edic, 31, $. 8; D., 45. 1, de verb: oblig. 

75, $ 7.: NE
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-actio mandati, actio: negotiorum gestorum, conform fiecărui caz 
“şi “conform .raporturilor, care există între datornici. | 

E. In caz-de neexecutare a obligaţiilor toate regulele privi- 

“toare: la reclamare şi la "executare încetează să se aplice, de 

de oarece prestaţiunea obligaţiei. e înlocuită prin despăgubiri, 
“adică. prin plata unei sume de bani, care în totdeauna este o 

p:estaţiune divizibilă.. — Das aceea: 

|. Creditorul_nu 'poate reclamă decât quota parte, care i se 

cuvine, 'ori care e datorită de fiecare datornic şi: nu poate cere | 

executarea decât tot numai „în ce-priveşte acea quotă parte5.. 

„IL. Dacă datornicul de la început e gata,-ca, după ce sa. 
făcut preţeluirea (a estimatione facta), să contribue pentru partea 

sa la cheltuelele, pe care le va pricinui prestaţiunea indivizibilă, 
judecătorul poațe să găsească acea ofertă îndestulătoare şi să 
deslege pe datornic *, - 

“Secţiunea ii, 

Prestaţiuni speelale, care pot forma obiectul obligaţiilor. | 

Ss. 211, Prestaţiuni, care țin locul obiectului 
- obligaţiei. Despăgubiri. 

A. Pasube, Paguba este o pierdăre bănească pricinuită 
“prin vătămarea bunurilor? (patrimoniale. (Damnun est rei fami- 
iaris jactura 1). | 

Din această definiţie, rezultă, că pierderele pricinuite prin 
" vătămarea bunurilor nepatrimoniale (vieaţa, . şănătatea, cinstea, 
libertatea ş. a) nu sunt prin ele însăşi pagube. 

Pagubele: pot fi preţuite în bani şi pot da naştere la des-: 
păgibiri. — Pierderile nepatrimoniale nu pot fi preţuite în bani? . 
şi deci în dreptul . roman nu pot da naştere la despăgubiri 3. 

“Pierderile patrimoniale, pentru a putea fi. numite pagube, 
trebuie să se fi.întâmplat, fără. ca păgubaşul, potrivit: mersului | 
obicinuit al lucrurilor, să se fi aşteptat la. -ele, îie că nu Se aş 
teptă de loc, fie că nu se aşteptă încă. | - 

5) D., 10, 2, fam. hercisc. 25, s. 9.. j 
6) D., 35, 2, ad legem Falăidiam, 80, $.1.— Cf, D. 45, 1, de verb. 

oblig 72, pr. — Cf. Dernburg, Pandekten, II, S.. 24, n. 6 în fine, Maya, | . 
„1, $. 192, no. 15. - 

1) D., 39, 2, de damno infecto. 3. | 
2) De aceea se zice d. p. „libertas inaestimabilis est.“ 
3) V. Vol. 1, 1, $. 22, II, 2, pag. 137, rândul 11 şi urm: -
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| L. Păguba e alcătuită din deosebirea dinire valoarea, pe. care | 
0 avea patrimoniul înainte de întâmplarea vătămătoare, şi aceea; 
„pe care o are din „pricina reacţiunii acelei: întâmplări. 

II. D. Pagubele se deosebesc în pagube pozitive şi pegibe 
- negative, îni- pagube directe şi pagube indirecte. “ a | 
E 1. Pagubă pozitivă (damnum emergens) este micşorarea, pe 
care .o' sutere patrimoniul prin. pierderea unuia din elementele 
sale, care poate fi sau un -lucru corporal, :sau o creanţă, adică. 
o prestaţiune datorită. De pildă: Le Titius, omoară un rob, ori. ; a 

“un animal al lui-C Sejus. e 3 i | 
„2. Paguba negativă (lucruri cessăns) este jemărirea, pe care. 

-o sufere patrimoniul prin lipsirea. de un câștig așteptat cu siguranță. Da 
"O singură întâmplare poate: pricinui şi.o pagubă pozitivă 

şi una negativă, De pildă: L. Titius, prin testament, numeşte pe . 
moştenitor al său pe Stichus, robul lui C. Sejus. Stichus înainte. - : 
ca să primească „moştenirea, este omorât: de M. Maevius, Prin .- 

“această omorâre C. Sejus. sufere o pagubă! pozitivă, valoarea lui 
“ Stichus, cu 'care e micşorat patrimoniul: său, precum şi o pagubă. 
„negativă, pierde moştenirea, aşa, că patrimoniul său este lipsit . 
"de o mărire. - 
„In licrum cessans. nu intră câştigurile visate (ca acelea ale . 
Iăptăresei), fiindcă trebuie să fie. vorba: de un: câştig aşteptat” cu: 

„Siguranţă. “ 
3) Paguba directă este pâguba, cate e o urmare neaparatăs 

„-a întâmplării vătămătoare,. . a 
4) Paguba indirectă. este paguba, care nw i-o “urmare e nca-. 

parată a întâmplării vătămătoare, ci mijlocită de alte împrejurări. 
, -O singură, întâmplare poate pricinui şi o pagubă directă şi. » 
uaa indirectă. De pildă: C. Sejus cere dela L.. Titius să-i vândă. - 

„ demnărie bună, ca să facă o magazie... Titius îi vinde lemnărie.. - - 
| rea. .C. Sejus face magazia. Pe urmă, “aceasta, din pricina : lem- + ă 
„năriei, rele, se nărueşte, ucigând animale; rănind şi omorând robi. 
sa. C. „Sejus sufere. o' pagubă directă, deosebirea' dintre prețul: | 

lemnăriei' bune şi acel al - lemnăriei rele, p. c. şi. o pagubă.in-: a 
directă, valoarea tuturor stricăciunelor pricinuite. prin năruirea. ; magaziei. + 

4) Cf. 19, 1, de acliânidus empti venditi;. 6; $.4,13 pr.'şi $. '2; Du 19, 2, locati, 19, S. LV, mai jos. n. 17. o i ” 
=
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B. Despăgubiri. Despăgubirca este repararea pagubei. 
|. Pentru a arătă despăgubirile: Romanii întrebuinţează ex- 

__-presiile următoare : Qnunti ea res est. Id quod intere st. Quanti. . 
nea interesi, Quidquid interest. Utilitas. Omnis utilitas credi- 
oris vel actorsi. 

" Quanti ea res est. .Aci vorba res s înseamnă Ia început lucrul, 
care” a pierit, ipsa res, aşa că prin quanti ea res est se înţelege 
ei aestimatio, verum rei pretium, vera aestimatio, adică valoarea 

„abstractă, valoarea obiectivă, — Acest Inţeles s'a păstrat uneori 
şi mai pe urmă 5. 

2. Id quod interest, quănti mea interest,. quidquid interest, 
inseamnă ceea, ce interesează pe păgubaş, ca paguba să nu fie 
făcută (quidquid eum interest damnum factum non esse), adică - - 
valoarea concretă, valoarea subiectivă. De pildă : Valoarea câ- 
nelui unui orb. Valoarea unui “cal pentru regele, care comandă 
-armata. (O împărăție. pentru un cal!)- 

Uneori id quod interest se întrebuințează în opoziţie cu 
-quanii era res est €, 

"3. Mai târziu, în quanti ea res est vorba res însemnează şi 
„raportul juridic dintre părţi 7,-aşă că prin quanti. ea res est se - 
"nțelege de regulă în dreptul clasic ori şi ce fel de despăgubire 8. 

4. Utilitas, omnis utilitas creditoris vel actoris se întrebuin- 
" ţează spre a arată mai energic, mai cu tărie, ideea „de des- 
„păgubiri. pa. 

| II, Despăgubirile sunt de două feluri :.  Despăgubiri eventuale 
“sau întâmplătoare şi despăgubiri primare -sau începăiornice. 

- 1. Despăeubiri eventuale.se numesc acelea, care nu formează 
” prestaţiunea obligaţiunei de la, naşterea acesteia, ci ajung mai pe 
urmă să formeze acea prestaţiune. Aşa se întâmplă, când între. 

„părţi are o fiinţă o „obligaţie şi aceasta, în loc să fie executată, 
„e vătămată prin fapta vinovată (fie „dolus, fie culpa) a uneia din 
părți, care sau nu face ceeace trebuie să, facă, sau face ceeace nu | 
trebuie să facă, „De pildă: Datornicul sau nu execută de loc, sau 
nu execută cum trebuie, ci sau incomplet, .'sau imperfect, sau 

„sau mai târziu.—lIn aceste cazuri creditorul sufere o pagubă. In - 

5) D., 43, 17, uti possidelis; 3, Ş. II. 
6) D., 50, 16, de verb. signif., 179 şi 193. 

DOS 45, de cvictionibus, 23; D., 6, |, de rei indie, 68; D., 39, 2 
de damno infecto, 5, $. 7; D.. 43, 4, ne vis fiat ei, 1, 

8) D., 6, I “de rei vindic., 65. 

e
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adevăr, îndrituirea de-a cere executarea obligaţiei face parte din 

patrimoiiul său, care din pricina neexecutării sau se micșorează, 

“sau nu se măreşte. | e 

Lu Acest fel -de despăgubiri, la rândul lor, sunt de două feluri :: 

Sau principaie, sau accesorii. Na | 

" Despăgubiri principale se numesc. acelea, care .înlocuesc: 

deplin prestațiunea de la “început a obligaţiei, aşa că ele țin locul 

acestei prestaţiuni în toate privinţele. De aceea, ele se mai nu- 

“mesc şi echivalenlul prestaţiunii, locoţiitorul prestaţiunii, repre- 

zentantul prestațiunii.— Aceste despăgubiri pot. ţine “Jocul. presia= - 

“țiunii dela. început nu numai în obligationes faciendi, după cum - 

susțin. unii romanişti, ci şi în obligationes dandi ?. o. 

Despăgubiri accesorii se numesc acelea, care se plătescpe | 

lângă prestaţiunea dela început, care, fiindcă sau m'a fost făcută . 

complet, sau a fost făcută mai târziu, nu se potriveşte cu obli-- 

gaţia. Astfel. de despăgubiri sunt d. p. dobânzile. - 

2. Despăgubiri primare se numesc acelea, care formează: 

prestaţiunea obligaţiei de la naşterea acesteia.—Aşa se întâmplă : 

_- Intâi, când printro învoeală una din părţi scobliă să des- 

- păgubească pe cealaltă de pagubele, pe care. le va suferi. De 

pildă : Contractele de asigurarea în contra grindinei, în contra. 

focului ş. a.—Astfel de invoeli nu se întâlnesc la Romani. 

Al, doilea, când dreptul pozitiv (legea) rândueşte, ca o obli-. 

gaţie de despăgubire să ia naştere din stări de fapt, care nu sunt 

_învoeli De pildă: In caz de exprovriere pentru îolosul obştesc, 

Al treilea, când, fără ca între două persoane să existe vre-o - 

obligaţie, una din ele, prin fapta sa-vinovată, (fie dolus, fie culpa). 

"_ pricinueşte o pagubă celeilalte şi astiel ia naşiere o obligaţie de: 

despăgubire. De pildă: L. Titius jură un rob al lui C. Sejus. 

- Aci ne vom îndeletnici numai cul despăgubirile cuvenile, când: 

paguba a fost pricinuită de fapta vinovată a unei persoane, şi 

“anume cu despăgubirile eventuale, fie principale, fie -accesorii, 

-. şi dintre despăgubirile primare, cu acelea de care am vorbit în: 

al treilea loc. . | - Di | 

III. Când paguba a fost pricinuită. de fapta vinovată a unei-- 

persoane, pentru ca aceasta să fie răspunzătoare de despăgubiri, 

se cere să existe un nexus cauzal sau un raport de cauzalitate: 

1..— 

9) Maynz, |. c., |, g. 175, n. 16 şi urm,



18 — 

între paguba pricinuită şi fapta săvârşită. Dacă lipseşte acest 

element, acea persoană nu va mai fi răspunzătoare. _ - 

“1. Chestiunea de a se şti, când există un astiel de nexus, 

causal, este "o chestiune.de fapt: Trebuie să găsim. causa ef- 

 ficiehs a pagubei, adică o împrejurare, pe care să n'o putem în-. 

__lătură, fără ca toate celelalte împrejurări să nu mai aibă nici 

o însemnătate. Insă, diferitele causae efficientes nu pot fi aratate: 
de mai înainte (ă priori), ci după “săvârşirea fiecărei pagube, | 

trebuie să căutăm şi să găsim causa €fficiens a ei. 

Indată ce vom găsi causa e/ficieis a 'pagubei, faptaşul e 

răspunzător, fie că paguba e pricinuită nemijlocit, ori mijlocit, 

fie că e o urmare neapărată, ori nu, fie că faptaşul â prevăzut'o, 

ori a putut'o prevedea, ori a trebuit s'o prevadă, fie că nu. Este 

deajuns, ca paguba să fie o urmare â faptei săvârşite. De 

pildă: L. “Titius închiriază lui C, Sejus. mai. multe poloboace: 
„pentru cărat vin, fără să ştie, că sunt dogite (Vitiosa). Fiindcă 

poloboacele sunt dogite, vinul se scurge din ele. L. -Titius este 
răspunzător de paguba pricinuită, * fiindcă între închirierea de 

poloboace pentru cărat vin. şi scurgerea vinului din aceste polo- 

boace este un nexus cauzal, Altfel este: Dacă poloboacele sunt 

„inchiriate pentru cărat fructe uscate şi C. Sejus le întrebuinţează 
pentru cărat vin, şi se scurge vinul. £,. Tifius nu mai este răs- 

punzător, fiindcă lipseşte nexus cauzal. — De asemenea dacă £. 

Titius pricinueşte stricăciuni la o casă 'şi pune so repare nişte 

meşteri, care intrând prin casă fură diferite lucruri. £. Tifius nu-i 

răspunzător de paguba pricinuită de furtul de mai sus, fiindcă 

lipseşte nexus- cauzal.— Tot de asemenea, dacă L. Titius răneşte 

pe C. Sejus, care spre a.se tămădui, cheamă pe. medicul M, 

Maevius şi acesta intrând în casa rănitului, aduce vre-o boală 

molipsitoare luată de. la alt bolnav. £. Titius nu-i răspunzător 

fiindcă lipseşte nexus cauzal! _ E 

| -2.'Dar, nexus cauzal, deşi există, uneori nu-i ținut în samă. 

Aceasta se întâmplă sau. când o cauză din afară (causa extrih- 
secus allala) produce acelaş. efect ca şi causa ejjiciens, sau când 

paguba are o obârşie nemorală. 
Causa extrinsecus allata poate fi o întâmplare, ori purtarea 

“însăş a păgubaşului. —Când acea câuză e o întâmplare, Romanii 

.10) D., 19, 2, locali, 19, Ş. Cr: C., 19; 1, de act. emti et venditi, 13, 
S, 1 şi, 21, ş, 3; D., 9, 2, ac leg. Aauitiam, 29, Ş 3 în fine.
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-zic: Non iquet! (lucrul nu-i limpede). De pildă: Un soţ întârzie: 

„să facă: reparaţiile necesare la casa 'dotală. Neîngrijirea sa e- 
„mai mare de căt acea pentru lucrurile sale şi poate pricinui nă- 
'ruirea casei. Dar, înainte de năruire, casa e trăsnită şi arde. Soţul, 
cu toată neîngrijirea sa nu va fi, răspunzător. !!. — Când acea 
„cauză e purtarea însăş a păgubaşului, Romanii zic: Negligentia- 
domini perire ! De pildă: Un dobitoc al lui-L. Titius este rănit. 

* Stăpânul nu chiamă pe veterinar, IDobitocul neîngrijit moare! 
Stăpânul nu se poate plânge de moartea dobitocului 2, — Deci 

-o omisiune din partea păgubaşului poate face să înceteze nexus: 
- Cazual,.. 

„Paguba' are o: obârşie nemorală. De pildă: Cineva tură un 
lucru. Pe urmă, altcineva fură lucrul dela hoţ, Hoţul nu poate- 
cere “despăgubiri %, 

+ 8) In sfârşit trebuie să luăm aminte, cătdacă paguba a fost- 
“pricinuită de iapta păgubaşului; răspunderea faptaşului poate fi 
„sau micşorafă, sau să înceteze de tot. Romanii zic!: Căacel care 
-a suferit o pagubă din culpa sa, nu e considerat, că a suferi 
“paguba. Qizod quis ex culpa - sua demnum sentit non întellegitur. 

- damnum sentire 1%, 
"Insă, orice culpă -a păgubăşului nu poate. scpi de răspun- : 

„__ dere pe faptaşul vinovat de dolus'35,- 
- IV. Intinderea despăgubirilor se determină în. următorul chip- 
1) “Trebuie să ţinem seama atât de. valoarea abstractă, . 

obiectivă (damnum circa rem) cât şi de valoarea concretă, su: 
biectivă, (damnum extra” rem). De pildă : C. Sejus are un quartet, 
de robi. Dacă L. Titius omoară pe tenorul acestui Quartet, tre= 
buie să plătească nu numai valoarea . tenorului: (damnum. circa: 
rem),, Ci şi. micşorarea valorii celorlalţi trei robi (damnum extra“ 
rem), care nu .vor putea alcătui nici terţete şi poate nici duste 16, 
2) Dar nu trebuie să i facem deosebire între „pagube. directe 

o 1 ) Ci. D., 25, 1, de impensis- in res doiales, A in fine; D.. 9, îvad le- 
- gem “Aquiliatn, 11, $, 3 şi 15, $. 1. , 

” 12) D., 9, 2, ad leg. Aguil 30, Ş. 4 şi 50, pri 
13) D, 47, 2, de furiis 16 (17) . 1. 

14) D, 50, 17, de reg. jur., 203; D., 24,3; soluto matrimonio. 66, 
” 15) D., 19, L de act. emti venditi 5, $.1.—V. Vol. 1, $. 56, no_ 

-Y, p. 298. . Ma 
16) D,, 0,2, ad te. Aauil, și. e



— 15 —- 

„şi paeube indirecte. Faptașii “trebuie să despăgubească deplin 
pe păgubaş 7. -- 

„ V. In cepriveşte chipul despăgubirii avem de spus urrătoarele : 
1) Cel mai bun' chip de despăgubire este, ca păgubaşul să 

fie pus în starea, în care să găsea înainte de. săvârşirea, faptei 
-păgubitoare, 

Dar, aceasta nu se poate' face în totdeauna. De aceea se. 
păşeşte altfel şi anume: - 

2) Se prețueşte în bani valoarea. despăgubirilor.. Această . 

preţuire (aestimatio) poate fi făcută sau de judecător, Sau. de 
păgubaş, sau delege, 

" De regulă judecătorul face prețuirea, Până la Justinian jude- 

cătotul avea libertate nemărginită de a preţui.: In stricti juris judicia N 

„„ trebuea să se întemeeze pe valoarea, „pe care o avea lucrul în 
clipa, în care se făcea litis contestatio. In bonae. fidei judicia tre- 

buea să se întenieeze pe valoarea, pe care o avea lucrul în cli- 
„pa hotăririi ; ba, uneori, putea să se întemeeze chiar pe valoa- 
Tea cea mai mare, pe care a avut'o lucrul în vremea procesului. 
— Dar, judecătorul, nu trebuie să ține seamă nici de valoarea - 

„de. afecţiune (prelium affectionis) a lucrului %5, nici de luxul prea 
- „mare şi nici de folosul folosului (commodurm commodi) 2. — Este. 

controversată: chestiunea, dacă judecătorul poate “face, compen- 

şarea' între. câştig şi pagubă (compensatie lucri cum damno) 2 — 

"De la. Justinian puterea de, apreciere a judecătorului a fost 

- mărginită. întrun caz şi anume, când prestaţiunea poate fi pre- 

uită sigur (casus - certi). In, acest. caz despăgubirile nu pot să. 

-. întreacă: valoarea. îndoită a prestaţiunii. Aceasta se 'ntâmplă au. 

“mai, când prestaţiunea are o valoare determinată 2. 
Păgubașul face. prețuirea, numai, când. datornicul cu rea : 

credință nu vrea să iînapoeze un lucru? ori nu vrea să-l înfăţişeze, 
“p.c: şi când neexcutarea obligaţiei e pricinuită sau de dolus, 
„său 'de. culpa lata, sau de contumacia datornicului. — Pentru ca 
păgubaşul să preţuească, trebuie - să j jure (în item. jurare), adică 

17) V. mai sus n. 4. - 
18) D,. 9, 2, ad. leg. Aquil. 33, pr.; o, 3%, 5, ad ta. Falcidiam. 63, 
'9) D., 8, 2, de servit, praed. urban, 13,:Ş, 1. 

20) D., 50, 8, de 'administratione, 2, Ş: 5. 
-21) V. "Dernburg, Pandekten,.I!, $..45 n. 10. 

22) C,, 7, 41, „de Senlentiis quae pro eo qaod.interesi proferan: d L- A
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“trebuie să facă un jusjurandum . in litem, fie sine taxatione, fie 

cum taxatione. Mai mult de cât atâta. Când: fapta păgubitoare 

a fost săvârşită cu violenţă (vi), păgubaşul poate .printr'un astfel 

de jurământ nu numai să preţuească valoarea sau câtimea des- . 

păgubirilor, ci 'să arate şi ftinderea materială sau mărimea. pa- * 
gubelor suferite, Acest jurămănt se numeşte jusjuranduni Zeno- Aa 
„nianum 2%, . i 

“Legea face prețuirea, abătându- se de: la regule” arătate. 

în următoarele două cazuri: Când o prestaţiune, având de obiect! 

“lucruri fungibile, mai ales bani, nu-i executată la termin, ci mai 

târziu, Acest fel de despăgubiri se numesc dobânzi (usurae) 21. 
— Când obligaţiile îzvorăsc sau dintrun delict (ex delicto), sau - 

“ca dintrun delict, (guasi ex delicto), sau '.din alte” cauze,'care > . 

nu-s nici convenţii, nici delicte, nici asemănătoare” cu delictele IN 

„(ex variis causarum figuri3). 
3) Preţuirea despăgubirilor este o , chestitine foarte gingăşă 

„şi se poate întâmplă, că- atât făptaşul, cât şi păgubşaul să nu: 
fie mulţumiţi cu ea. — De aceea, când obligaţiile sunt înființate 
- prin învoelele părţilor, acestea, dacă. sunt prevăzătoare, stabilesc 

de mai înainte, care să fie valoarea despăgubirilor, în cazul în 

care acele obligaţii nu vor fi executate. In acest chip,: creditorul . 

„are folosul că -nu mai e nevoit mai târziu să dovedească înțjnderea . 
pagubelor, pe care. le-a suferit ; iar datornicul are folosul, că nu 

"va trebui să plătească. despăgubirii prea mari a 
Se poate, ca părţile prin învoeala. lor să mărginească. des 

păgubirile la rei vera - aestimatio. . Printr'o astfel de” învoeală 
ele înlătură atât Iucrum cessans,- cât şi orice. Qagubă indirectă: 

Se poate, ca. părţile să facă o stipulatio' 'poenae (clauză 
- penală). In acest caz:nu numai că nu e nevoie să se preţuească. 
“valoarea despăgubirilor, dar, nu e nevoie nici măcar să se facă 
„dovadă, că s'a pricinuit vre o pagubă %, . - _ 

In sfârşit, se poate, ca voinţa părţilor în ce: priveşte valoa=. 
rea despăgubirilor să rezulte din împrejurări. De pildă: Cândun .- 

lucru, care trebuie înapoiat, este predat altei persoane, după ce 
“mai întăi s'a făcut aestimalio a lui, aceasta i inseamnă, că dacă. 

„23 V, Vol.I, 1, 8.95. V, p. 445... 
- 24) V. mai jos $. 210. : Ă : 

25) D., 2. 5, si quis in 1 Jus vocalus, 3, D., 17,2, pro socio, 4; D, 18. 
Ș de act. erati venditi, 28. . .



lucrul. nu. va fi inapoiat, datornicul trebuie să plătească acea 

aestimatio a lui. 

S 201. dis. 

_ De despăgubiri- trebuie să, deosebim indemnizările (nepă- 

" gubirile.) 
Indemnizare se numește ceeace o persoană trebuie să plă- . 

_tească; nu spre a repară o pagubă pricinuită printr'o faptă vi- 

novată a sa, ci, fiindcă întâmplător,. fără să se facă vinovată 

- nici de dolus, nici de culpa, a tras un folos diu faptele, care au . 

pricinuit o pagubă altei persoane. 

In unele cazuri dreptul pozitiv pe temeiul regulei de echi- 

-tate, că nimeni nu trebuie să tragă foloase în paguba altuia, dis-- 

pune, câ o persoană, care nu s'a făcut vinovată nici de dolus, 

nici de culpa, dar care întâmplător a tras ' foloase din. aceleaşi 

- fapte, care au. păgubit pe altă persoană, să fie obligată să plă- 

tească acesteia din urmă o sumă de bani, pentru ca să nu E 

fie” păgubită. Aceste cazuri sunt: “ 

| 1). Când cineva în împrejurările arătate s'a îmbogăţit. în pa- 

guba altuia. In acest caz, acel dintâiu este obligat Întru atât 

întru cât s'a îmbogăţit, dar nu mai mult, in quantum locupletior 

pactus est. In cursul. no5 tru am întâlnit astiel de cazuri şi von 

mai întâlni. 

i) Când se poate intentă de : im rent Verso actio, despre « care , 

vom vorbi mai pe urmă. 

-3) Când se aplică rânduelele - prevăzute "de lex Rhodia de 

jactu, cu câre deasemenea ne vom îndeletnici „mai pe urmă. 

ş 212, “Prestaţiuni care se adaogă. la prestațiunea 

„dela început : Dobânzi. 

A. Dobândă se numeşte ceea, ce se plăteşte pentru între- 

buinţarea unei câtimi de lucruri fungibile, De pildă: Cine împru- 

_mută pe altul sau cu bani, sau cu alte” lucruri fungibile, poate, 

ca în schimbul valorii: de întrebuințare a acestora, să ceară să - 

„ăi se făgăduească, căi se va plăti dobândă. Deasemenea, dator- 

- nicul unei sume de bani,. care.nu plateşte la terniin aceşti bani şi !
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"27 astfel. lipseşte. pe creditor. de valoarea. lor de ntrebuințare, 

trebuie să plătească acestuia dobândă. - 

- : “B. Dobânzile sunt despăgubiri accesorii, adică se. platesc, i 

- „pe lângă prestaţiunea de la început [.- 

C. La Romani - dobânziie se numesc „usurae, vorbă care a 

vine! de. la' usus, întrebuințare. - 

Vorba „foenus - (faenus, fenus) arată. atât cea, ce s'a dat o 
"împrumut, cât şi dobânda de plătit în schimb. -  -— - 

Dobânzile se namesc şi “fructe. civile 2, 
| D. Dobânda se măsoară după. procentele capitalului (adică 

atâta la sută) şi pentru o subdiviziune oarecare a vremei (adică 

sau pe an, sau pe lună, sau pe: săptămână, sau, pe zi). - 

La Romani dobânda se socoteşte pe lună şi de regulă se | 

plăteşte Ia .zi întăi, Kalendae. De aci s'au născut două vorbe: 

Tristes Kalendae şi Kalendarium (catastiful, în care se inseamnă. 

- dobânzile “de -plată) 3. — Acţiunea pentru incasarea dobânzilor 

se numeşte actio Kalendarii +. - i 

„E. Pentiu ca obligaţia de a plăti dobânzi să existe, « se-cere 

“ întrunirea următoarelor trei elemente : - 
1. O datorie antemergătoare: Un capital (s6rs, capui). — 

„Această datorie este o. obligație principală; iar obligaţia. de a 

| _plăti dobânzi este' o obligație accesorie. De aci urmează, că dacă 

obligaţia principală se stânge, atunci-obligaţia de a plăti dobânzi, 
“care. e accesorie, se stânge,. adică dobânda nu. mai curge 5. —. 

„Insă, dobânda ajunșă odată la scadenţă nu mai este o obligaţie - 

- accesorie, ci de sine stătoare.- i 
2) Prestaţiunea obligaţiunii principale: trebuie să, fie o" câtime ES 

“fungibilă : Bani, grâne, untdelemn ş. a.. - 
3). Homogeneitate între - obligaţia principălă şi dobânzi, în-! | 

-vicem usurarum, adică pentru bani dobânda trebuie să constee 

tot în bani, pentru grâne tot în grâne ş. a: m, d.. 

“Dacă -datornicul unei sume de. bani mare bani, se poate.si să. 

facă o învoeală cu creditorul, ca pentru întrebuinţarea capitalului - 

1) V. mai sus $. 209, B. ui, 1; pag. 69. - 

2) V, Vol. 1. 1, $. 45,11, 5, pag: 285. | - 
3) V. Vol. 1,1;$. 61,1, 2, pag, 311. i 

.4) D, 26, 7, de administr, tut, 39, Ş. 14. — ct, Girard, L c. „315, - 

p. 526 şi n. 1. - 
5) V. mai i jos n. 14,



“sau să-i dea cărţi, sau să-i facă munci, sau să-i -dea adaose la 

capital, când i-l va restitui. — Dar, în asemenea cazuri n'avem 

-de a face cu dobânzi. 
| F. Jurisconsulţii moderni deosebesc două categorii de do- 

-bânzi. Dobânzile convenţionale şi acelea testamentare deo parte, 

iar de altă parte dobânzile legale. Cele dintâi sunt acelea, care 
izvorăsc dintrun act juridic (convenţiune, ori testament) ; iar cele 

de a doua sunt acelea, care izvorăsc din alte fapte juridice re- 

cunoscute în dreptul pozitiv. | 
Deşi deosebirea aceasta e firească, totuş Romanii nu po- 

menesc de ea, — Ei deosebesc dobânzile în usurae quae in obli- 
gatione sunt (dobânzi care sunt în obligaţie) şi usurae quae ofțicio 
judicis praestantur (dobânzi care sunt prestate din oficiu jude- 
cătorului). — Romanii au făcut această deosebire din următoarea 

consideraţie : Am. văzut, că obligaţia de a plăti dobânzi are un 

un. caracter accesoriu. Dar, în obligaţiile, car: dau loc la o con- 
dictio certu, nu se putea lăsă, ca acest caracter să iasă la iveală, 
fiindcă cerfum nu admite nici O mărire eventuală a obiectului 

reclamaţiei. De aceea eră de-nevoie, ca obligaţia de a plăti do- 
bâzi să fie contractată astfel, în cât să formeze o legătură obli- 

gatoare independentă şi susceptibilă de a: îi reclamată printr'o 

__“ acțiune separată. Vorbele usurae qunae in obligatione sunt arată 

" tocmai, că dobânzile formează o obligaţie independentă. Despre - 
dobânzile, care-şi păstrau caracterul accesoriu, se spunea, că 

decurg din oficiul judecătorului, o/fici» judicis praestantur, fiindcă - 
judecătorul le atribuea” creditorului, ca o consecvență a acţiunii, 

care servea la reclamarea . obligaţiei: principale. 

|. Usurae. quae in obligatione consistunt. Astfel de dobânzi 

“sunt dobânzile convenționale făgăduite cu pritejul unui contract 

j stricti juris şi dobânzile testamentare. 

Dobânzile 'convenţionale făgăduite cu prilejul unui contract _ 

strici. juris. Când contractul este stricii juris d. p. un împrumut. 

“mutuum, tăgădueală trebuie să. se facă printr'o siipulatio, din care 

rezultă o condictio ex stipulatu, aşa că obligația de a plăti dobânzi 
poate fi valorificată, cu ajutorul acestei “acţiuni. — Dar în 

vremea împăraţilor pentru unele. împrumuturi de bani (şi anume 

acelea, în care. creditori erau sau fiscul, sau oraşele, sau ban- 

cherii, p. c. şi acelea, în câre banii erau trimeşi peste mare, ( pecunia 
trajectitia) şi pentru împrumuturile de cereale alimentare s'a pu-



tut, ca dobânda să fie făgăduită şi printr'un pactum care se nu- 
meşte pactum legitimum şi care e înzestrat cu o acţiune numită 

_condictio ex lege, cu ajutorul căreia se poate valorifică obligaţia 

de a plăti dobânzi, | 
2) Dobânzile testamientare. Testatorul, care lasă un legat, 

poate impune persoanei însărcinate cu legatul obligaţia să plă- 

tească dobânzi la suma lăsată legat până în clipa, în care legatul. 

va fi executat. 
- 1 Usurae quae officio judicis praestantitr. “Asttel de do= 

“bânzi sunt: Dobânzile “convenționale făgăduite cu prilejul unui 

contract bonăe fidii şi în genere-dobânzile legale. 
1) Dobânzile convenţionale făgăduite cu prilejul unui contract , 

bonae fidei. Acestea pot fi făgăduite printr'o.simplă învoeală 

(pactum), care e. adăogată la contractul bonae fidei” şi care. 

“este un pacâurm adjectum nsînzestrat cu acţiune. - De aceea, 

obligaţia de-a plăti: dobinzi este accesorie şi “poate fi 

valorificată numai cu ajutorul acţiunii, cu care se valorifică con- 
tractul principal. - - 

2) Dobânzile legale $, Acestea sunt “dobânzile, pe. care 1e- 

gea le impune aceluia, care pe nedrept se găseşte în stăpânirea 

unei. valori, care aparţine, ori se cuvine altei persoane. Aceasta 

-se întâmplă mai Cu seamă în urmiătoarele cazuri: Si 

| Datornicul, care n'a. executat obligaţia sa Ia termin, adică 

datornicul in mora, datoreşte dobânzi din clipa; în care a început 

mora. Aceste dobânzi iegale se numesc şi dobânzi moratorii,: 

usurae ex moraî. — Abatere de la această regulă sunt: Fiscul, a 

"donatorul faţă de donatar, şi acel condamnât la o amendă în, 

olosul fis:ului, deşi ar fi în întărziere, totuş nu datorese dobânzi: 

moratorii. EI 

 Aşezămintele de binefacere, cărora li s'a lăsat legate pioase, 

“ flscul şi minorii pot cere dobânzi la suriele, carele sunt dato-. 

rite, chiar dacă datornicii lor mar fi în întârziere, -. 

| “Acei care administrează” afacerile altuia (tovarăşul depozi- 

tarul, creditorul- amanetar, mandatarul, negotiorum geslor, tuto- . 

"rul, curatorul şi administratorul public) şi care au primit bani în - 

socoteala administraţilor lor, datoresc dobânzi, dacă au între- 

6) V. mai jos n. “. 

1) Şi dobânzile. convenţionale, când sunt datorite din pricina întârzi- 

erii, se nuniesc deasemenea dobânzi moratorii.
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" buinjai acei bani în folosul lor. Mai mult de cât atâta: Manda. 
tarul, negotiorum ” gestor, tutorul, curaforul şi administratorul 
public, dacă, au primit bani pentru administrații lor, datoresc 
dobânzi, chiar numai când, în contra îndatoririlor lor, nu -se 
îngrijesc să dea administraţilor lor. banii, pe care i-au primit, - 
ori nu se îngrijesc să fructifice acei bani. - | 
- Cumpărătorul, care a primit lucrul vândut, fără să plătească 
prețul lui, datoreşte dobânzile din clipa,:în care are fololsinţa 
lucrului, aa | - 

Şi condamnatul: prin hotărire la o sumă aducătoare de do- 
bânzi datoreşte dobânzi, dacă a lăsat să treacă patru luni fără 
să execute hotărirea, i | , 

Obligaţiile de a plăti dobânzi legale nu sunt înzestrate cu : 
„0 acţiune deosebită; de aceea ele nu pot fi valorificate de cât 
numai cu acţiunea obligaţiei principale. | a . 

„IL. Deosebirile dintre usurae Qitae officio judicis praestan- 
tur şi usurae quae in obligatione consistunt “sunt următoarele: 

„ 1) Usurae quae officio judicis praestantur sunt lăsate la 
aprecierea, judecătorului. Usurae quae in obligalione consistunt - 
nu sunt lăsate la acea apreciere, a 

2) Usurae quae in." obligatione consistunt pot ti reclamate 
ori când prin acţiunea lor, Usurae quae officio judicis praestah- 
iur, neavând o acţiune proprie, nu pot fi reclamate de cât prin 
acţiunea obligaţiei “principale, aşă că ele nu mai pot fi recla- 
mate, dacă obligaţia principală a făcut obiectul unei hotăriri de- 
finitive, în 'care -nu S'a . ținut seamă de dobânzi, ori dacă acea 
obligaţie a' fost stânsă - mai ales prin primirea plăţi. De aceea, 
creditorul nu poate fi silit să primească plata 'unui capital, dacă 
în aceeaş vreme nu i se „plăteşte şi  dobânzele ajunse la sca- --" 
-denţă 5, e pt . E a. 

-IW. Pe temeiul :D,, 22, 1.-de usuris, 9 s'a susținut, că în-. 
“drituirea la dobânzi poate fi dobândită prin usucapio. Sa 

| Părerea aceasta nu-i . întemeiată: Mai întăi, în textul citat 
e vorba da un hatir făcut ficei unui înalt trădător.. Apoi, e vorba 

„nu de naşterea obligaţiei de a plăti dobânzi, ci-de dovada a- 
cestei obligaţii, dovadă căre rezultă din inprejurarea, că vreme 

- îndelungată s'a plătit dobânzi ia un capital oarecare. In - adevăr, 

$) D, 22,1, de usuris, 4, 1.



plata dobânzilor, face să se presupună, că părţile se învoiseră - 

_ca pentru întrebuinţarea. acelui capital să se plătească dobânzi. 

De aceea, pe temeiul acestei prezumţii creditorul e «scutit de-a 

mai dovedi, căi se cuvin dobânzi $, iar datornicul trebuie să 

facă dovadă, că deşi a plătit dobânzi vreme îndelungată, totuş 

nu le datoră. In sfârșit, ştim, că se cere sau posesiunea, sau 

quasi possessio a îndrituirii, pe care voim s'0 dobândim -prin_4- 

sucapio; însă, dreptul: roman .nu cunoaşte o posesiune a îndri- 

turii, la dobânzii; deci, fără aceasta nu se poate nici "măcar 

închipui o usucapio. - a N 

"GQ. Câtimea dobânzilor, care constau “în bani, este determi- . 

nată potrivit împărţirii asului. unitatea monetară -romană. Astfel 

găsim de pildă:, :- a 

 Quadrantes' usurae =, = 3 ha pe lună sau 3%;o.pe an. . - 

Trientes - usurae = 35 == 3 9lo pe lună sau 4» pe an. 

Quincunces usurae =, pe lună sâu 5» pe an. 

... Semisses--usurae= $==4 * pe lună sau 6*/ pe an, . 
: / 

Besses- usurae = = 3% pe lună sau 8'/o pe an. - 

Centessimae usurăe = 1" pe lună sau 12%.pe-an. : 

Binae usurae = 2%, pe lună sau 24% pe an,. - 

-Trinae usurae = 3 pe lună 36% pe an... | „. 

Quaternae usurae== 4%. pe lună sau 48% pe an ş. a. m.. 

„„L. La început domnea “cea mai mare libertate în ce “prive-- 

__şte câtimea - dobânzilor de plătit, aşa că părţile prin învoeala. —.: 

„lor puteau să fixeze orice câtime. . - CT 

”“Dar,' de oarece cămătarii au abuzat de această libertate, 

„de aceea legile au început s'o. mărginească, Astfel: Sau prin 

„legea celor 12 table, sau, cel mai târziu, printro lege din 398. 

a. u. c. a tribunilor M, Duilius şi L. Maenius sa rânduit, ca 

“dobânda cea mai mare să fie unciarium fenus;, adică 4 din - 

capital = 8, 33%, pe an?. — La 408 a. u. c. această câtime a 

tost redusă la jumătate, . semiunciarium fenus, adicăj din ca: 

pital = 4, 17%/, pe_anW. — In 413 a. u. c. lex Genucia pare, că. 

a destiinţat împrumutul: cu dobândă; insă dobândă na dis   

9) C, 4. 32, de usuis, 7 o. | Sa 

10) V,. Girard, 1. e; (1918), p. 525. — Cf. Maynz, 1. c.]l, $. 181, n. 

„4 şi urm. i | . , E ”
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părut. — Legile Marcia. Semprohia, Cornelia, Pompeja unciaria, 
„Valeria, Julia Caesaris. au încercat deasemenea să înfrânze -do-.. 
bânda. — Zadarnic! Ba, din -pricină că dobânda 'se scotea pe. 
lună, cămătarii adăogau la capitalul dobânda datorită pe lună - 
trecută şi .măreau foarte mult datoria prin dobânda la dobândă, . 

- anatocismus..— Pe vremea lui Cicero. dobânda era în 'general de 
“la 8 la 12%o'pe an. Dar, şi de.24, ba Chiar şi de 48%, pe an -. 

„— Tot de "pe atunci „edictele guvernatoriloi: din provincii şi 
jurisprudenţa . ingăduiră să se ia cel mult cenfessimae. usurae - 

(12%, pe an). De aceea, aceste dobânzi se numesc şi lepitimae 
usurae, — Pe vremea lui August cu greu s6 luiă 40%,'pe an, —. 
Pe vremea lui Neron dobânda de 12%/, pe an era privită drept” 
cămătărească, — Pe vremea lui Trajan dobânda eră de 5.%o pe, 

„an, ba chiar numai "2,0%; pe an. — Impăraţii. Arcadiu. şi 
Honoriu au coborit legitimae „usurae pentru senatori la' semisses . 

„usurae (6%, pe an). — In sfârșit, pe vremea lui Justinian regula 
- este, că 6%/, pe an e dobânda cea mai mare, legitimus. modus, . 
II 1). In ce priveşte dobânzile legale. câtimsa lor este urmă-" 

toarea : N | Pa 
* Dobânzile de întărziere (usurae 'ex mora) se determină de 

regulă de obiceiul locului; dar, nu poate trece peste- maximul 
legal, care de la Justinian este de 6 pe-an. . 

Abateri : Pentru legate se plăteşte 3% pe 'an. Pentru datorii 
dotale. 4"/, pe an. Tutorul curatorul, negotiorum gestor şi ad- -. 

-. ministratorul public, când n'au.dat administraţilor lor banii pri-“ 
miţi pentru aceştia, ori nu i-au îructificat, p. c. şi-condamnatul 
prin hotărire la plata unei sume de. bani aducătoare de dobânzi, 
datoresc 12%, pe an, fiindcă obligaţia lor de a.plăti dobânzi. 
este o pedeapsă. Insă pentru mandatar, în aceleaşi împrejurări. * 

„pedeapsa este mai. mică, el. datoreşte. numai 6% pe an Acel," 
- care repară o clădire comună; poate cere de la coproprietarii săi 
_120%, pe an' dobândă pentru banii cheltuiţi. a 

„_2). În ce priveşte dobânzile convenţionaie câtimea. lor este 
următoarea: . PN N e 

Maximul acestor dobânzi este de 6% pe ian. a 
„= Abateri: Rusticii nu plătesc de cât 4] (trientes) pe an — |. 
„Neguţătorii şi” industriaşii” pot luă 8%/, (besses) pe an. — Pentru * 

11) V. mai Sus n. 6. -
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Da a 

pecunia trajectitia (bani. care 'se trimet' peste nare), p. C.: şi 

pentru împrumuturi de alte lucruri 'ungivile, afară de bani se, 

poate luă mai întăi 12 he apoi 12 n UR şi în sfârşit numai 12% 

pe an... 

IL. In lăuntrul. marginilor stabilite de lege oărţile au liber- 

“tatea să se învocască asupra câtimii dobănzilor. — Dar, această | 

libertate e supusă la următoarele. două restricţii : : 

__î 1), Din -vremea jurisconsulţilor clasici creditorul nu poate 

“cere dobânzile din urmă, a căror total sau ajunsese egal cu 

“capitalul, sau întrecuse capitalul. De la “Justinian datornicul e 

deslegat de orice obligaţie de a plăti dobânzi, dendată ce ca- 

_pitalul împrumutat a stat la el atâta vreme, încât dobânzile de 

de plată, ori chiar plătite, au ajuns câtimea capitalului. Pe scurt 

'se.zice: Este oprit să se ia dobâazi ultra alterum tantum 12. 

2). Luarea de dobândă la dobândă, a anatocismus, a tost 

" întrânată încă-de pe vremea lui Cicero, care, ca guvernator al . 

Ciliciei, a ingăduit numai anatocismus aniversarius, adică să se. - 

„poată adăogă. la capital numai dobânda scăzută a unui an întreg. 

— Pe urmă, prin constituţii împărăteşti s'a dispus, ca: să nu se 

poată luă dobândă la dobânidă (dobândă compusă) nici direct, - 

adăogăndu- se dobânda la capital, anatocismus connjunctus, nici 

indirect, lăsându-se .dobâniile la datornic ca un nou „capital 

împrumutat, anatocismus separalus. 

II]. Orice abatere atât-de la regulele,! care fixează maximul 

dobânzilor, cât şi dela restricțiunile arătate este cu desăvârşire 

nulă: Creditorul nu poate cere ceeace i s'a  făgăduit mai mult; 

iar datornicul dacă “a plătit mai mult, sau să ceară înapoi ca 

- indebitum ceea, ce a plătit mai mult, sau să scadă această sumă 

din. capital. - | 

„Afară de. aceasta, cămătarii erau daţi în judecată penală, | 

trebueau să dea înapoi. guadruplum şi erau loviți de infamie 15, 

H. Obligaţia de. a plăti dobânzi :se stânge în următoarele , 

cazuri : 

1). Când datoria principală este stânsă n 

12) V. mai sus $ 209, n. 22; Dobânzile sunt despăgubiri accesorii. 

„ De la: Justinian despre uirile nu pot întrece valoarea îndoită a prestaţiunii, 

când aceasta are o valoare. determinată. Ă 

13) V. Vol. ], 1, $. 22, (l, 3, pag. 2 Cf. C Isopesculr -Grecul, Das 

" Wucherstrajrecht, 1S056. 
13) V. mai susn.'5
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2) Când părţile s'au învoit să nu se mai plătească dobânzi, 
„sau să se plătească dobânzi mai 'mici, —'O astfel de învoeală 

____ poate fi nu numai „expresă, ci şi tacită. “De pildă: Când credi- 
” torul vreme de mai mulţi ani a primit fără nici o 'protestare 
dobânzi mai mici decât cele datorite, se presupune, că a renunţat 
la îndrituirea sa de a cere dobânzi mai mari. 

3) Când obligaţiei principale i, se - poate Spune prescripţia 
„de 30 de ani, Justinian a dispus, ca această prescripţie sa aibă 

de efect stângera a oricărei acțiuni privitoare la dobânzile ajunse” 
la scadenţă. - 

Rânduela lui Justinian e bună pentru usurae quae officio- 
- judicis. praestaniur, care nu-s înzestrate cu acţiune, Dar, pentru 
uSurae qude in obligatione consistunt, care-s înzestrate cu acţiune, 
e contrară regulelor generale, In adevăr, dobânzile nu. pot fi-ce- 

„rute de cât la sosirea scadenţei, când şi acţiunea lor e pusă în 
mişcare. Pentru fiecare dobândă ajunsă la termin avem câte o . 
acţiune. Fiecare acţiune trebute să poată îi exercitată vreme de 
30 de ani. Deci, prescripţia privitoare ta acţiunea pentru valori- 
ficarea capitalului ar trebui să maibă nicio înrturire asupra di- 

. “feritelor rate de dobânzi ajunse la scadenţă. 

4) Inlăunirul .a patra luni de la rostirea unei hotariri deti- 
“nitive (res judicata) datornicul, condamnat" prin acea“ hotărire să 

. plătească un capital aducător de dobânzi. nu datoreşte dobânzi. 
5) Când dobânzile datorite şi neplătite au ajuns să aibă o - 

" valoare egală. cu suma capitalului, care, le-a dat | naştere, 

Ze l “Dobânda de creditor, când datornicul îi plăteşte” 
inainte de -termin, se numeşte scont (interusurium, repraesentatio, 
commodum temporis medii, cotmodum „repraesentationis. . 
„1. Creditorul trebue să plătească. scontul, fiindcă prin plata. 

-- făcută: de datornic înainte de termin se bucură de o valoare de. 
întrebuințare, la care nu eră indrituit ; iar „datornicul e îndrituit 
să ceară 'scontul, fiindcă nefiind obligat. Șlătească înainte de 
termin, a plătit plus tempore, 

II. Socoteafa scontului se face de regulă astfel 55: Se caută 
"- dobânda adusă 'de capitalul de plătit în răstimpul dela data, când. 

se face” plata şi până la termin, şi se scade din acel capital, De 

15) D.. 35, 2, cd legem Fatcitan, 3 s. 1 şi. 58,-$ 

o
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pildă: Dacă voim. să tate de HS, daţi « cu dobândă 

- de 50% pe an şi, 'de-plată peste un-an, vom scădea 50. de. HS.. 

drept scont şi vom numără 950 de HS. a 
Acest fel de socoteală însă pe de o: parte este greşit: In 

adevăr, 950 de HS. daţi cu dobândă de 5% pe.an, întrun an 

_ “aduc 47,50: de HS. -aşa-că în total avem. 997, 50 iai nu 1000 de 

H.S. Pe de altă. parte, dacă terminul de plată al acestui capital 

„ar fi peste 20 de: ani,-ar trebui să scădem azi 1000 de H.S. şi 

- „astfel creditorul n'ar primi nimic inapoi din capitalul împrumutat ; 

„iar dacă terminul ar fi -peste 25 de ani, ar trebui să scădem azi 

1250 de H,S. şi astfel creditorul ar fi scos el dator, şi ar trebui . 

să mai dea datornicului 250 H.S: numai, fiindcă acesta binevo- 

“eşte să-i plătească înainte de termin. | i a 

“Teoretic ar trebui să se . caute suma, “care dată cu aceeaş - 

dobândă din ziua plăţii şi până la termin ar ajunge de o potrivă..- 

-cu capitalul datorit şi să se scadă aceea sumă, din . capital :5, 

Fiindcă felul întăi de socoteală este mai „uşor de făcut, 

-de. aceea se 'ntrebuinţează mai des. : - 

SI III. La Romani rareori se- ține seamă: de scont din urmă-- 

“toarele pricini : - 

1) Regula este: Datornicul” nu 1 poate sili pe creditor să: ori 5 

mească plata datoriei inainte de termin şi- din pricina aceasta .- 

"să sufere o micşorare ; iar datornicul, care plăteşte înainte de ter- 

min este presupus, că renunţă la beneficiul terminului.. | 

| _De la această regulă se face numai abaterea următoare : Băr-: 

“batul, care, după desfacerea- căsătoriei, trebuie “să. înapoieze 

„zestrea, se bucură „pentru aceasta de unele răstimpuri; la care . 

„poate renunţă oprind scontul, iar soţia trebuie să primească pla- 

““ta înainte de termin şi să sufere să se scadă. contul. din - capi- 

" “talurile, Care-i sunt datorite. 

2) Părţile se pot învoi, ca! datornicul să plătească ş şi ina- . 

“inte de termin şi 'n acest “caz să oprească un scont. — Dacă 

învoeala nu va arătă câtimea 'scontului, va trebui să facem so-! 

cuteala potrivit regulelor de mai sus. . 

| 3) In sfârşit, în unele cazuri! e nevoie să ă găsim valoarea, - 

pe care 0 are acum un capital, care este de plată deabia după 

16); Alte metoăe de caicularea scontului se găsesc în. Naşuz, |. c., 

UI, $. 185. — Cf; Dernburg, Pandekten, vu, $. 35, n. 4,— , 

Ă 17) Vom "vedea aceste cazuri, când ne vom îndeletnici cu lex Falcidia "
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un răstimp oarecare, Deosebirea dintre valoarea nominală şi: 
- valoarea de acum a acelui capital nu-i altceva de cât scontul.. : 

-J. Dobânda se deosebeşte şi de rentă şi de dividende: 
1) Dobânda este plătită alăturea de .capital,: iar- renta in: 

locul acestuia, De i 
2) Dividentele, care se împart tovarăşilor dintr'o tovărăşie,. 

nu sunt dobânzi, ci împărtăşire din câştigul întreprinderi. 

CAPITOLUL IV. | 

RECUNOAŞTEREA ȘI OCROTIREA OBLIGAȚIILOR. - 
s. 213 “Civilis vbligatio, naturalis obligatio, juris civilis reprobata- * 

: obligatio, inanis (inefficax) obligatio şi ipso 
jure. nulla obligatio. * 

> 

Tăria sau puterea obligaţiilor atârnă de „recunoaşterea şi a 
ocrotirea lor de către dreptul pozitiv. Din acest punct de vedere- 
obligaţiile se deosebesc: în: Civilis obiigationes, naturales obli- 
galiones, juris civilis reprobatae obligationes, inanes sau inefica- 
ces obligationes şi ipso jure nullae obilgationes. — - 

A. Civilis obligatio (obligaţie civilă, : | 
"1, Obligaţia civilă este aceea obligaţie, care e recunoscută. 
de.-jus civile şi e ocrotită de acesta printr'o acţiune, adică e în- 
zestrată cu acţiune. e 

| II. Numai” o astfel de obligaţie-dă naştere la ctectele cele: 
putesnice şi anume: Dacă datornicul mo execută de bună voie, 
creditorul, având âcţiune, poate să-l dea în. judecată, pentru ca 
tribunalele să-l silească.să facă prestaţiunea “datorită. 

B. Naturalis obligatio (obligaţie naturală). - | . 
I, Obligaţie naturală este aceea obligaţie, care 'deşi recu- 

noscută de jiis civile, totuş nu-i ocrotită de acesta .printr'o ac 
țiune, adică nu-i înzestrată cu acţiune. — Deci, obligaţia naturală. - 

„e“ caracterizată printr'un element negativ : Lipsa de acțiune. 
| II. O.astiel.de obligaţie nu dă naştere la efecte aşa'de pu-: 
ternice, ca obligaţiile civile : Dacă datornicul n'o execută de bună. 
voie, creditorul, neavând acţiune, „nu poate să;1, dea în 'judecâtă,. - 

-... pentru ca tribunalele să-l silească să facă prestaţiunea datorită...
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III. Ea se mai numeşte: 1) Obligatio naturalis tantum (obli- 
„zgaţie numai naturală). — 2) Aeguitaiis vinculum (legătură de echi- : 

tate), iar nu obligaţie, căci, ca să fie obligaţie, trebuie, ca da- 

“tornicul să poată fi silit de creditor să execute. .- 

IV, Fiindcă obligaţia naturală nu-i înzestrată cu acţiune, nu 

trebuie să credem, că n'ar avea nici o însemnătate şi că nu pro- 

-duce nici un efect! Ea produce efecte mai slabe şi anume: Pe 

de o parte este de folos creditorului ori de câte ori o va putea 

valorifică făr 'de a.reclamă, adică nu p2 cale de ofensivă, ci pe 

cale de apărare. Pe de altă parte poate servi de temeiu unei în- 

-drituiri civile, care făr 'de ea n'ar putea există. . *: 

1) Obligaţia naturală poate fi.de folos creditorului pe “cale 

„de apărare, D= aci urmează. trei lucruri. - 

Întâi, prestaţiunea făcută cu ştiinţă, că obligaţia e lipsită de - 

acţiune, este privită, ca o solutio, iar nu ca o donaţiune!, şi 

-prestaţiunea făcută din eroare, adică fără știință, că obligaţia e ” 

lipsită de acţiune, nu poate fi cerută înapoi de datormc 2 „—Deci, | 

în amândouă cazurile, creditorul poate să păstreze acea presta=: 

_ţiune, are soluti retentio 'şi poate să respingă cererea de res- 

- . “tituire a ei printr'o exceplio doli; iar datornicul nu poate s'o ceară 

inapoi, soluium repeti non potest. —. Aceasta ne arată invederat, 

„că ceeace se datoreşte naturaliter, nu-i un indebitum şi că obli- 

gaţia naturală, care, după cum am văzut, e caracterizată prin- 

trun element negativ, lipsa de acțiune, este “caracterizată de re, 

Qulă 3 şi printr” un element pozitiv, soluti retentio ! . 
AL doilea, creditorul unei obligaţii naturale ale şi jus. 

„retentionis, dacă se -vor găsi întrunite elementele cerute * şi-l 

poate exercită tot prin exceptio doli. 
Al 'treilea, între-o obligaţie naturală şi. una civilă se poate 

face compensare (compensatio), nu- numai de buna voie a cre- 

ditorului, ci uneori şi silit, tot prin exceptio doli. ” 

Fiindcă în toate aceste trei cazuri creditorul izbuteşte să 

păstreze statu quo, apărându- -se printr'o exceptio doli, de aceea 

unii romanişti au voit să caracterizeze obligaţiile naturale zicând, 

că ele. deşi nu-s înzestrate, “cu acțiune, totuş . sunt înzestrate cu 

1) D., 3, 5, de donationibus, 19, $. 4; D.i;, 6, de condictione indebiti, 23, 

2)"D., 36, 1, de Jidejussoribus, 16, $. 4. - . 

3) mai jos n.7. , 

4 D, 12, 6, de: condictione indebiti, 31. —V. şi Vol: 1. 1, $. 83, pag. 39%,
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excepțiune, — Acest chip” de rostire e. prea strâmt. Obligaţile- 
naturale produc şi alte efecte. şi anume: , 

2) Obligaţia naturală poate servi de temeiu unei indrituiri- . 
civile, care făr'de ea n'ar putea există, — De aci -urmează două 
lucruri : i 

Întăi, că datornicul unei obligaţii naturale poate să recunoas- . 
că datoria sa intrun. chip civil. De pildă: Sau prin constilutum: 
sau prin novaţiune, Astiel o pune pe: acecaș treaptă. cu o obii- 
gaţie civilă 5, 

Al doilea, datornicul unei “obligaţii” naturale poate s'0 în- 
fărească prin garanţii, fie prin pignus şi hypotheca, fie prin fi 
dejussio €. In'aceste cazuri obligaţia naturală dobândeşte o ac- 
țiune În chip indirect, prin indrituirea accesorie, care s'a altoit 
pe ea.—: - 
"Din aceste două -cazuri rezultă, că i obligaţia. naturală. nu-i. 

- neexistentă! In adevăr, ceea ce nu există, nu poate. îi nici recu- 
“noscut şi nici garantat! 

3). Trebuie de luat aminte, că obligaţie naturale; deşi pot 
produse efectele mai sus aratate, totuşi niz trebuie neaparat, ca'n 
totdeauna să producă toate acele efecte. — De aceea,:e mai bine- 
să se spună, că de regulă, nu se poate cere înapoi aceea, ce . 
s'a dat spre a execută o vobligaţie naturală. — Deci, obligaţiile 

naturale“ inai pot fi caracterizate asttel: Deşi nu pot îi recla-. - 
mate, totuş pot fi plătite şi recunoscute?, - 

V- Chestiunea, de unde izvorăsc obligaţile naturale, e foarte 
conlroversată. 

|. O părere zice, că obligaţiile naturale au un izvor acum. 
Această părere este susţinută felurit. 

Unii învăţaţi, şi vechi: şi noi, întemeindu-se pe D., '50, 17, 
de regulis juris, 84, Ş. 1, care glăsueşte: „is: natura debet, guem- 
jure gentium dare oportet“ susţin, că toate obligaţiile naturale - 
sunt obligaţii întemeiate numai pe jus gentium, că peregrini,. 
fiind incapabili în jus civile, nu puteau „să încheie obligaţii civile,. 

- ci numai obligaţii recunoscute de jus gentium, care nefiind. 

  

5) D., » de constituta | pecunia, l ..73 D. 46, 2. de novationibus,. 
Sl. 

6). D, 20, 1. de. pignoribus, 5, pr.; D, 46.1, de fidejussoribn, 60 şi 
16, $. 3. 

7) V. mai sus n. 3,
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reprobate de jus civile, erau vrednice să fie luate în seamă, dar, 

nefiind ocrotite de. el, nu erau înzestrate cu acţiune £, — Insă 

texul citat din Digeste spune, că obligaţiile recunoscute de jus 

„gentium sunt în ăcelaş timp şi obligaţii naturale, iar nu şi că 

obligaţii naturale. sunt numai obligaţiile reciinoscute de jus gen- 

_tium! Apoi, această părere nu lămureşte caracterul: lor particular, 

-de a nu fi înzestrate cu acțiune; Pentru ce ele au rămas neîn- 

zestrate, pe când alte îndrituiri recunoaşte de jus gentium au 

ajuns să fie inzestrate cu 'acţiuni ? In sfârşit, dacă această părere 

ar -fi întemeiată, ar fi trebuit, ca obligaţiile naturale să nu mai 

aibă rațiune de a există în drepturile -de azi, ci ca şi alte apa- 

riții istorice să dispară! | y 

“Alţi învăţaţi susţin. că obligaţiile naturale sunt obligaţii 

" “întemeiate numai sau pe dreptul natural %, sau pe echitate!0, Sau | 

pe chipul firesc de a vedea lucrurile !!. — Insă, şi aceste. păreri. 

nu lămuresc, de ce. dreptul pozitiv (atât acel roman, cât şi acela | 

-de azi) nu şi insuşeşte vederile dreptului natural, ori pe acelea 

„ale echităţii ş. a. m. d. Şi nu  înzestrează „obligaţiile naturale” 

cu. acţiune? 

„_ Alţi învăţati sunt de părere, că apariţia obligaţiilor naturale 

:se datoreşte numai unui Jantagonism dintre stat şi societate: 

“Sunt unele datorii, pe care statul potrivit regulelor dreptului po- 

-zitiv şi scopului acestor regule, -nu le ocroteşte şi nu le poate . 

ocroti înzestrându-le cu acţiune ; dar, pe care societatea le ţine 

- în seamă; fie din pricină că vaza şi creditul neguţătoresc cer 

aceasta, fie ca postulate ale moralei şi. ale buneicuvinţe.: Deci, 

„obligaţiile naturale sunt streine dreptului pozitiv; totuş acesta 

„găseşte nimerit să le recunoască o oarecare înrăurire asupra 1 rân- : 

duelelor sale 12. 

2) Altă părere, zice, că obligaţiile naturale mau un izvor 

comun, ci apariţia lor se datoreşte dreptului pozitiv roman, (în- 
i cepând + cu Javolenus, Iulian), care a dispus pe deoparte, ca unele 

8) Puchta, Pandetkten, Ş. 237; Savigny. Le droit des obigalions, Î, 

pg. 39. şi urm. Ă 
9) A. D.'Weber, Systematische Entwichelung der Lehre von der natiir- 

„dichen Verbindlichkeiten. | 

10) Scheuri, în Heidelb. kritisch, Zen 1, p. 501 şi uri, 

11) Windscheid , Pandekten, |. $. 237, n. 5. _ 

12) Dernburg, Pandekien, |, Ş. 4 i . i E 

* 

4
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» obligaţii, deplin .valabile conform cu jus civile; să nu dea naştere 
„de cât numai la unele din efectele lor juridice, iar pe de altă: 
parte, ca uneie obligaţii, nevalabile conform : cu jus civile, dar: 
valabile conform moralei; buneicuvințe, 'chipului dea vedea a : 
societăţii, să dea să dea naştere, la unele efecte juridice. Cu alte . 

“- “cuvinte, dreptul pozitiv uneori: a coborit, iar alteori a înălțat: 
unele legături. obligatoare '3, — Rânduelele acestea ale dreptului. 

- pozitiv. se datoresc sau împrejurărilor proprii romane. (azi dis-- 
„ părute), sau unor prezumţi. legale (existente şi azi), care au fost. 
admise, ca să înlăture fie desbateri grele, fie. nesfârşirea proce-: 
seJor, şi care de regulă sunt justificate; -dar “uneori pot fi.con-. 
trarii adevărului. — - a a 

VI, Pricinele, care fac, ca într'uri caz “dat raportul. obligă- 
"tor, care se stabileşte între. două persoane, . să fie pur natural,. 

- pot fi clasificate “din trei puncte de. vedere şi anume : Acel al 
"însuşirii personale a uneia, ori alteia din părţi, acel al chipului în 
care s'a născut obligaţia şi acel al obiectului sau mai de grabă „al firii unor acte obligatoare.— | X 

1) Din punctul .de !vedere al însușirii personale a uneia, 
ori alteia din părți. A a aa 
“Am spus, că 'robii, nefiind persoane, nu. pot fi creditori: 

Într'o obligaţie î*. Adăogăm, că tot din: 'această pricină nu.pot: . 
fi nici datornici, — Dar, “începând cu contractele, - Javolenus şi 
Julian au admis, ca-un rob să poată să „fie creditor natulariter : 
al stăpânului său şi datornic natulariter. al ori şi cui 15, | 

„Am spus deasemenea 6, că: filiifaniilias: şi paterfamilias al: 
- lor sunt priviţi, ca şi cum- ar” face o Singură persoană din punct 

de "vedere patrimonial. Fiindcă nimeni nu poate îi nici creditorul. - 
„ Său'şi nici datornicul său, urmează, că între. filiifamilias şi pa- 

" terfamilias al:lor. nu poate să existe obligaţii civile, ci: numai... . naturale, — o, SIR 
Acelaş lucru 'se petrece între 2 fraţi. care. se găsesc sub... 

- aceeaş putere părintească. - 
„» “Femeea-sui juris sub tutelă, care se: obligă făr'de tutoris: au 

  

. auctoritas, nu se poate 'obligă de cât tot numai naturaliter, 

" 13) Pernice; Pandekten: Ş. 161. | 
„..*14) V.- mai sus £, 202 in fine. a o PE | :5) D., 12, 6, de condict. indebiti, 64, şi 13, pr. — Cf, D., 44, 7, de odlig.. „et act, 14. a a : Ie - ai - 16) V.-Vo:.1,1,s:18, C, 2, pag. 219 şi urm. | 

N
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Pupilul, fără tutoris auctoritas, se "poate obliga civiliter numai . » 

in quantum 'locupletior factus est 17; dar, chiar dacă nu sa îm- - 

bogăţit prin actul, pe care l-a făcut, se poate obigă naturaliter '8, 

Persoanele lovite de capitis deminutio“ rămân datoare: r na- 

turaliter 5, 
- 2) Din punctul de vedere al chipului naşterii obligaţiei. 

Am spus 2%, că actele juridice trebuie: să fie: făcute de părţi - 

'contorm rânduelelor lui jus civile, pentru ca să poată produce 

efecte. De aceea, o convenţie, care n'a fost încheiată conform - 

“acelor rândueli şi care se numeşte -nudum pacluri, nuda paclio, 

nu poate să dea naştere unei oligaţii civile, dar de regulă poate 

-dă naştere unei obligatii naturale 21.—De pildă: O învoeală ver- . 

bală încheiată fără băgarea de seamă a formalităţilor stipulaţiei, 

„. “Un act unilateral nu poate să dea naştere la o obligaţie 

„civilă decât numai, dacă jus” civiie a 'creat o acțiune pentru a- 

.ceasta ; altfel el dă naştere unei obligații naturale. De pildă: Po- 

_sesorul de. bunăcredinţă, care cu banii săi a mărit valoarea lu- 

" crului altuia, este îndrituit să fie indemnizat de cheltuelele (im-: 

- „pensae) făcute, însă; mare nici o acţiune pentru acest scop; 'de - - 

aceea, obligaţia . stăpânului lucrului este . numâi o obligaţie na- 

“turală, - 

Proprietarul unui lucru “netasutleţit, ce a pricinuit o pa- * 

“gubă altei persoane, pare, în unele cazuri, că e obligat natura- 

iter să separe paguba. într'o măsură oare care, 

= 3). Din punctul: de vedere al obiectului „obligaţiei sau mai 

degrabă al firei unor. acte obligătoare. . 
- Imprumutul ' de bani făcut de un- filius familias dă naştere Ra 

“unei obligaţii civile. Insă tăria acestei obligaţii: poate fi parali- 

”_zată 'priri exceptio senatusconsulti Macedoniani dată in odium.. 

„creditoris. şi care, fiind . opusă acțiunei creditorului, face să riu mai 

“rămână. decât o obligaţie naturală. . 
In cazurile, în care obligațiile civile pierd acţiunea lor, ară 

IV. VoLI, 1 $. 19,11, 2, pag, 224. e - 

18) Chestiunea e foarte controversată. Vom da amănunte în îndritui- 

zile de familie. CE. Majnz, I.C, II, Ş. 193, n. 15 şi III, $. 323; Girard, |, cu 
-(1918), p. 654 n. 3; Dernburg, |. e. Îl, Ş. 5, n. 3—7.. 

19) D.,-4,.5, de capite minutis 2; Ş. 2. 

:0) V. Vol, 1.1, $. 73, pag. 353 şi Ş. 77, pag 378. - 

Sa 21) D., 2, 14, de paciis, 7, S* 4; Paulus, Sententiae, 2 2, 14, 1 — Gi- 

„Hard, Lc, (918) p. 654, n. este contra acestei păreri,
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ca să se fi îndestulat creditorul, ele remân în picioare ca 0bli-" : 
gaţii naturale, dar nuniai întriatât întru cât aceasta se 'mpacă şi 

"cu ordinea de drept şi cu interesele, care au cerut, ca acele 
„obligaţii să fie desbracate de acţiune. Asttel: Obligăţia civilă, - 

căreia i s'a spus * prescripția (praescriptio temporalis) ajunge 
obligaţie naturală 2. — Res mala judicata (procesul judecat rău), 
adică, dacă datornicul a fost achitat pe 'nedreptul printr'o hotă- 

„rire definitivă, respingându-se "reclamaţia, prin care se cerea 
executarea unei obligații civile, aceasta rămâne în picioare ca 
obligaţie naturală. De aceea, plata acestei datorii, făgăduelile de 
a o plăti, chezăşuirea, p. c, şi garantarea ei prin alete mijloace, 
dacă au. fost.făcute de datornic, ştiind de hotărirea definitivă, 
Sunt valabile2, — Deductio in judicium (aducerea afacerei în 
judecată), fără ca reclamatul să fi fost îndestulat, din pricină, 

„de pildă, că „procesul este încă pendent, ori s'a sfârşit fără 
hotărire “ prin peremţia instaţiei, face ca obligaţia să ajungă na- 
turală 2, .. E. : 

Chestiunea. dacă - mai sunt şi alte obligaţii naturale, este 
foarte coatroversată 35, i. 

„-C. Obligatio juris civilis reprobata (obligaţie reprobată. de 
"jus civile) este orice obligaţie naturală, pe care dreptul pozitiv o 
„reprobează (descuviinţează), căreia nu vrea să'i recunoască nici 
„9 Valoare, De pildă: Datoriile din joc. de.noroc, învoelele că- -mătăreşti ş. a, Ă Sa 

D. Inanis sau inefficax obligatio (obligaţie făr'de efect) este 
acea obligaţie civilă, ala căreia efecte au fost. nimicite atăt de 
tare printr'o exceptia perpetua dată in favorem debitoris, în -cât 

  

22) D., 4,5, ratam em haberi, 25, Ş. 1; D.,. 46, 3, de solut, 38, Ş. 4. —cf. Maynz Lc. II, $.,298, n. 7 şi urm. Dernburg, |. c., II, $. 5,n.11.— Contra: Girând, | c., (1918), p.655,n.4 Aa 23) D., 12, 6,. de condictione 'indebiti, 28 şi 60, pr.— cf, Dernburg, 1, €,il,$, 5. n. 12. — Contra: Girard, 1.'c. (1918), pag. 655, n. â, -. 
- 24) D., 46, 8. ratam rem haberi, 8, $. 1; D., 15, 1, de peculio, 50, $. 

2 — D., 2, 2, quod quisque juris in-alterum, 3, $. 7. Cf. Cuq, |. c., (1917), 
p. 370, n. 3 - ” - 25) Cf. Mayaz, 1. c, II, $. 193, în, "18. Denburg, Pandekten, Ii, $. 3, , 5 n, 14 şi 15. Pernice, Pandekien, $.: 161, 1, 2, Girard, |. c., (1918), pag. 644, 

No.,2 şi 655, n. 4. , a. 
7
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din ea nu 'rămâne - în picioare nici macar o obligaţie naturală, 

De aceea, dacă în aceste cazuri -datornicul plăteşte din eroare, . 

„„poate cere înapoi ca: .indebitum ceea, .ce a plătit. — Excepţii. 

- perpetiute, -care produc “aceste. efecte sunt, d- p; 'exceptio doli, 

exceplio . metus causa, exceptio non numeratae pecunian, exceplio. „- 

senaius consulti Veilejani ş: a. 

“E. Jpso jure. “nulla oblig atio (obligaţie nulă” de drept); în 

NR “meat noastre se vorbeşte de nulla est obligatio, dar nu. în 

. faţelesul, că ar: există, -o obligăţie nulă, ci în acel. de, că nu. 

există obligaţie. Deci, ceeace nu există nu se poate. clășifică - 

şi nu trebuie să mai facem o categorie. nouă de e obligaţii, aceea -- 

"o obligaţiilor:nule.: 

Ne folosim de. acest. prilej,-c ca: să “aratăm, în ce. cazuri iv: | 

obligaţie nu: există, şi. cât .de mare este: deoeebirea dintre aceste 

Să cazuri şi acelea, în care avem de a face. cu 0 inanis obligatio. 

1. Neexistenţa unei obligaţii poate să fie pericinuită : 

a, Fiindcă legătura juridică n'a avut. nici. odată o cauză. 

De pildă: Când legăturii juridice.îi lipseşte unul -din elimentele: 

- _cerute de dreptul pozitiv, “pentru: ca o obligaţie să 'se nască %. „ 

2), Fiindcă, deşi a avut o cauză, totuş, aceasta. ma putut” 

“da naştere, unei opligaţii. De . pilda: Obligaţiile reprobate de: 

mai sns. e 

A Inanis obligatio şi ipso jure uita obligatia « se deosebesc | 

“în ce priveşte.obârşia şi eiectele lor.  . ---- - / 

1). Obârşia. unei. obligatio“ :inanis este.0 obligaţie civilă, 

. care. a: ajuns de nimica; numai din pricină, că datornicul i-a - 

"opus 0. 'excepţiune. — /pso.: jure - nulla odligatio mare nici 0-_ 

* obârşie, fiindcă nici ma existat şi nici nu există: vreo obligaţie. - 

2) Efectele unei obligatio inanis se pot. produce, dacă .da- . 

_ tornicul nu va opine “exceptio.: Dar ipso jure nullta obligatio, 

neexistând, nu ne poate face să sperăm, că vreodată. va putea | 

produce efecte,” | . a | 

4 

26) V, Sol, . 1, în, pag. 3178. 
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Ş. 213 bis. 

1 Din cele mai i de Sus urmează, că 'obligaţiile- civile sunt - 
de îirei feluri: - . | 

1) Aceleaa recunoscute din vechime de jus civile şi « care 

sunt în acelaş timp şi obligaţii naturăle. - 

2) Acelea recunoscute de jus civile, dar care nu-s şi obii- 

gaţii naturale, 

3) In sfârşit, acelea, care la îriceput au -fosi numai “obli- 

gaţii naturale, şi care mai pe urmă au fost recunoscute de jus 

civile, şi astfel au fost înălțate la rangul de obligaţii civile. 
II. Obligaţiile naturale dintre filii familias şi paterfamilias, - 

p. C. şi acelea dintre doi fraţi, care se găsesc sub aceeaş putere, 
- pot, după ce patria potestas a încetat, să producă aceleâşi efecte, 
ca şi obligaţiile civile., 

III. Am spus că o convenţie, care n'a fost închtată conform 
rânduelelor lui jus civile, poate, de regulă să dea naştere unei . - 
obligaţii naturale, — Dar, uneori, nebăgarea de seamă a formali- 
tăţilor rânduite de jus civile tace,.ca să nu se nască nici măcar 

“o obligaţie naturală. De. pildă : Când pentru o donaţie mai mare 
de 500 de solizi nu s'a făcut insinuatio. 

„IV. Deşi, după ce s'a opus prescripţia,. rămâne o obligaţie 
naturală, totuş nu se „poate face compensare între "creanţe prescrise 
şi creanţe, care s'au născut deabia după împlinirea prescripţiei. 

V. Obligaţia naturală, rămasă în 'câz de res mala: judicată 
„nu va mai putea îi valorificată, îndată ce va fi vorba de auto- 
“ritatea lucrului judecat. Ea. nu poate fi opusă în compensare. Şi, 
dacă daiornicul a plătit, nu cu ştiinţă, ci fără să. știe de hotă- 
rârea definitivă, „poate să. ceară înapoi ca “indebitum, „ceeace Ta | 
“plătit, Se E 

VI. Am văzut că unele. Sbligaţii civile ajung Gbligaţii na-. 
turale, din pricina unei excepţii dâtă in odium creditoris, iar 

„altele ” ajung obligationes inanes. din pricina unei excepţii “dăte in 
favorem debitoris. = Pornind de “aci jurisconsulţii romani au, 
„scos regula, că exceptiones n odium creditoris lasă în picioare 
o obligaţie naturală, pe când exceptiones in favorem debitoris nu 
produc acest efect! -— Dar, nu-i aşa! N'avem de a. face cu 0 

"- regulă de drept, ci numai cu o observaţie, 'care uneori nu se 
mai potriveşte. Astiel de pildă: Moştenitorui însărcinat cu legate 

  

2 y. mai sus $ - 213, p. 92 și p. „99-04
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dacă nu rămâne cu quarta Falcidia, e: indrituit să micşoreze va- 

loarea acelor legate, Această măsură e luâtă - în folosul moşte-=. 

nitorului, care e dator să plătească legatele, adică e.o măsură 

“in. favorem debitoris. Totuş, dacă el a plătit cu ştiinţă, fără să fi . 

_oprit guarta, nu mai poate .cere înapoi | Aceasta e odovadă,că 

există o obligaţie naturală a moştenitorului însărcinat cu a legate, . 

„ca 'să le plătească în întregime ?. 

Da a TITLULUI. 

IZVOARELE OBLIGAȚIILOR. 

GENER ALITĂŢI.. 

aa Lg, 214. 

A. Izvoarele obligaţiilor sunt clasificate deosebit de diferiţii: » 

jurisconsulţi Unii susţin, că obligaţiile izvorăsc din fapta omului, 

- sau din fapte de afară. Alţii susţin, că ele izvorăss sau din fapta . 

omului, Sau din lege. Alţii susţin, că ele izvorăsc sau numai 

dintro 'rândueală a dreptului pozitiv, sau dintro- rândueală a 

dreptului pozitiv şi o faptă a omului. In sfârşit, Romanii spun, 

că obligaţiile izvorăsc sau ex contraciu,: sau ex delicto, * sau ex 

variis. causarum figuris. 

1, Fapta omului și  fapie. din afară. 

1) Fapta omului. Fiindcă, după cum ştim !, faptele omului 

sau actele sunt sau licite, sau ilicite, de aceea obligaţiile isvo-. 

râte .din fapta omului sunt şi ele sau obligaţii izvorâte din acte 

“ticite sau acte juridice şi obligaţii izvorâte din acte ilicite. Si 

- " Obligaţiile izvorâte 'din acte juridice. Dintre actele juridice 

fac parte” şi -convenţiile. Obligaţiile izvorăsc mai ales din con- 

venţii.” Acest tel de obligaţii se numesc obligații convenţionale. 

  

2) Maynz, Lc Îl, $. 287 n. 8... 
1) V. Vol. 1, 1, $. 24, îll, p. 103.
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De pildă: L. Titius vinde lui C. Sejus moşia Corneliană. De: aceea, Li! Titius trebuie să predee lui C..Sejus acea moşie. Obli- - gaţia lui L. Titius izvorăşte din vânzare. Vânzarea este “0 con- venţie. Deci obligația lui L: Tifius este o obligaţie convenţională. . Ofligaţii izvorâte din acte ilicite, Dintre - actele ilicite cele mai însemnate sunt delictele. Obligaţiile . izvorite din delicte, se- numesc obligații delictuăle. De pildă: L. Titius fură pe. robul” Stichus de la C. Sejus. Din fapta de furt săvârşită de L. Tilius izvorăşte obligaţia, ca el să despăgubească de- plin pe C. Sejus, adică să înapoieze pe Slichus şi să plătească |. lui C. Sejus şi pagubele, pe care le va fi suferit din pricina . furtului, Furtul este un delict, „Deci, obligaţia iui -L. Tiiuis. |. este o obligaţie delictuală, - . _ 2) Fapte din afară, adică fapte, care n'au fost săvârşite de datornic. De. pildă: C. Sejus, om bogat, are părinţi săraci. Din pricina înrudirii dintre aceste persoane, C, Sejus, deşi n'a 'să- vârşit nici o faptă. care să dea -naştere. acestei înrudiri, este | obligat să procure alimente părinţilor săi. i II. Fapta omului şi legea; . “ Unii învăţaţi primind categoria obligaţiilor izvorite din fapta -. Omului, fie /icită, fie ilicită, vor, ca în” locul categoriei 'obligaţii- . lor izvorite din fapte 'de afară să pună categoria obligaţiilor - izvorite din lege. . a - 
„Această clasificare, deşi este ademenitoare totuş, nu-i-logi- „că. In adevăr, ştim, că dreptul pozitiv nu are putere creatoare.2, nu poate da naştere nici unei îndrituiri, ci nu face altceva de „cât recunoaşte îndrituirile izvorite din raporturile, sociale. Deci, legea, care e. o parte a dreptului pozitiv, “nu poate fi izvor de obligaţii, ci recunoaşte numai obligaţiile izvorite din raporturile sociale, atât pe cele izvorite din fapta lui, fie licită, fie ilicită, cât şi pe acelea izvorite din fapte de afară, Dacă legea face . aceasta, atunci ea, nu poate fi opusă .ca un izvor deosebit de 

7 

“obligaţii celuilalt izvor, fapta omului; e 
! IL. Numai o rândueală a dreptului poziliv, ori o rândueală a dreptului pozitiv plus o faptăa omului, *  - o 1) Numai o rândueală 'a dreptului pozitiv. Obligaţiile, care | 

  

2) V. Vol. |, 1, Introducerea, Ş. 18; p. 91. 
5.0, Longinescu — Drept Roman. „ |



spre a se naşte, au nevoie numai de-o rândueală a dreptului 
pozitiv, se numesc obligații imediate sau nemijlocite. 

2) O rândueală a dreptului pozitiv și o faptă a omului. 

Obligaţiile, care, spre a se. naşte, au nevoe, pe lângă rândueala 

dreptului pozitiv, şi. de o faptă a omului. 

Această deosebire n'are nici o însemnătate şi nici un folos, 
Prin urmare putem s'o lăsăm la o parte, 

IV. Contractus, delictum şi variae causarum igurae, 
1) Coniractus. Obligaţiile ex contractu sunt obligaţiile iz- 

-vorite din convențiile, , care, după cum vom vedea; -se numesc 

. contracte. Ele se numesc nu numai obligaţii convenționale; ci şi . 

„obligaţii contractuale. 
2) Delictum. Obligaţiile ex delicto” sunt obligație izvorite 

din „actele ilicite numite delicta. - 

, '3) Variae causarum figurae. Obligaţiile ex variis căusarum 

„figuris sunat obligaţiiie izvorite din celelalte fapte juridice. — Ele. 

se deosebesc la rândul lor în: 

Obligaţi izvorite. din fapte juridice, care: se apropie de con- 

tracte, quasi ex contractu, 

„Obligaţii izvorâte din fapte juridice, care se apropie de de- 

licte, quasi ex delicto şi obligaţii izvorite din fapte juridice, care 
„nu se apropie nici.de contracte. şi nici de delicte, SE 

Azi, se obicinueşte, ca. obligaţiilor născute guasi ex con- - 
“gractu, ori guasi ex delicto .să le zică obligaţii născute sau din 
quasi contracte, sau din quasi delicte, Dar, acest chip de rostire . 
nu-i exact. Conform izvoarelor: romane trebuie să se zică obli-. 
gaţii născute sau quasi ex “contractu,. sau quasi ex delicto. 

B. Am spus, că obligaţiile pot să izvorască din acte ju-: 
ridice. Fiindcă actele juridice sunt sau unilaterale, când cuprind 
arătarea de voinţă a unei singure persoane,-sau bilaterale, când 
cuprind arătarea de. voinţă a două persoane.:, de aceea se pune 
întrebarea: Obligaţiile -pot oare să izvorască atât din acte ju- 
ridice bilaterale, cât şi din acte juridice unilaterale ? 

|. In ce privește actele juridice unilaterale, răspundem : 
In dreptul' privat roman. nici un act juridic unilateral nu 

„ poate” da naştere unei obligaţii. In adevăr, să . presupunem, de 
"pildă, că-L, Titius. zice: Voi da 1000 de HS Fiindcă el nu 

3) V. Vol. |, 1, Introducerea, Ş. 24 VII, 2, p. 105. 
S
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“spune cui va da acei 1000 de HS, făgădueala sa din punct de. 
vedere logic se reduce-la „voi voi, când voi voi“, ceea ce n'are 

nici un înţeles. — Apoi, o asemenea făgădueală nu-l leagă de loc - - 
- juridiceşte. La obligaţii. voinţa datornicului e spusă voinţei cre- 

ditorului: Când acesta voeşte, ca datornicul să facă prestaţiunea 

datorită, datornicul trebuie să voească s'o-facă ! In. pilda noastră 
făgăduitorul nu-i silit să voească, căci el va voi, când va voi. ..- 

„Deci, din punct de vedete juridic tăgădueala lui L. Tilius este: 
o nimica toată! — Aşa dar, şi logica şi dreptul se împolrivesc, 
ca o făgădueală unilaterală de. a 'face. ceva. să dea naştere la o: 

“ obligaţie. 

Totuş pe temeiul instituţiilor romane “votam şi pollicitatio 
care sunt făgădueli unilaterale, s'a zis, că în areptul privat ro 

man făgădueala unilaterală de a face ceva, dă naştere unei obli- : 

gaţii. — Dar nu-i aşa ! Votum este o instituţie a dreptului sacru 

iar pollicitatio este o instituţie dreptul public, aşa că de aci nu 

se poate scoate nici o concluzie pentru dreptul privat roman. 

__Să profităm de acest prilej, ca să dăm câteva amănunte 

despre: votum şi pollicitatio. , 

1); Votum ește fâgădueala unilaterală şi condiţională a unui 

prinos făcută 'unuia, ori mai multor zei.. De pidă: C. Sejus, pe 

când călătorea pe mare, fiind prins de furtună, făgădueşte lui - 
Neptun, că-i va ridică un templu, dacă-l va scăpă de naulragiu. 

, Dacă zeul îimplinea ruga făgăduitorului, prinosul trebuie să 
fie executat. Executarea “se făcea unilateral de făgăduitor, Care 
strămută proprietatea : sau -prin dedicatio, sau prin consecratio *. 

Dacă făgăduitorul nu execută, nu eră dat în judecată, ci 
Sau “ magistraţii de cale administrativă îl sileau să. “execute, sau. 

eră lăsat să se pună la cale cu zeul tras pe sfoară, care putea 

şi să-l! pedepsească, fie că altădată” nu-i: mai împlinea ruga, fie 

“în alt chip 5, 
2) Pollicitatio este făgădueală unilaterală a unui dar făcută - 

“unei comune (orăşăneşti, ori neorăşăneşti). De pildă: L. Titius 
"care fusese ales! ' duumvir în oraşul său, făgăduia acestuia, că-i 

„va da o statue, ca să împodobească: piaţa. 

„Această instituţie a avut de model votum. 

4) V. Vol. 1, 1, $. 30. p. 289.. 
„.5) D., 50, 12, de pollicitationibus, 2.
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_ S'a pus regula, ca.0 policitatio să dea naştere. la o obli- 

gaţie, numai când va fi avut '0. justa causa, precum şi când va: 

fi fost un început de executare, — Mai în totdeauna era.0 justa 

causa : “Comuna . se făcuse vrednică de ceea, ce i se făgăduise; 

„fiindcă alesese: pe. făgăduitor magistrat al “său, Dar, chiar şi 

fărde aceașta se putea ca să fie o justa “causa,-d. p. când o o 

- comună . era: lipsită. de apă Şi 0, persoană îi fagăduia să facă 

un apeduct, ş.a. 

- In ţoate.. aceste cazuri; comuna da de ştire Ragăuitoralu 

(lui pollicitans) să: execute făgădueala sa, 

Dacă pollicitans” nu voia să.execute, comuna se' adresă- la '- 

magistraţii săi, care, toi pe cale administrativă, îl. Sileau să. 

execute. 
- Pollicitatio e cârmuită Şi de alte regule făcute n numai i pentru ea: 

Făgăduitorul, dacă - sărăceşte,.pe când . execută, poate să 

„scape de a continuă lucrarea, dând 1/5 “din averea sa. 

“Dacă făgăduitorul moare şi moştenirea lăsată de el'n ajunge. 5 

„pentru executarea lucrării, moştenitorii săi pot să scape: de obli- 

“ gaţie, dând jo când sunt * scoboritori,. iar. în celelalte cazuri 

" dând-1/, din moştenire &. a 
]]. Ir ce privește actele juridice bilaterale, “răspundem :. 
Actele juridice bilaterale (convențiile sau învoelile) şi numai 

asifel de acte, pot să.dea naştere la obligaţii. Aceasta reiesă şi 

din chipul: de rostire. al Romanilor. Ei, zicând, că obligaţiile iz= 

vorăsc sau ex contraciu sau ex delicto, implicit zic, că actele ju- 
ridice unilaterale nu: pot da: naştere la „obligaţii, ci numai. actele 

"juridice bilaterale. Da 

o e, In cursul nostru vom urmă clasificarea romană a izvoa- . 
relor obligaţilor.: Contractus, delicta şi variae causarum, figurae..-. - 

s. 214 bis. 

Ara: spus, că actele juridice unilaterale nu pot, în dreptul 

| privat roman, să dea naştere. la o obligaţie. 

- Dar, de lege ferenda S'ar putea rândui, ca un act unilaterăl- - 
sa dea naştere la o obligaţie. In adevăr, o arătare de. voinţă fă- - 
cută public şi. solemn poate să aibă efect pentru acel, care a. 

6) D, 50, 12, de poticttionts, 6, Pr 9, 11; 14 şi 15,
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tăcut'o. Psihologiceşte se 'ţelege lesne de ce el cu greu îşi va. luă vorba înapoi ! — Deci, legiuitorul ar putea să .preveadă anu- | 
mite” formalităţi de îndeplinit, pentru ca un act unilateral să fie 

„ obligator pentru autorul său. a i a 

 Subtitlul 1. 

" CONVENŢII, 

„ INTRODUCERE. _ 

„2“ Convenții în general, 

NOȚIUNI ŞI FELURI. - 
$. 215. 

A. Izvoarele noastre. dau convenției -definifia următoare! : - “Conventio est duorum-vel pluriuni in idem placitum et consensus. - 
(Convenţia este voinţa şi împreună înţelegere 2 a doua sau mai 

"multe persoane asupra aceluiaş lucru). Această definiţie e foarte 
largă, fiindcă lucrul asupra căruia părțile se *nţeleg poate fi o-: 
rişicare. De pildă: Când C. Sejus-şi L. Titius 'se 'nţeleg, ca-să 

„meargă împreună la plimbare, ei încheie o convenţie. . 
Dar, noi ne îndeletnicim aici cu convențiile ca acte juridice, adică acte, care. dau naştere. la -efecte juridice. De aceea, vom - 

restrânge definiţia .de mai sus şi vom zice : Convenţia este îm- 
"preuna-înţelegere a doua sau mai „multe - persoane spre a creă „un raport juridic între-ele. — Şi această: definiţie este largă, căci _ “raporturi juridice între persoane se găsesc şi în dreptul public | 
(d. p. tratatele internaţionale) şi în dreptul de familie (d. p. că- sătoria, adopţia) şi în îndrituirile. reale (d. p. tradilio) 3. 

: Fiindcă noi ne îndeletnicim aici cu convențiile câ izvor de - 
obligaţii, de aceea trebuie să restrânpem -şi. mai mult definiţia: o „ şi să zicem: Convenţia este împreuna-înțelegere a doua sau mai . . 
“multe persoane spre .a creă o obligăție între ele. ” 

> 

„* B..In.ce priveşte terminologia observăm, că la Romani-con-. - 
“Ventio. se “mai numeşte! şi pactum,- pactio. - o 

  

2009 D 2,14, de pactis, i, $. 2: | 2 YV. Vol, 1,8. 67. 1, 1» p..3%. Ă 3) Chestiunea, dacă traditio este 0 convenţie, e controversată !
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In româneşte pe. lângă neologisinul convenție mai avem pe. 
- tocmeală şi învoeală. — Ne grăbim să adăogăm, că 'vorba învo-... 

>. eală mai are „Şi înţelesul de transacțiune. 

C., Convenţiile' sunt de mai multe feluri, după cum Sunt: 
privite din punctul de vedere: al procedurei civile, ori al tăriei- 

- Sau puterii lor, ori al părţilor obligate, ori al cauzei. lor, ori: 
al raportului dinttre- părți şi obligaţie, ori al rangului lor. .. 

«1. Din punctul de vedere âl procedurii civile, conventiile sunt 
sau stricti juris, sau bonae fidei +... - - - 

Convenții siricti juris sunt. acelea, în care judecătorul, n nu. 
” poate.să evalueze nici întinderea raportului juridie şi nici câtimea. 

condamnării, - E 
- Convenții bonae fidei sunt “acelea, în care “judecătorii poate 

ex pide bona să evalueze şi întinderea raportului juridic şi câ- 
timea condamnării. 

| UI. Din ptinetul de vedere al tării „sau puterii lor, converi-- 
ţiite sunt sau contracte (contractus),. său pacte,(pacia). 

Contractele sunt acele. „Convenții, -care dau naştere unei 0- . 
bligații civile ; iar pactele sunt acele convenţii, care dau haştere- 
numai unei obligaţii naturale. 

1) Contractele, la rândul lor, sunt de patru feluri : Reale, 
verbale, literale” şi consensuale... 

+ Contractele realej Romanii zic re contrahitur obligatio. Con- . 
tractele reale sunt acelea, care-pentru a se naşte cer o: prestaţiune- . 

-- făcută de creditor şi primită: de dalornic, având de: efect obli.. 
garea datornicului sau la o dare înapoi, sau la o restituire, sau-” 
la“ facerea altei prestaţiuni. Ele sunt în număr de cinci: Mutuum, 

- commodatum, depositum, pionus, şi contractele innominate. 
| Mutuum (împrumutul) este darea de' orice lucruri fun-. 
„„ibile, spre a îi. consumate. De pildă: O sumă de bani. 

Commodatum (comodatul) este predarea unui lucru oa- 
recare, spre a fi întrebuințat. De pildă: L. Zitius face bine lui 
C. Sejus cu o scară, ca să-şi culeagă fructele. din. poini. | 

” Depositum (depozitul) “este încredințarea unui lucru oa- 
recare spre a i păzit. şi păstrat, De pildă: L Titus; plecând.. 

  

ov. Vol. 1, 1, s 83, V, p. 39%.
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da: băi încredințează lui C. Sejus mai multe juvaere, ca să i le 
le păstreze, - 

Pignus (amanetul) este. predarea unui lucru spre a asi- 

gură plata unti creanţe. De pitdă: L. Titius, ca să asigure pe 

-C. Sejus, că-i va plăti cei 100: de HS., ce-i datorește, ii predă. 

-un inel de aur. 

Şi contractele înnominate (contractele anonime, contractele 

făr "de nume) sunt orice prestaţiune. făcută şi primită, ca în 

schimb să se facă altă prestațiune, De pildă: L. Titius dă-lui C. 

-Sejus un cal, pentru ca- în schimb C. Sejus să-i dea un bou. 
Contractele verbale. Romanii zic verbis contrahitur obligatio. 

Contractele verbale sunt acelea, care pentru a se naşte cer o 
„formă verbală anumită. Ele' sunt în număr de trei: Stipulatio, _ 

dotis dictio, şi jurata promissio. 

“ Stipulatio este făgăduirea unei prestaţiuni oarecare, De pildă: 

„L.'Tilius întrebat srondes _mihi centum dare, răspunde spondeo. Să 

Dotis dictio este tăgăduirea unei zestre, . - 

Şi jurata promissio „este făgăduirea cu' jurământ a unor 
prestaţiuni făcută de desrebit fostului. lie, stăpân „patronului 

“lui)e 
Contractele. literale, Romanii zic, litteris contrahitur obliga- 

.tio. Contractele literale sunt. acelea, care pentru a se naşte, cer 
o formă scrisă anumită. „Astfel: este litterarum obligatio a dreptului 

"vechiu, care..cere scrierea în catastiful creditorului a unei creanţe. 

Contractele consensuale. Romanii zic, Solo consensu contra- 
-hitur  obligalio. (Contractele . consensuale sunt acelea, care spre - 

a luă naştere cer numai consimţimântul (consensus) sau împreuna- 

“înțelegere a părţilor. -Ele sunt în. număr de cinci: „Emptio-ven- 

-.ditio, locatio- conductio, mandatun, societas şi. contractus empliy- 

teutecarius. 

Emptio-venditio (vindeiea- cumpărare) este tăgăduirea de 
“a predă un lucru oarecare, „spre a fi stăpânit durabil, în schim- 

:bul făgăduirii :unui preţ. 

Locatio-conductio. (închiriarea, arendarea) este. tăgăduirea. - 

sau de a predă un lucru oarecare spre a fi întrebuințat, în schim- 

bul făgăduirii unui preţ, sau de a face o muncă oarecare 
:în schimbul făgăduirii unui preţ. . 

Mandatum (mandatul) este tăgăduirea de a face fără plată 
„ceva.



or 

Societas (tovărăşia) este făgăduirea reciprocă a. două 
ori mai multe persoane, ca să pună la o laltă mijloace sau: 

-de producere, sau de dobândire, pentru ca să i ajungă la un re- - 

zultat de împărţit împreună. . 

Contractus emphyteutecarius este făgăduirea de a tinţă c o- 
“emfiteuză. 

2. Pacta. Am spus, că pactele dau naştere numai la obli- 

gaâţii naturale, Dar, cu vremea, s'a recunoscut, ca unele din: 
ele să dea naştere şi unei obligaţii civile.. Du aceea, pactele la - 

rândul lor sunt de două feluri: Nuda pacta şi pacta vestita. 

„Nuda paciu sunt pactele, care, după cum am spus, 

dau naştere numai la obligații” nalurale, — Aşa dar, în dreptul. 
roman, pactul simplu -nu dă naştere unei obligați civile, E 
pacto -actio non nascitur. 

Vestita pacta sunt acele „pacte, cărora cu vremea li s'a. 

recunoscut puterea de a da naştere nu numai unei obligaţii 

natura:e, ci şi unei obligaţii civile, Ele sunt de trei feluri :: 
Pacta adjecta, pacta praetoria şi pacta legitima. a 

„ Pacla adjecia sau pacta bonae fidei contraclui adjecta sunt 

-pactele, care spre a da naştere_unei obligaţii civile, trebueau să 

fie adăogate la un contractus bonae fidei 5, ca: să schimbe. efec-. 
tele naturale (naturalia) 5 ale acestuia 7, 

Pacta praetoria sunt pactele, cărora pretorul le-a recunoscut: 

"puterea de a da naştere unei obligaţii civile $. 

5) Cf. Vol.I, 1, $. 85, Y, p. 598 şi $ „ S5 bis. IV, p. 405. — V. mai sus; 
pag. 102, C, [. 

6) V. Vol, |, 1, $. 65, II, p. 318. 
7) Pacta adijecta. cele mai însemnate sunt: Pactum de retrovendenao, 

p. de relroemendo, p. proiimeseos, “lex commissoria, in diem addictio, p; reser- -* 

- vati dominii, p. reservatae hypothecae, p. de non alienando, p. displicentiae, 
p. de non praesianda evictione, pactul de a nu fi răspunzător de cusururile: 

„lucrului vândut. - 

8) Pacta praetoria cele mai însemnate sunt: Pactum hiypothiecae, sau: 
-convenţiunea de ipotecă, şi constitutum, Despre 'pactum hypothecae am. 

vorbit la ipotecă. (V. Vol. ], 2, Ş, 92, p. 219 şi urm). Constitutum este în- 
voeala, prin care părţile prin impreună înțelegere fixează o zi anumită. 
pentru a face o prestaţiune, care fa inceput trebuea să aibă de obiect o 
sumă de bani, iar mai târziu putea să aibă de obiectori şi ce. Constitutun: 
poate fi sau constilulum debiii proprii, când datoria de plătit e chiar a. 

făpăduitorului,. sau constitutum debiti alieni, când datoria de plătit este a. 
„altei persoane, .
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Pacta legitima sunt pactele cărora prin constituţii împără- 

eşti (constitutiones principum) li s'a recunoscut puterea de a da 

maştare unei obligaţii civile ?,. 

III; Din punctul de vedere al: părților. obligate; convențiile 

sunt de trei feluri: Sinalagmatice, nesinalagmatice şi sinalag- 

matice imperiecte. 
1). Coavenţii sinalagmatice sunt acelea, care obligă „pe 

„amândouă părţile, , una faţă de alta, ex utroque latere, De aci 

urmează : Că fiecare parte este în aceeaş vreme şi creditor şi 

„„datornic, bine înţeles însă că nu pentru aceeaş prestaţiune, ci 

fiecare pentru altă prestaţiune. Că într'o convenţie sinalagma-. 

tică se găsesc întrunite două obligaţii deosebite!0, Şi că avem şi 

-două acțiuni deosebite, câte una pentru valoriticarea fiecării 

obligaţii. De. pildă: Emplio-venditio obligă pe vânzător să pre=. 

dee cumpărătorului lucrul vândut şi pe cumpărător să plătească 

„ vânzătorului preţul “lucrului cumpărat-şi dă vânzătorului actio 
venditi, ca să reclame plata prețului. şi cumpărătorului actio” 

-empli, ca să reclâme predarea lucrului, — Trebuie să luăm a- 

minte, că aceste două obligaţii deşi sunt deosebite; toluş sunt 

legate între ele prin bona fides a raporturilor sociale: Ă 
"2. Sunt unele convenţii, care obligă numai pe una din 

-:părţi față de cealaltă, ex uno latere. De aci urmează: Că una 
din părţi e numai creditor al prestaţiunii, iar cealaltă e. numai 

datormnic al aceleeaş: prestaţiuni.. Că avem numai o singură obli-. 
gaţie. Şi că avem numai o singură acţiune pentru valorificarea a- 

celei obligăţii., De pildă: Muluum obligă pe împrumutat să dea. . 

înapoi împrumutătorului lucrurile fungibile imprumutate şi dă îm- - 

“prumutătorului actio mutui, ca să reclame darea înapoi a acelor 
“lucruri. De asemenea, depositum. obligă pe depozitar (acel care 

„-a primit lucrul în depozit) să înapoieze -deponentului (acelui care - 
„a pus lucrul în depozit) lucrul. depus şi dă deponentului activ 

depositi, ca să reclame înapoierea acelui lucru, Tot aşa, man- 

" «datum obligă ps mandatar (acel care a. primit însărcinarea de a . 

face fără plată ceva) să facă prestaţiunea, cu care: s'a însărci- 
nat şi dă mandantelui (acelui care a însărcinat pe mandatar să . 

„-9) Patta legitima cele mai însemnate: sunt: Pactum dolale, donatio, 

“pactul privitorla o moştenire viitoare (Ş. 206. p. 36 şi 27). şi pactul, prin 
-.. scare se pot făgădui dobânzi în unele cazuri anumite (Ş. 210, p. 79—80). 

10) Cf. Pernice, Pandekten, $ 170;  Dernburg, Pandekten ; 2, $ 20.
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facă ceva) actid. mandati, ca să ceară facerea acelei  prestaţiuni. 
Dar, uneori,. unele din aceste convenţii, din. pricina Unor-. 

împrejurări. anumite, pot da naştere la o obligaţie şi 'n sarcina. 
creditoiului, care ajunge astiel datornic al datornicului.: Aceasta: 
se "ntâmplă, când datornicul, făcândiprestaţiunea, sau a cheltuit,. 
din punga sa, sau a suferit pagube.. De pildă: „Dacă mandata- 
rul a cheltuit pentru aducerea la. îndeplinire a însărcinări sale,. - 

- mandantul “trebuie să-i plătească toate cheltuelile ş.a. m, 
d. şi mandatarul are, „pentru ca să .reclame: ceeace i se- 

„cuvine; o. acţiune, care' se numeşte actio maridati contrariat. 
„îiindcă, deşi izvorăşte din mandatum şi deci trebuie 'să i se zică. 
actio  mandati,. totuş, neizvorînd. neapărat şi deadreptul din man- 
dat, ci numai întâmplător, din pricina unor împrejurări anumite, 

„i se zice contraria, spre a o deosebi de actio mandati,. care iz- 
vorăşte neapărat şi deadreptul din mandatuim şi căreia i se mai. 
zice “şi actio mandati directa. — Tot aşă se pot întâmplă lucru= > 
rile la depositum şi atunci. vom avea pentru aceleaşi motive! 0 
actio depositi directa şi o actio depositi contraria, ş. a. m. d.— 
Fiindcă nu. toate - convențiile, care obligă. numai pe una din. 

părţi, pot să oblige întâmplător şi pe cealaltă parte, de acea ele 
"se deosebesc în convenţii nesinalagmatice sin convenţii si- 

nalagmatice imperfecte..." 
“Convenții nesinalagmalice sunt” acelea, care în “totdeauna. 

dau naştere numai la o obligaţie: în sarcina unei. părţi „şi. nicio- 
dată şi'n sarcina celeilalte părţi: şi deci 'nu. dau naştere nici la o. 

-.actio -contraria. De pildă : Mutuurm, stipulatio, lilterarum obligatio. 
Convenții sinalaemalice - imperfecte sunt acelea, care de: 

regulă dau naștere numai la o obligaţie în sarcina uneia din părţi, 
dar care întâmplător pot "da „naştere şi la o obligatie în “sarcina: 
celeilalte părţi: şi deci şi-la o actio contraria. De pildă: Man-. -. 
datum, depositum, commodatum. — Fiincă acestor convenţii li .:- 
se zice sinalagmatice imperfecte, de 'aceea convențiilor sina-: 
lagmatice li se mai zice şi convenții 'sinalagmatice perfecte, spre - 
a se arătă şi mai-tare, că acestea :nu uneori şi întâmplător, ci'n. 
totdeauna dau naştere la obligaţii în: sarcina” amânduror părţilor. 

“una faţă de alta. | 

3) Se obişnueşte ca 'n loc, de convenţii nesinalagmatice,- 

  

1!) V. Vol, , Î, ş 85, vu pag. 399, 

x
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sinalagmatice şi sinalagmatice” imperfecte să. se spună: Conven-. 

ţii unilaterale, convenţii bilaterale şi convenţii bilaterale neegale. 

— Acest chip de rostire nu e nimerit: Convenţiile fiind acte 

- Auridice bilaterale ?, de vom întrebuinţă chipul de rostire de mai 
sus, ajungem la inelegantia de a zice, că dintre actele juridice . . 
-bilaterale, unele -sunt bilaterale neegale, iar altele sunt chiar 
unilaterale ? 

IV. Din “punctul de vedere al cauzei 2 , convențiile sunt de 

-două feluri: Sau cauzale, sau necauzale. - 

1) Convenții cauzale sunt acelea, „care, spre” a lua naş- 

tere, cer înfăpliirea cauzei sau a scopului, care ne-a făcut să le 

încheiem. De pildă: Mutuum cere darea. banilor împrumutaţi ; 

-nu e de ajuns făgădueală de a da bani în împrumut !— Conven- 

iile” cauzale 'se mai numesc şi convenții materiale. 

2) Convenții necauzale sunt acelea, care, spre a'luă naş- 

înscris, fie altfel, anume : prevăzută de dreptul pozitiv. Pentru 

aceste convenţii: forma ţine loc de cauză 11. De aceea nu se . 
“mai cercetează, daca s'a înfăptuit şi cauza lor, ori nu sa înfăp- 
_tuit. De pildă: Stipulatio cere, să se întrebuinţeze o- formă ver- 

bată anumită. Viitorul creditor să întrebe” spondes mihi centuni : -: 

„dare (tăgădueşti 'să-mi dai 100) ? şi viitorul datornic să răspundă,” 

spondeo (făgăduesc), Ea nu cere, ca datornicul, “răspunzând spon- 

„deo, să arate cauza pentru care făgădueşte, adăogând d. p. pretii + 

„-niomine (drept preţ), ori donationis nomine (drept dar), ş. a. Este 
de ajuns, că el a răspuns -spondeo!/— Convenţiile necauzale 

„se mai numesc şi convenții nemateriale, abstracte, (formale).— 

„Asifel de convenţii pot fi numai convențiile nesinalagmatice 5, 

3) Insemnătatea deosebirii. 
Când avem de a. face! cu; 0 convenţie:  cauzală,- raaterială, 

- datornicul pârât se poate împotrivi cererii de executare a obli- 

„gaţiei, zicând numai, că izvorul obligaţiei, convenţia, nu are 
cauză, fără să mai fie nevolt să dovedească lipsa cauzei, şi cre- 

ditorul reclamant” va trebui neapărat să facă dovada, că acea - 

- „convenţie are cauză. e 

12) V. Vol. 1, Introducere, $. 24, vu, 2 2, p. 103. 
13) V. $. 69, V, p. 338 şi urm.. | 

14) V. mai jos n. 16. - | ! - 
15) V. mat sus pag..106. 

„tere, cer' numai întrebuințarea unei formalităţi, fie verbală, fie în - 

,
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Când avem de a tace cu o convenţie necăuzală, “abstractă, | 
datornicul poate face una dih două: Să aştepte să fie atacată şi 
apoi să se apere, ori să înceapă el să atace. | 

Defensiva : Datornicul pârât nu se poate împoirivi cererii 
de executare a obligaţiei, zicând numai, că izvorul obligaţiei, 
convenţia, nu are cauză, : ci trebuie! neapărat să facă el do- 

“vada, că aceâ convenţie mare cauză. In adevăr, întru cât e: 
vorba de o convenţie - necauzală, abstractă, creditorul “re= 

" clamant, dovedind, de pildă prin înfăţişarea unui. înscris, că 
a- întrebuințat cutare : formă ancmiță, a dovedit în: aceeaş. . 
vreme, şi “Cauza convenției; căci, pentru convențiile : acestea, : 
după cu am văzut 36, forma ține loc de cauză! — Dator-,. . 
nicul. pârât se va apără prin 'exceptio doli, zicând, creditorului, .. . 

„că abuzează de îndrituirea lui formală, De pildă : Creditorul unei 
- stipulalio, înfăţişând înscrisul doveditor âl acesteia, ori dove- 
dind'o în alt chip, reclamă să isă plătească 1000 0_HS., ce i s'a: 
făgăduit de datornic, Acesta nu poate scăpă de “condamnare, a- 
-părându-se cu lipsa de cauza a stipulaţiei ; căci, creditorul Infă- - 
“ţişând înscrisul, va replică: Ai făgăduit, eşti obligat; nimănui:. = - 

- nu-i pasă de ce ai făgăduit! Pârâtul va trebui să se apere zi-  - - 
când: Sau, da, am făgăduit ; dar, am făcut?o, fiindcă mă credeam. . 
dator; de' îapt nu-s dator; deci, stipulaiio este “sine causa; tu. 
ştiind aceasta şi totuş reclamiând, te faci vinovat de dolus; ac- 

- țiunii tale îi opun exceptio doli. Sau, da, arh făgăduit ; dar. am 
făcut'o, fiindcă şi tu mi-ai făgăduit 5) prestaţiune ; stipulalio este o- 
stipulatio ob causam,; tu nefăcându-mi această prestaţiune, nu s'a în- _ 
făptuit cauza, causa non est secuta ; deci, nu trebuie să reclami +: 
reclamând în aceste împrejurări, te faci vinovat de dolus ; de aceea 
acţiunii tale îi opun exceptio doli !/ — Pârâtul va trebui î în todeauna: 
să dovedească exceptio doli a sa. | 

Ofensiva : Dătornicul mare nevoie să aştepte, ca să fie : a- 
„tacat, ci poate să ia el ofensiva şi să ceară: înapoi înscrisul do=. 
veditor al stipulaţiei, condicere stipulatiohem, pe temeiul,. că s'a . 

- obligat, fie fără să fie dator, fie fiindcă i s'a-făgăduit o pres- 
taţiune, pe care:n'a primit'o. — Și în acest: caz datornicul va: 

"trebui să facă dovada faptelor, pe care-şi sprijină cererea sa. 
"Din punctul de vedere al formei 1, „convențiile „sunt de 

“ două ieluri Sau formale, sau netormale, 

_16) V.. mai sus. n. 14: 

17) V. VoL. 1,1. Introducerea, s 2, VII, 5, p. „106, 
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o » Convenții formale sunt acelea, care șpre a luă naştere, 

> cer neapărat. întrebuințarea' unei formalități, fie veibâlă; tie scrisă, 

“fie altfel, anume prevăzută _ sau. de .dreptul poziliv, sau de părți. 

„ Dreptul pozitiv cere!s f formalități “anumite pentru mancipatio, 

" nexum, in jure cessio, Cere forma verbală i pentru-sti stipulatio, dotis 

dictio, jurata “promissio!?. Cere forma scrisă i pentru litierarum 

obligatio, donatio mai mare de 500 solidi (care e. supusă la insi- 

nuatio), intercessio din partea femeilor, :ransaclio privitoare la , 

alimente neajunse încă lă termin, contracius emphyteutecarius 

“(când e privitor la bunurile unei biserici, precum şi când păr- 

țile schimbă rânduelile statornicite de împăratul Zenon). şi din 

„vremea împărăților o cautio (înscris) şi: pentru stipulatio. 

„Părţile pot cere formalități anumite : Sau forma scrisă, De . 

la Justinian o- astfel de convenţiune trebuie scrisă toată pe cu- 

rât;- mundum, şi iscălită. Iscălirea trebuie să se facă de. partea, 

„care dă înscrisul celeilalte. părţi. Dar, dacă învoeala se face în 

dublu exemplar, fiecare din părţi iscăleşte numai înscrisul, pe: 

care-l dă celeilalte ; căci, aceasta, având înscrisul în mâna sa, : 

“îl poate iscăli oricând! — Sau aflarea de faţă a unui funcţionar 2. 

— Convenţiile formale se mai numesc şi convențiuni solemne... 

2). Convenții neformale sunt acelea, -care, spre a se „nâşte, 

“nu cer neapărat întrebuinţarea vre unei formalităţi. Ele pot fi 

„făcute în orice: chip voesc părțile?!; pot fi făcute şi. formal, dar, 

“nu e nevoie de aceasta. — Astfel de convenţii sunt toate con- 

“ venţiile, pentru -care nici dreptul . pozitiv, nici părţile nu cer 

” întrebuinţarea vreunui formalităţi. — Ele se mai numesc şi con- 

“venții amorfe, convenţii 'nesolemne. 

VI. Din punctul de vedere al raporturilor “dintre părți. şi 

obligaţie; convențiile sunt de două - feluri: Sau. gratuite, sau 

oneroase. | 

| 1, „Convenții gratuile sunt. i. acelea, prin care una din părţi - 

sau face, sati se obligă să facă o liberalitate (dărnicie) celeilalte, 

fără ca. aceasta: la.rândul său, deşi trage foloase, sau să facă 

„sau. să se oblige să facă vre-o altă prestaţiune, De pilda: Do- 

natio,: Commodatum, depositur. îi 

18) Vol, I1, $. 66, 1,2. p. 220 ş V, p. 324. 

| 19) V. mai sus, |, 1, p.-103. - 
_ 20) V. mai sus n. 17 (in jure cessto, ş. a). 

21) V.. Vol. 1,1, $, ST, !, p. 325 şi urm, Arătarea de e voință sau 

expresă, sau tacita. ” ,
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2). Convenții oneroase- sunt acelea, prin care fiecare din: - 
__ părţi trag foloase numai în:schimbul unei prestaţiuni sau făcute, 

sau pe care se obligă s*o facă. Cu alte vorbe în astfel de con-: 
"venii fiecare. parte înţelege să primească un echivalent, pen- 

tru ceea ce sau a făcut, -sau se obligă să facă, De pildă : Emp- 
fio-venditio, locatio-conductie. A a 

Convenţiile oneroase la rândul lor sunt de două feluri: 
„Sau comutative, sau aleatorii. a 

- Convenții comutative sunt acele convenţii oneroase, în 
. care echivalentul de primit de fiecare din părţi este ceva sigur; 

părţile trebuie să dobândească ceva în schimbul jertfei, pe care 
o fac. De pildă: Emtio-venditio, locatio-conductio. . | 

Convenții aleatorii sunt. acelea convenţii oneroase, în. care 
„echivalentul de” primit de fiecare din “părţi nu este ceva 
“sigur, ci sau numai sorţi. reciproci fie de câştig, fie de pierdere, 
sau atât sorţi de aceştia, cât şi un folos. singur, ori pentru a- 
mândouă-părţile, ori numai pentru una din-ele. [De pildă:'Alea. 

“(jocuri -de noroc), sponsio (rămăşagul), emptio spei, emptio rei 
„Speratae, faenus nauticum 22, e 

„VII Din punctul de vedere al rangului lor, convențiile sunt - 
“de două feluri: Sau principale, sau-accesorii.. -! Ia 

1) Convenții principale sunt acelea, care, au ființă şi pot 
să trăească prin ele însăşi. De pildă: Toate felurile de contracie 

"mai sus înşirate2%, afarăă de pionus. 
„2). Convenții accesorii sunt acelea, care-n'au ființă şi nu “| 

- pot să trăiască, decât sprijinindu-se pe altele. De pildă: Pig- 
nus, [stipulatio poenae; arrha (arvina), adpromissio- (sponsio şi * 
fidepromissio), fidejussio, - constitulum . debiti alieni, mandatum - gualificatum]. Ia | E 

| _ $.215dis. | Ă si 
„1. De lege-ferenda se poate desbate, dacă e bine să se'n-: - 

găduie, ca părţile să: poată să se oblige încheind convenții 
abstracte. — Că părţile pot să încheie astfel de 'convenţiuni e _ :. 

- de netăgăduit. Dar, că: judecătorul va crede această, e altceva! — Convenţiile abstracte nu sunt de recomandat: 1) Orice ope-. - 
22) V.maijos, . .: | 
23) V. mai Sus, C. [l, 1, p. 102-104: _ . 
24) V. mai sus n. 23, - ” a
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„raţie abstractă este o operaţie grea |! 2) Creditorii ar putea abuză de 

N astfel de convenţii, spre a ascunde obligaţii sau reprobatae, 

"sau oprite.—3) Dovedirea lor e grea ; căci nu-i uşor deloc să do- 

vedim, că părţile au voit să se oblige abstract ori ba !—La Romani 

lucrul eră mai uşor, căci convențiile abstracte aveau o formă 

anumită. — Şi azi, “dreptul pozitiv prevede uneori o formă anumită, 

i de pildă, pentru cambie, care deci-e o convenţie abstractă —Dar, 

unii, învăţaţi'ai dreptului nu cer numai decât o formă, ci se mulţu- 

mesc şi cu o arătare vremelnică a. cauzei. De pildă: După soco- 

teală, ori ca saldo, ori mă recunosc dator cu una sută de mii lei, 

[1:Se poate desbate: Pe ce şi cu ce să se înscrie 2 — Este: 

deajuns să se scrie pe hârtie? Dar, dacă * sau se sapă pe cornul 

unui animal, sau se brodează pe o batistă, sau se scrie pe ani- 

_sip, pe ghiaţă, pe apă, în vânt ?—Este deajuns să se scrie sau 

cu creionul, sau cu sânge, sau trebuie numai decât cu cerneală? 

Şi cu ce fel de cerneală? Roşie, neagră, violetă, ş. a. m. d;? 

La Romani, numai împărații întrebuinţau cerneală roşie.. In Ro- 

mânia un. ministru de justiţie a rânduit, ca dregătoriile jude- 

_cătoreşti să primească numai actele, care vor fi scrise cu cer- 

neală neagră! Fireşte, că rândueala aceasta n a ținut decât vre- 

melnic |... | - 

Elementele trebuitoare pentru valabilitatea convențiilor. 

“Ş. 216. Elementele privitoare la părțile, care încheie 

_convenţia.. 

"Pentru ca o convenţie să se nască, şi să aibă tărie tre- 

buie, ca părţile să poată să-i.dea naştere, adică să fie capabile 

"să aibă capacitatea juridică. 

„Convenţiile fiind. acte “juridice 4, urmează, că persoanele 

capabile să facă acte juridice 2, sunt capabile să încheie şi con- 

venţii. Am arătat în alle locuri, care persoane, sau n'au Ca-: 

pacitate - de loc, sau au o capacitate restrânsă *, 

  

1) V. Vol. ], îi, Introducerea, Ş. 24, VI, 2, p. 105. V. mai sus S 214. 

BL, p. 100.. 
2 V. Vol. 1,1, $. 68, p. 33, | 
3) V. VoL.1,1, 3.18 8.p. 206—218 (Latini şi peregrini), şi C,.2, p.. 

- 219 (alieni juris), $. 19, p. 222 — 226 (impuberii şi minorii) şi $, 20, p. 226-— 

228 (femeile).



2 

3. 217. Elementele privitoare Ia obiectul convenţiunilor. 
A. Am văzut?, că obiectul convenției este să dea naştere - la obligaţii, adică să silească sau pe una din părţi, sau pe a- mândouă să facă o prestaţiune. 

I. Pentru ca *o convenţie să - se nască şi să aibă tărie trebuie, ca Prestațiunea obligaţiei, 'izvorind din. ea, să. întru= nească însuşirile mai sus arătate 2, De aceea, m'au ființă urmă-. toarele convenţii: | | ,. 1) Convenţia, - prin: care ne oblizăm să. facem ceva o- biectiv imposibil3. De pildă: Convenţia sau de a da, sau de „a predă un lucru. (hippocentaur, ş,. a.), care in rerum natura: - non esti. Convenţia de-a execută parţial o obligaţie cu- pres- | taţiune indivizibilă 5. Convenţia de a. prestă. fapta altei per- Soane, ş. a. : : . LL 2) Convenţia, prin care ne obligăm să facem Ceva ili- cit, adică ceva. juridicește . imposibil. De pildă :. Convenţia. sau -de a da, sau de a predă o res extra commercium, îie res extra nostrum patrimonium, ca forul roman, res religioasa; homo liber Ş.-a., fie res cujus commercium non est, ca nemişcătorul dotal,,- Tes litigioasa. ş. a.7, “Convenţia de a da res propria a celei-: „Ialte părţi, căci quod meum: est amplius . meum ieri non potest. 
3) Convenţia, -prin care ne obligăm să facem ceva ne- moral, : De pildă: Convenţia de a fură un lucru;. convențiile cămătăreşti 3; convențiile privitoare la jocuri de noroc *; con-. venţia de a nu exercită acelaş comerţ, ca şi cealaltă parte, Pentru a_nu-i face concurenţă ;. convenţia, ca întregul venit al activităţii economice a unei părți să fie cedat pentru totdeauna - ” celeilalte părţi; ş. a. | | - : 

- . Î 

1) V. mai sus $. 215. Definiţie. | a] 2) V. mai sus, $. 206, p. 33 şi urm. Mi | 3) D., 44.7, de obligationibuis et actionibus, 1, 9; D., 18, 1, de contra- henda emptione, 15, pr, şi 34, 8.1, - E - | 4) V. Mai sus, $. 206, p. 34, 
5) V. mai sus, Ş. 210, p. 55, | , 

! 6) Dig, 43, 1, de verborum obligationibus, 38, pr, - „- 7) D., 18, 1, de contrahenda emplione, 34, $$. 1 şi 2; D., 45,1, de - verborum obligationibus, 83,5. 5. — Cf. Vol. 1, 1, $. 44, V, p. 284 şi $, 49, 1, p. 289, - - a - SN SI 8) V. mai'sus, $. 212,G, II, p. 84 | 
9) V. mai sus, Ş. 213, C, p.93, 
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4) Convenţia, prin care ne obligăm. să facem . ceva sau. 
nedeterminat, sau cu nepultința de determinat. De pildă: Conven- 
ţia deșa clădi o casă, fără ca'să se statornicească locul, pe 
care să se clădească, ş.a. . | 
5) Convenţia, prin care ne obligăm să facem ceva, ce 

mare nici un folos patrimonial cel puțin mijlocit pentru cealaltă 
| parte. De pildă : Convenţia de a nu înstreină un praedium 

fără de învoirea proprietarului vecin %, Ă , 
E 6) Se înţelege, că, în cazul în care convenţia nevalabilă - 

este o convenţie sinalagmatică, una din obligaţii neluând naştere, 
nici cealaltă -obligaţie nu va luă naştere şi deci datornicul aces- 
tteia. sau nu va trebui. s'o execute, sau, dacă a executat'o, va . 
putea cere înapoi, ceea ce a făcut pentru executarea ei. 

„Îl. Când e vorba de o imposibilitate subiectivă a datorni- 
cului, care s'â obiigat la: un act oarecare, convenţia va. luă 
naştere şi, dacă datornicul s'a făcut vinovat cel puţin de culpa, 

„Va trebui să plătească despăgubiri !!, . 
„WI. Convenţia, prin care ne obligăm să facem ceva imposibil. 

Juridiceşte, poate să ia naştere; dacă e condiţionată. In ase- 
"menea caz se nădăjdueşte, că: imposibilitatea. juridică „va fi 
încetat, când se va împlini condiția. De pildă: Vânzarea. unei 

„res propria. a ' cumpărătorului sub condiția, dacă va veni co- 
- rabia din Asia 12. O astfel de vânzare, pe lângă condiţia expreșă, 

dacă va veni corabia din Asia, mai cuprinde şi o condiție ta- . 
“ cită, dacă la împlinirea .acelei “condiţii exprese, - cumpărătorul 
nu va mai fi proprietarul lucrului cumpărat. Şi în adevăr, dacă 

- această condiție tacită se va implini, vânzarea“ va luă naştere. - 

E Ş. 2177. 
| __ A: O cestiune foarte însemnată este următoarea : In cazul, 
““în care o convenţie n'are fiinţă, fiindcă datornicul s'a obligat 

să facă -o prestaţiune, pe care n'o poate face, din pricină că 
este obiectiv. imposibilă, ori juridiceşte imposibilă, adică ilicită, 
creditorul, care din această_pricină va suferi o pagubă, este o- 

  

„105 D., 2,14, de pactis, Gl. . . 
11) V. mai sus-$. 20%, 1,2, p.33.: a Aa 

-12) D., 18, 1 de contrahenda emptione, 61; D., 45. 1, de verborum  . - “Obligationibus. 31. — Cf, D., 50, 17, de regulis juris, 43; D., 18,1. decon- - drahenda emptione, 16.
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are îndrituit, de va fi de bună credință, să fie despăgubit ?- 
| "1. In dreptul vechiu, convenţia neluând naştere, cre- - 
ditorul nu era îndrituit la nici'o despăgubire | De pildă: Când 

„un locus religiosus fusese vândut pro puro, vânzarea nu există, 
de oarece lipsea obiectul, şi, fiindcă . din ceeace nu” există 
nu poate izvori nimic, nu se. da cumpărătorului nici. actio: 
empti, pentru a căpătă despăgubiri !. 

II. In dreptul nou chestiunea e foarte controversată, din pri- 
„cină că izvoarele noastre n'o curmă desluşit 2. 

1) Potrivit unei păreri, creditorul e îndrituit la despăgubiri, 
numai când datorhicul s'a făcut vinovat sau de dolus, sau de 

“culpa, adică a ştiut, ori raţional, ar îi putut şti, că prestaţiunea, - 
pe care s'a obligat s'o. facă, este imposibilă obiectiv,- ori. im- 
posibilă juridiceşte, adică ilicită 3. Deci, îndrituirea la despă-- 
gubiri nu se întemeiă-pe convenţia - (vânzare, ş. a.); care nu 
există,-ci pe făpta, de care se făcuse vinovat datornicul |! 

2) Insă, din izvoarele noastre reiese, că evoluţiunea acestei 
"chestiuni a fost -următoarea : a 

„Mai întâi, în cazul de mai sus al vânzării unui “locus re- 
ligiosus, pretorul a -venit în ajutorul cumpărătorului de „bună | 
credință şi de vreme cenu-i putea da.actio -empti, fiindcă vân- 

- zarea nu există, i-a dat. o în factum actio. - 
Pe urmă, în cazul când. vânzătorul unei res sau sacra, sau: 

-.. religiosa, sau publica, se. făcuse vinovat de dolus, s'a dat cum-= 

părătorului de bună credinţă chiar actio 'empti, deşi se recu-. 

noştea î, că vânzarea nu există (licet emptio. non teneat), 

In cazul vânzării unui om liber drept. rob, s'a dat: cum- 

„_ părătorului de bună credinţă actio empti (poate chiar mai înainte 
“de a se da această acţiune în cazul precedent) .şi sa mers atât. 

de departe încât s'a zis, că în acest caz Vânzarea Chiar există 5. 

RR 1) Argument din D., 1147, de religiosis, 8, $. 1. — Cf. IL 3, 19, de 

inutilibus -stipulationibus, $.2; ]., 3,23, de emptione, Ş. 2; D., 18,1, de- 

contrahenda emplione, 34, $. 2; D., 45,1, de verborum obligationibus, 83, 35, 

„1-29 V. Maynzi, e 2, â. 199, Observation |; Dernburg, 1. c. 2, $. 16., 
“n; 12 şi n. 13; Girard, Lc. (1918), p. 453,n. 1 şin. 5, p. 433, n. şi p. 

454, n. 1; Savigny, Le droit des obligations, 2; 3.8. . 

| - 3) D., 19, 1, de actionibus emti et. vendili, 21, pr. j 

4)-D., 18, 1, de conirahenda emplione, 62, S. 1.—Cf. 3,93, de 
“empiione, $. 5. - _ 

- 5) D., 18,1, de. conirahenda emptione, 4 şi 70; D., 2172, de evic-. 
" dionibus 39, 8.3. | N e



- — 5 — 

ă In sfârşit, în cazul vânzării unui lucru, care in rerum natura 
non.est,: unii jurisconsulţi romani erau de părere, că vânzătorul' 
e obligat ex emplo, când se vânduse sau copilul unei roabe 

- sterpe, sau o -moştenire, care nu există $; iar alţii erau de 
părere, că vârizătorul nu-i obligat la. nimic, când se vânduse! 
orice iucru, „care în clipa încheierii convenției nu mai există, pre- 
cum este o casă, carearsese mai înâinte de vânzare î.. 

3, Pe temeiul acestei evoluţiuni unii romanişti se cred în- 
dreptăţiţi pentru vânzare, care e un contracius. bonae fidei, să - 

„ pună următoarele regule: 7 
Când prestaţiunea nu poate. fi făcută din pricina cumpără- 

torului, vâniătorul nu-i obligat la nici o despăgubire, afară numai 
dacă se va fi făcut vinovat de dolus.. De pildă: C,. Sejus cere “ 
să i se făpădueascâ un lucru, sau pe care nu-l poate dobândi i 

“(cujus commercium non habet), sau care & al său, neştiind, nici 
„Că nu-l poate dobândi, nici că e res propria 8. 

__ Când prestaţiunea nu poate îi făcută din pricina “vân- 
zătorului*, acesta, chiar dacă va fi de bună credinţă şi nevinovat nici 
de dolus, nici de culpa, adică, fie că a ştiut (şi-a dat seamă), 

„că prestaţiunea nu poate fi făcută, fie că n'a ştiut (S'a înşelat în 
„această -privinţă), trebuie să despăgubească pe cumpărător, şi - 
de aceea :se dă cumpărătorului acţiunea. din contractul de vân- - 

„zare, care e privit; că -â luat naştere şi e valabil. — Vânzătorul  - 
"e respunzător de toate pagubele suferite de cumpărător; deci, 

- câtimea despăgăbirilor trebuie să fie atât de .mare încât” “cumpâ= 
rătorul să nu sufere .nici-o pagubă, din pricină. că prestaţiunea 

. ma fost făcută, ci. să fie despăgubit pe deplin. 
In ce priveşte însă toate  contractus strigti.. iuris' creditorul 

nu se poate niciodată sprijini pe contract şi deci nu poate: in- 
entă acţiunea acestuia, = Dar, in cazul, în care datoriiicul s'a făcut 

-:* vinovat de dolus, creditorul lă 'nceput trebuiă să încheie o stipu- . 
atio de dolo. cu' datornicul, ca să tăgăduească anume, că nu se . 

6) D., 19, 1, de act. ermpti et venditi, 2; pr.; D, 15, -4, de here- 
ditale vel actione vendita, 8 şi 9. : N “ o. 

7) D., 18,1, „de contrahenda emptione, 15, pr.-şi 5, pr. şiŞ.1. 
8) . D, -45; 1, de verborum obligalionibus, 34; D. "44, 7 de' obliga- 

„lionibus et a tiinitus 1, $. 10.. 

9) De pildă: Pentru vânzăior 'ucrul 1 făgăduit e extra” commericium, 
fiindcă el nu-l poate dobândi, . ă
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va “face vinovat de dolus. Mai. „târziu, de când are fiinţă a dclio - 
„dolo penală; poate să exercite această'acţiune.—E de luat aminte. 
însă, că actio de dolo penală, din pricină că e vremelnică şi nu. 

„trece la moştenitori, nu-i. aşa de „priincioasă, ca actio ex stipu- 
latu, care e perpetuă şi trece la moştenitori. - 

Când creditorul. sau ştiă, sau raţional ar fi putut. şti, că 
” prestaţiunea, ! inu poate fi făcută, - convenţia în totdeauna nu 

va luă naştere, chiar dacă va fi o vânzare, şi creditorul nu va fi 
. îndrituit la despăgubiri faţă de datornic. Ba, creditorul, care se . 
„va fi făcut vinovat de dolus faţă de datornic, va putea fi reclamat + 

de acesta pentru despăgubiri cu actio de dolo. ă 

Când. şi creditorul şi datornicul -sunt vinovaţi de dolus, c con- 
venția deasemenea nu ia. naştere; iar la despăgubiri nu va. 

_îi îndrituit nici unul, fiindcă. „dolus înter. - utramque pariem COm-. 
“ pensandus est. 1, 

B. Convenţia sau . de a da, saude a predă 0 res  aliena- 

este valabilă, . i - - 

"1 In adevăr, în astfel de cazuri datornicul se. obligă, 1 nu să 
“iure lucrul dela proprietar, ci să-l dobândească în ckip cinstit, 

„pentru ca-pe urmă sau să-l "dea, sau să-l: predea creditorului. ” 
lar, dacă nu va putea să-l dobândească şi de aceea nu-şi va. 

putea împlini obligaţia, pe care şi-a luato, va plăti creditorului 
- despăgubiri. — Aşa dar, împrejurarea, că. lucrul datorit este: res: 
-aliena, nu înrâureşte asupra naşterii convenției ci asupra exe- : 
cutării ei. — Regula aceasta este adevărată atât pentru convențiile, 
care dau naştere unei obligatio dandi (dare rem alienam), cât şi 

„pentru acelea, care dau naştere unei obligatio faciendi (tradere- 
_rem alienam, bine, înţeles! numai :0o traditio de fapt). . 

| 1) In ce “priveşte obligationes dandi. Izvoarele noastre spun. 
„lămurit şi neîndoelnic, că înființarea . anui. servituţi de trecere 

pot fi făgăduită şi de o persoană, qui fundum non habeti?, că. 
"robul altuia poate fi făgăduit, spre a fi dat!3, că se poate lăsă. 

legatum o res aliena de testatorul, care ştie, că acel lucru nu-i 
nici al său,. nici al moştenitorului însărcinat. cu legatum, ci al 
altei persoane n, că se „poate da în „Pienus, un lucru al altuia 5, 

  

„10) Cf, D., 18,1, de contrahenda  emplione, 57, s. 3, 
11) V. mai sus $. 210, n. 8,p.5 E 
12) D., 10, 2, familiae cena, 25, $. 10. 
13) D, 45, 1 de verborum obiigationibus, 137, 4,iîn fine. - 
14) D, SA (30), de legatis, 39 ,$. 7; ]., 2. 20, de legatis, S 4 
15). D. 13, 7, de pignerat icia actioie, 9, $.4.. 

7
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- 2) În ce priveşte obligationes faciendi. Izvoarele noastre dea- 
semenea spun lămurit şi neîndoelnic, că o res aliena poate fi 

„ sau vândută'S, sau închiriată!7, sau commodata'ă, sau pusă în de- - 
pozith, o | e 

„Il. Uni jurisconsulți de-azi sunt de părere, că nu se poate 
„nici vinde; nici făgădui o res aliena, fiindcă astfel de conven- . 

- ţii. ar fi şi nelegale şi nemorale, .. | i 
Fiindcă. această părere e prea absolută şi ne face să în-. . 

vinuim. dreptul roman de nemoralitate, de aceea, alţi juriscon-. . 
sulţi, caută să apere” pe: Romani zicând, că ei ăveau dreptate: - 
deplină numai în ce priveşte vânzarea, în care pe atunci eră nevoie: - 
numai de fradere rem venditam, nu-şi în ce priveşte obligaţiile. - 

„de dare reni. — Dar nu-i 'aşa! Nemoralitatea e de o potrivă de 
mare, când se face fraditio a unui lucru cu cugetul, ca accipiens 
să. facă orice ar vrea. cu el ca stăpân, cât şi când cineva are - 
cugetul „de -dare/ Afară de. aceasta, deosebirea ce se face între: 
iradere şi dare e potrivnică izvoarele noastre ! A 

Alţi jurisconsulţi vor :să facă altă-deosebire : Res aliena, 
se poate vinde, când sau amândouă părţile, sau cel "puţin cum- .. 
părătorul sunt de bună credinţă, adică-nu._ ştiu, că lucrul nu-i 
al vânzătorului ; însă, nu se poate vinde, când cumpărătorul, şi 
cu atât mai mult când amândouă părțile sunt de rea credinţă, | 
adică ştiu, că lucrul nu-i al vânzătorului; — Dar, iar nu-i aşa! 
Şi deosebirea aceasta e potrivnică 'dreptei judecăţi! In adevăr, 
a şti, că lucrul, vândut de o parte şi cumpărat de cealaltă pate, 
este al altuia, nu-i o rea. credinţă. De pildă: C. Sejus vede o . 

- "casă; care-i place, şi, ştiind, că e a lui £, Titius, spune lui M. -: 
Maevius, că-i pare rău, că m'o are şi că af da un milion de: 
sesterţii,. ca s'o cumpere !— M, Maevius îi răspunde, pentru - 
prețul - acesta mă oblig, ca până întro lună-să ţi-o. predau, ca, 
“să intri în stăpânirea ei, — C. Sejus zice, foarte bine, ne-am 

„ înţeles! — Intrun” astfel de caz, vânzarea are fiinţă şi nu.vă fi 
nici o. nemoralitate, nici : în . fapta lui C. Sejus, nici în acea a 
lui M. Maevius. Deci, dacă M. Maevius va cumpără casa dela. 
L. Tilius- şi la terminul „arătat va voi s'o predea lui. C, Sejus, 

  

16) D., 18, 1, de contrahenda emplione, 28, . 
17) D., 19,2, locali, 7. 

| -18) D., 13, 6, commodati, 15. . 
- 19) D., 16, 3, depositi, 1, $, 29,
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“acesta nu va putea sub nici un cuvânt să. n'o primească! Cine-i 

va da oare dreptate?! — Deosebirea aceasta nesocotită a fost - 
„sprijinită pe Dig., 18, 1, contrahenda emptione, 34, $. 3. Insă, aici 
“nu-i vorba de o res aliena simplă, ci de o res aliena, care. e în 

-aceeaş vreme şi o res furtiva.; şi se înţelege, că acel, care pri- 

-meşte un lucru “de furat, ajunge tăinuitor! Aci avem de aface 
-cu o nemoralitate; dâr, ea e pricinuită de hoţie, iar ni de în- 
„-Suşirea lucrului de a fi al altuia !%, 

7 

- Consimţimântul. 

Ş: 218. In general. 

„ Am văzut, că'o convenţie este un act juridic şi anume 
“un act juridic: bilateral !. — Ştim, că, actul juridic fiind o faptă: 
-omeneaseă 'voiță, elementul de căpetenie sau. temeiul oricărui 

act juridic este voința persoanei, care. face acel act2, şi că, 

voinţa fiind de două feluri, voinţă internă şi voinţă exprimată, | 
pentru ca un act: juridic să ia: naştere trebuie de regulă, ca” 

: între voința internă -- a persoanei, care face actul, şi ex- 

_“-primarea voinţei ei.:să fie. armonie. Findcă v.- convenţie 

“e. un act juridic bilateral, pentru 'ca ea să se nască va trebui 
-deci, ca între voința unei părţi şi: voința celeilalte să fie ar- 

-monie. Această armonie, aceasta împreună- înţelegere intre vo: 
inţele părţilor contractante se numeşte: consensus,: consimţimânt, 

__-— Deci, pentru ca să fim îndreptăţi ți să întrebuinţăm vorba 
 „consimţimânt, trebuie neapărat să avem. deaface cel puţin cu 
- două voințe a două părţi. De aceea, este greşit. să zicem: Con- - 
-simţimântul unei părţi, o parte şi-a dat consimţimântul, ş. a. 
„Trebuie să zicem: Voința unei părţi, o parte şi-a arătat voinţa, . 
:$. a.—Dar, e bine să zicem: O parte consimte, o parte a con- 

“simţit ş. a. —Totuş Codul Civil, în 'art. 948, al. 2, vorbeşte de 
-» Consimţimântul valabil al părfei, ce se obligă“! : 

„Când între - voinţele a două părţi contractante - nu este ! 

20) V, Maynz, |. c., 2, 8. 199, Observation Il 

1) V. mai sus $.:214,1], p. 100. V. Vol. 1. ntroducere $ „24, VII, 2, 
. 105, | 

2) V. Vol. 1, 1, $. 64, p. 317. | N | : 
3) V. Vol. 1. 1. $. 67,1, 1, p. 328. . - a a
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armonie, - ci desarmonie, : convenţia nu poate să se nască. 
Această desarmonie se numeşte dissensus.— Deci, pentru ca să. 
„putem întrebuință vorba dissensus, trebuie deasemenea să avem. 
deaface cel puţin'cu două voințe a două părţi. 

|. Aşa dar, consimţimântul este împreuna - înțelegere ară- 
_tată a voinţelor părţilor, care încheie o convenţie.' Una din ele. 
„îşi arată voinţa să fie datornic, iar Cealaltă îşi arată voinţa. s să: 
îie creditor al acestui datornic. - 

Il. Dar, mare nici o insemnătate, care din voințe a fost: 
arătată mai întâi “şi care mai pe urmă. 

„__ Uneori.voinţa datornicului este arătată întâi şi apoi acea. 
a creditorului. De. pildă: Commodatum. 

Alte ori voinţa creditorului este arătată întâi şi apoi acea. 
a. datornicului. De: pildă: Stipulatio.. 

-In Sfârşit, se poate, ca amândouă voinţele să fie arătate 
deodată. De pildă: Călătorul, sosind în port şi ținând în mână” 
„bagajul său, îl dă- hamalului, care în aceeaş vreme întinde-- 

- mânele |! i 

- În dreptul roman în convențiile formale (Stipulatio, ş.a.).. 
în totdeauna. creditorul luă inițiativa, îşi arătă voința mai întâi.— 
Dar, de aci nu putem & contrario scoate încheerea, că în con- - 
venţiunile 'neformale datornicul în totdeauna luă iniţiativa. - O: 
astfel de încheiere 1/0 putem. scoate nici din şirul vorbelor, cu 

- care -sunt numite unele contracte, de pildă emplio- venditio ; căci, 
aci din pricina eufoniei se zice : întâi emplio şi apoi venditio ; Ș. 
dacă am. zice venditio emptio-am avea trei vocale una după alta, 
ceeace nu-i eufonic; apoi, numele altor contracte, de pildă lo- - 
catio conductio vorbeşte în potriva acelei incheieri ! . 

In sfârşit, e de luat aminte, .că iniţiativa poate. fi luată - 
deodată de amândouă părţile . numai în convențiile sinalag- 

„ mafice, 

II. In convenţiunile formale voințele trebuie să fie arătate în? 
" forma anumită cerută sau de dreptul pozitiv, sau de părţi. In. 
„convenţiunile nefjormale voinţele pot îi arătate în orişice chip. 

-1V.;. Arătarea voinţei de partea, care ia iniţiativa să încheie. 
- o convenţiune, se numeşte ofertă (condicio, propositio, condicio= 
“nem ferre). — Partea, care face oferta, se numeşte oferent. — Partea, 
, căreia i se face oferta, se numeşte oblatus, propositarius. — A.
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“"rătarea voinţei acestuia, că o primeşte, se numeşte” acceptare 

(accedit ad d condicioner): n 

$. 219. Oferta și acceptarea. 

„A. Ofertaeste o propunere serioasă şi răspicată, cuprin- 

zând toate elementele viitoarei convenţii şi. îndemnarea de a . 

"o acceptă, propunere făcută, fie prin viu graiu, fie în scris fie . 
prin fapte concludente, unei persoane anume arătate. ” 

[. Deci, ca o propunere să fie ofertă şi să aibă însemnătate 

juridică, trebuie: 
1) Să fie serioasă, adică oferentul să vreă cu tot dinadin- a 

sul, să încheie convenţia, de carei vorba |. 

2) Să fie răspicată, articulată, adică, să înşire elementele, 
pe -care trebuie să le cuprindă viitoarea convenţie şi să le for- 

„ muleze: în aşă” chip, încât oblatus s'o poată acceptă chiar numai 
printr'un. da, arătat fie din gură, fie în scris, fie prin semne: 

Ă 3). Să.fie făcută unei persoane anumite; In. astfel de. cazuri 

trebuie să cercetăm, dacă avem deatace cu o adevărată ofertă, 

- :Sau ba! De pildă: Dau de ştire, că am o. casă de.inchiriat cu -. 

-1500 de denarii pe an. lată o propunere făcută tuturor. Se nţe- 

lege însă, că nu se va putea - încheia: convenţia decât_cu o 

“singură. persoană. Această propunere nu-i: o ofertă adevărată, ci 

-0 imbiare către toate persoanele, ca ele . să- facă oferte, De 'a-. 

- „ceea, se poate, ca proprietarul casei 'sau „să eltinească, sau să 

__ scumpească preţul închirierei, după cum. sau îi va plăcea mai 

“mult să aibă de chiriaş pe una din persoane, sau din potrivă. —. 
Altă pildă: Un librar.trimete la câteva persoane câte un catalog - 

„cu prețurile curente. Aci avem de aface cu o propunere, care 

nu-i făcută tuturor, ci numai la mai multe persoane. Gândul ne- : 

 guţătorului a fost, ca să vină mai mulţi muşterii. Deci, nici de 

„data aceasta. n'avem deaface cu o adevărată ofertă, ci cu o în- 

demnare, ca acele : persoane să trimeată cererile lor. De aceea, 

-* dacă se-va întâmplă, ca, la sosirea cererii, 'Tibrarul să nu. mai 

„aibă cartea cerută, fiindcă - o vânduse mai înainte, nu va fi răs- 

" punzător de nimic |! - 

4) Să fie tăcută :- Sau prin viu graiu. — Sau în scris. — Sau 
„prin fapte concludente. De-pildă: Un neguțător trimete mărturi 

„da oblatus acasă! ă 

DV. mai jos $. 222, n. “2 şi n.



j -— 121 — 

5) Să cuprindă îndemnarea de a o „acceptă, 
[]. Câteodată :oferentul prin oferta, pe care o face, fixează; 

Singur şi: un răstimp anumit, inlăuntrul căruia- se obligă să aştepte 

„acceptarea.: | 

II. Pentru ca oblatuis să poată să se rostească, dacă acceptă: 

ori ba oferta, trebuie, ca ea să ajungă la cunoştinţa sa. De 
„pildă: Un surd nu poate să se oblige prin stipulatio, fiindcă nu: 

aude -vorbele lui stipulans, adică oferta făcută de acesta, 2. De. 
aceea, oferta n'are ființă, până ce n'a ajuns la cunoștința lui: 

oblatus, 

IV. Oferta poate fi revocată de oferent: câtă vreme sau n'a 

ajuns încă la cunoştinţa lui oblatus, sau -n'a fost acceptată de- 

acesta, Insă, când oferentul'a fixat singur un răstimp, înlăun- 
trul căruia se obligă să aştepte acceptarea, aceasta. înseamnă, 
că a renunţat la' îndrituirea - sa de a desfiinţă oferta înlăuntrul. 
acestui răstimp. Deci, dacă oferentul va revocă oferta, înainte 

de a trece răstimpul, iar oblatus o va acceptă, înlăuntrul răs-- 
timpului, convenţia se va naşte.- | 

De acest caz trebuie să deosebim pe acela, în care oferentul a 

spus numai, că va aşteptă răspunsul lui oblatus înlăuntrul unui 

răstimp anumit, Aceasta nu însemnă, că.avem de aface cu o- 

renunțare, <a adineaori, ci numai, că răspunsul: sosit după acel 

răstimp” nu va mai îi privit: ca o acceptare. 

| Revocarea. dă naştere la' urmări numai din clipa, în carea 

ajuns la cunoştinţa părţii, cătră. care a fost îndreptată. Ea obligă . 

pe acel, care a făcut'o, să despăgubească pe cealalaltă parte de: 

toate pagubele, pe care Sau le-a sulerit, sau le-ar putea suieri. 
; 

B. Acceptarea « este voinţa serioasă a lui oblatus arătată, | 
fie prin viu graiu, fie înscriş, - fie prin fapte concludente, dea 

- primi oferta. - - m 

De aci urmează, că: 
1) Oblatus este îndrituit să -primească oferta, dar nu-i şi: 

îndatorat la aceasta ! Deci, tăcerea lui oblatus nu-i o acceptare, 

„ci o neprimire a ofertei ;: în -acest' caz nu se poate zice, qui tacit 

consentire videtur 5, Aceasta e adevărat, nu numai când oferta e 

“făcută sau prin viu graiu, sau „înscris, ci şi când « e făcută prin . 

2) D., 44, 7, de obligationibus et “actionibus tn Ş. 15; D. 45, 1, de: 
. Verborum obligationibus, 1, pr. | ” 

3) Cf. V.1,1, $. 67,1], 4, p. 326; -
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„ “ăapte concludente. De pildă: Când se. trimet acasă la o persoană“ 
*sau mărfuri, sau -ziare, ş. a., oblatus nu-i dator nici să ingri- 
. jească de lucrurile trimese, ci'numai să se ferească să:nu le strice 3, 
-Şi nici să le înapoieze, ci numai să aştepte pe oferent să vină. | 
„Sau în persoană, sau printr'un reprezentant, ca. să le ia înapoi: 

„_"2) Acceptarea-trebuie să: se potrivească din toate punctele 
de vedere cu oferta, dar să fie arătată - asttel încât să se poată. 
îmbină cu aceasta. Prin urmare: Da 

Arătarea acceptării nu e. de nevoie să fie identică cu 
arătarea ofertei; ba, nici nu trebuie să fie întocmai, căci nu 

S'ar putea” îmbină, spre a alcătui un singur tot. De pildă: C. 
- Sejus întrebând pe L. Titius: spondes mihi centum dare?-L, Ti- 
-Zius, respunzând lui C. Sejus întocmai, cum fusese întrebat, spon-. 
«des mihi  centurmn dare? convenţia wn'ar putea să- se. nască. — 

„Părţile trebuie să aibă în vedere aceeaş prestațiune. Dacă - 
părțile mau în vedere aceeaş prestaţiune, convenţia nu poate 

„să se nască 5. In potriva acestei reguli se parecă vorbesc unele 
“izvoare 6. Insă, în aceste izvoare e. vorba de cazuri anumite, în-" 
"care creditorul se -mulţumeşte şi cu o prestaţiune mai mică 7.— 
Dacă acceptarea schimbă întrun chip oarecare oferta, nu mai 

„este o adevărată acceptare, ci o nouă ofertă făcută de oblalus 
„ajuns. oferent şi care trebuie acceptată de oferent ajuns oblatus, 
pentru ca să ia naştere convenţia. De pildă: Când oferta e. 

pură şi simplă, iar acceptarea! e sau cu termin, sau condiţională. 
3) Acceptarea poate fi făcută: Sau prin viu graiu.— Sau în- 

„scris, — Sau prin fapte concludente. De pildă: C. Sejus, din Roma, 

“plecând, în călătorie încunoșştiințează pe L. Titius,- hangiul din: 

Athena, şi-l roagă să-i "păstreze o odaie pentru cutare zi, când 

va sosl acolo. L. Titius, deşi ar vrea să răspundă, că primeşte 

“propunerea făcută, totuş no poate face, de oarece, neştiind în 
ce loc a ajuns C., Sejus, nu ştie, unde să-i trimeată acceptarea. 
Dar, L. Titius în ziua arătată păstrează odaia şi o pregăteşte, 

"-aşa cum ştie, că-i place lui C. Sejus. Astfel L. 7itius prin fapte, 

“care vorbesc dela sine, a arătat, că acceptă oferta ! . 

4) Adică să nu calce rânduelile legei Aguilia. | 

5) Caius, 3, 102; 1. 3, 19, de inutilibus stipulationibus, Ş. 3. 
6) D., 45. 1, de verborum obligalionibus, 1, »s. 4 şi 83, $.s: D.- 

--46, 4, de acceptilatione, 15. ' 

'7) CE. D., 19, 2, locati, 52,
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11 Pentru ca o convenţie să ':poată să se nască, trebuie . 
de regulă, ca acceptarea să ajungă la cunoştinţa oferentului. Nu-i: 
de ajuns, ca oblatus 'să primească oferta! De pildă: Un surd 

nu poate ajunge creditor prin stipulatio, fiindcă maude vorbele 

lui promittens, adică acceptarea făcută de acesta £. Altă pildă: 
„C. Sejus vrea să cumpere un cal dela LL. Titius şi-i: dă . 

acestuia 100 de aurei, iar L. -Tilius vrea să-!: vândă lui C. Sejus 
calul, şi 'cere 150 de aurei. Nefiind împreună înţelegere asupra 

preţului, vânzarea nu se va naşte. Să presupunem acum, că peste 

câte-va zile C. Sejus trimite pe robul său Pamphilus la . Î.. 
Titius să-i spună, că dă pe cal 120 de aurei.- Pe drum Pamphilus- 

se întâ!neşte cu Stichus robul lui L. Titius, care fusese trimes de 

acesta să spună lui C. Sejus, că-i lasă calul tot cu 120 aurei, 

Vânzarea nu va luă naştere nici în acest caz, fiindcă se găsesc: 
faţă în faţă numai două. oferte, iar, nu-0 ofertă şi acceptarea 
acestei oferte |. 

1V. Acceptarea poată fi revocată de. oblatus atâta vreme 
cât na ajuns la cunoştinţa oferentului. 

-V, inrâurirea morţii oierentului, ori a lui obiatus asupra ofertei, - 
ori a acceptărei. - 

1) Moartea oferentului: Când oferentul moare sau înainte 

„.„ ca oferta să ajungă la cunoştinţa lui oblatus, sau înainte ca o0b-- 
latus să fi făcut acceptarea, convenţia nu se mai poate naşte,. 
căci mortui nulla voluntas, şi deci nu mai au fiinţă două voinţe,. 

„ Care să se'nbineze %—Tot aşa e, când oferentul a murit, după ce 
oblatus' a făcut-acceptarea, dar inainte ca aceasta să ajungă la. 
el. Insă, dacă oblatus făcuse acceptarea, fără să ştie de moartea 
oferentului, şi dacă nenaşterea convenției îl pricinuieşte pagube, 
moştenitorii oferentului trebuie să-l despăgubească. 

„ 2) Moartea lui oblatus.— Când oblatus moare înainte de. a. 
face acceptarea, convenţia nu se mai poate naşte, pentru pri- 
cina mai sus arătată!.—-Tot aşa e, când oblatus moare după ce 
făcuse acceptarea, dar înainte ca aceasta să. ajungă la oferent 1. 

8) D.. 41, 7, de obligalionibus, et actonitus, 1, $. 15;D., 45,1, 
de verborum obligationibus, ÎI, pr.şi $.1. 

9) V. mai jos n. 10. 
10) V. mai sus n. 9. - 
11) Cestiunea înrâuririi morţi sau a oterentului, sau a lui oblatus e 

controversată! Cf. Dernburg, l c.,2,£. 11: n, 14 şi urm.
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VI. Când- în împrejurările. de mai sus sau oferentul, sau ob- o 

Jabuis ajung iricapabili juridiceşte (de pildă. unul din ei sau. îne- 
„buneşte, sau, din pricină. că e risipitor, este pus sub. curatelă). 

urmările sant aceleaşi, ca Şin caz de moarte. 

8. 220. „Incheierea convențiilor intre prezânți. 

Pentru. ca o convenţie să se. încheie de părțile, care “sunt 

ae faţă, trebuie ca oferta: să fie îndreptată către oblatus şi să a- . 
ijungă la cunoştinţa acestuia, iar acceptarea: trebuie să fie îndrep- 

tată către oferent şi să ajungă la cunoştinţa acestuia. In. adevăr, . „ 

nuci deajuns, ca două persoane să voească la fel şi să arate, 

„Că voesc Ja fel ; trebuie, ca ele să arate una cătră alta, că voesce 

“la fel; „numai în “acest caz, avem de.a face cu o împreună În- 

ţelegere.. Altfel,. adică dacă părţile nu-ş arată una alteia, Că.vo- 

„ese Ie la. fel, ele nu. 1. încheie o "convenţie, ci „in două monoloage, 

a 

s. 221 Inclieltrea convențiilor între absenţi (neprezenţi). 

şi la: Romani unele convenții se puteau încheia de părţi, 

care nu efau de faţă.— Aceasta. reiesă din Dig., 44, 7, de obli- | 

 gationibus 'et actionibus, 2, $. 2, care glăsueşte : „Unde inter ab- . 

sentes quoque talia neg gotia contrahuntur,; veluti per epistulam vel . - IE 

per nuntium“ „Dar, izvoarele- noastre nu ne. spun, când.o astiel. 
de convenţie e privită, că s'a născut. Din această” pricină Sau 

ivit între „romanişti mai multe păreri :. 

„1, Teoria deciaraţiunii zice, că “0 astfel de convenţie e înclie- 
“iată, când oblatus î îşi arătă voinţa sa de a primi oferta. Deci, po- 

„ 1rivit acestei - păreri, pentru ca o convenţie între două părţi, 

“care nu-s de față, să se 'nască, este: deajuns, ca într'o : clipă : 
- - oarecare'să coexiste cele 'două voințe: arătate ale părților, — In _ 

Ă „potrivă acestei păreri se spune: ” 
v 

| 1) Că e potrivriică regulelor generale, care, după. cum am 
| văzut cer, ca Oferta să ajungă la cunoştinţa lui oblatus şi ' 

ca acceptarea să ajungă la cunoştinţa oferentului. Deci, nu poate 
ii deajuns - numai, - ca acele, două voințe să coexiste într'o clipă 

-oarecare, * . RE 
N
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| 2 Că ea. nu-i practică, din pricină că nu stabileşte clipa, 
„în Care acceptarea e perfectă, Astiel: Este oare deajuns, ca 

". oblatus” să spună secretarului său, să. scrie oferentului, că pri- 
meşte. oferta ? Fiindcă se poate, ca, scrisoarea fiind gata, oblatus 

“sau să nu vrea so iscălească sau; după ce a 'iscălit- 0, 'să se 
răsgândească şi s'o rupă: înainte de ao trimete, fie printrun- 

"nuntius, fie iprin poştă, .de aceea, trebuie. să recunoaştem, 
că “nu-i deajuns nici. chiar scrierea unei scrisori de: acceptare. 

_—Fi-va deajuns trimeterea scrisorii .de acceptare sau printr'un 
nuntius; sau prin' poştă ? Fiindcă se poate, ca, după trimeterea 

„scrisorii, oblatus sau: să trimeată un alt nuntius, care să ajungă 
pe cel dintâi şi să-i ia scrisoarea înapoi,. sau să se ducă la 
poştă înainte de plecarea acesteia şi 'să ceară Înapoi scrisoarea; 
„Sau ' să -trimeată oferentului o telegramă, prin care să anuleze . 
scrisoarea de acceptare, de aceea, trebuie, să recunoaştem, că .: 

| nu-i „deajuns .nici trimeterea la oferent'a scrisorii.de acceptare, 
3) Ba, mai mult decât aceasta | Se poate: Ca oblatus, după 

ce. îşi arată voinţa de -a primi oferta, de pildă, zice din. gură; | 
Co acceptă, pe. urmă nici să nu scrie, nici să nu înştiinţeze în 
„alt chip pe oferent despre acceptare | Ca scrisoarea de accep- 
tare trimeasă oferentului să. nu ajungă la acesta, ci să se pieardă 

| pe drum ş. a. m. d. Ca oblatus, „după. ce a spus numai din gură, | 
că acceptă oferta, şi înainte ca "această acceptare să îie ajuns, 
întrun chip oarecare la cunoştinţa oferentului, scrie acestuia, că . 

- O revoacă şi această scrisoare nu ajunge la oferent, ci se pierde, N 
„ln tustrelele “cazuri du se” poate tăgădui, că într'o clipă. . 

; oarecare au coexistat două arătări de voinţă şi că deci ar tre-. . 
bui, .ca să se-fi:născut. „Convenţia şi ca părţile, să fie legate! -. 
— Insă; fiindcă o astfel de urmare e cu. totul nedreaptă şi nu. 
“se sprijină pe nici o rânduială a dreptului pozitiv, de aceea nu 
„trebuie să primim teoria declaraţiunii: i - 
„ÎI, Teoria informaţiunii sau a recogniţiunii : zice, că. o con- 
'venţie între neprezenți e încheiată, * când acceptarea ajunge la 
cunoştinţa oferentului. Această părere. argumentează astfel: Nu-i 
deajuns, ca două voințe arătate să coexiste într'o clipă oarecare, 
ci mal trebuie, ca între €le' să fie un raport de cauzalitate, care 
să le intipărească un caracter” obligator,. sau, mai pe. scurt, tre- | 
buie ca două voințe să coexiste cu efect obligator într'o clipă 
oarecare. Acesta nu se poate întâmplă, decât când fiecare parte 

z 
a
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îşi dă seamă, că se leagă 'şi că leagă la rândul său pe cealaltă -. 

RR
 

parte. lată de ce, trebuie, ca acceptarea. să ajungă la cunoştinţa .. . 
„ oferentului, după cum şi oferta trebuie + să ajungă la. cunoştinţa 

lui oblatus. 
Părerii acesteia nu i se mai poate opune: Nici că. e potriv- E 

nică regulelor- generale, căci ea cere tocmai ceeace e cerut şi de 

„regulele generale. Nici că are urmările nedrepte. ale părtrii de - 

mai înainte; căci, dacă: oblatus nu înştiinţează pe oferent, dacă 
scrisoare de acceptare sau. nu-i iscălită, sau e ruptă, sau e luată - 
înapoi, fie dela nuniius, fie dela poştă; sau anulată printr'o -te- 
legramă, care -în chip firesc. e deschisă mai întâi, chiar dacă a" 

sosit. odată cu scrisoarea, sau se pierde, convenţia nu se 
naşte şi părţile nu-s legate. 

Dar, şi ea poate să dea naştere la greutăţi şi să aibă 
„urmări nedrepte şi neajunsuri, Astfel se. poate: 

1) Ca oferentul, primind scrisoarea de acceptare şi cunos- 

când-o pe deasupra, îie depe scris, fie depe-- alte-semne, că e 

dela: oblatus, nu vrea s'o deschidă şi să ia cunoştinţă de accep- 

“tare în lăuntrul răstimputui fixat, pentruca pe urmă .să' poată : 

„zice, că acceptarea a venit, după: ce. trecuse acel răstimp, aşa 

că nu mai e ţinut să 'ncheie convenţia. . 

. 2) Ca oferentul, primind foarte multe scrisori, să se facă vi- 

- novat nu de dolus, ca în cazul de mai sus, ci numai de culpa, 

nedeschizându-le şi ecetindu-le pe toate în- ziua primirii, aşa: 
că ia cunoştinţă de acceptare, tot după : ce trecuse răstimpul, 

de mai sus, - 

3) Ca oterentul, primind întâi telegrama de revocare a ac-. 
ceptării şi apoi scrisoarea” de acceptare, şi, încredinţat, că sunt 

- dela oferent şi că telegrama revoacă acceptarea din scrisoare, 

- deschide înadins. scrisoarea înlâi, .ca' să paralizeze ? efecte revo-- 

cării şi să poată zice, că a luat cunoştinţă întâi de „acceptare 

şi deci convenţia s'a . născut şi părţile sunt legate, aşa că 

telegrama de revocare a 'acceptării, de care a luat cunoştinţă pe 
„urmă, nu mai poate avea nici o „Înrâurire asupra convenției 

"născută! - - 
In aceste trei cazuri nu se poate tâgădu, că e nedrept, ca 

să nu se poată naşte convenţia şi ca oblatus. să suiere nejun- | 

surile, care. s'ar întâmplă. 
N. Teoria recepțiunii zice, că o astfel convenţie e înche- 

=



iată, când acceptarea ajunge la oferent, aşă ca acesta să aibă 
oricând putinţa să ia cunoştinţă de dânsa.—Această teorie înlătură 
neajunsurile teoriei informaţiunii. In adevăr, când de' pildă scri- 
soarea de acceptare a. ajuns în mânele oferentului, iar- aceasta 
sau din dolus, sau din culpa nu ia cunoştiință de acceptare, 
convenţia va fi privită, că s'a născut, | 

“Socotim, că teoria recepțiunii e cea mai întemeiată şi de a- 
„ ceea trebuie să fie primită!?.—Insă, pentruca să fie practică în tot- 
__deauna, are nevoie să fie întregită, îngăduind, ca uneori. convenţia 

să se nască, fără să cerem, ca acceptarea să ajungă la oferent; ci 
să ne mulţumim, -ca acceptarea să fie arătată prin fapte con- 
cludentet. De pildă: “Când Primus scrie croitorului său, care. - 
îi cunoaşte măsura, să-i facă două rânduri de haine, iar cre- - 
itorul face aceste haine de porunceală, convenţia s'a născut.— 
In astfel de cazuri se vorbeşte de perfecționare autonomă, dela 
„sine , desăvârşire |. . 

$ 222. Premiul. 

“Premiul (promissio popularis) este o făgădueală serioasă 
făcută prin publicitate de a răsplăti pe acela, care va face un 
opus-folositor anume arătat. De pildă: Cine va găsi şi-mi va! 
aduce inelul, pe care l-am pierdut, va căpătă un aureus. Din scri- 
erile şi _ inscripţiile Romanilor reiesă, că instituțiunea această 
eră foarte cunoscută de ei! 

Fiindcă în Institutiones, “Digest, Codex și Novellae nu se: 
găseşte nici o urmă despre premiu, Savigny a scos încheierea, 
că premiul ar îi un act juridic, care nu sar putea valorifică şi 
deci m'ar da naştere.la efecte juridice. Insă, atât premisele, cât 
şi încheierea nu sunt adevărate! In adevăr, din împrejurarea, că - 
în izvoarele de drept mai sus inşirate nu se găseşte nici o urmă 
despre premiu, nu urmează, că el n'ar fi putut fi valorificat ex- - 
tra ordinem, prin cognitio, cu - condiţiune bine- -Injeleles, ca să nu 

„ cuprindă ceva nemoral.. - 

| 12) Afară de aceste trei teorii: mai este şi oa patra. care însă e prea 
artificială !. V. Programa. Cursului de drept roman. 1903, vol. 2, S 196.: E, 
1V (pag. 153 — 134. 

- 13) V. mai sus $. 219, B, 3, p. 122 - 
1) CE Bruns, Fontes juris Romani, ediţia VII, No. 159, pag. 31 şi urm» 

7
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l Pentruca să avem de aface cu un adevărat premiu, “tre- 
buie, ca făgădueala : 

1) Să fie serioasă, adică făgăduitorul să vrea cu tot dina- 
dinsul să se facă lucrarea arătată de el2, A 

2) Să tie făcută prin publicitate, adică” să ie, adusă la cu- 
noştiința obştii,. 

- 3) Să aibă de obiect o lucrare folositoare, fie pentru făgă- 
duitor, fie pentru altă persoană, fie pentru obşte. De aceea, 'dacă 
Primus ar zice către cei zece prieteni, cu . care bea împreună, 
„făgăduesc 100 de aurei aceluia diutre voi, care va bea mai re- - 
pede paharui lui de vin“, mavem de a face cu -un- premiu, căci 
deşi Primus vrea cu totul: dinadinsul, ca prietenii “săi să se ia 
la întrecere, totuş lucrarea de făcut nu-i folositoars pentru ni- 
meni! Deci, seriositatea făgăduelii nu-i de -ajuns; mai trebuie, 
ca lucrarea de făcut să fie folositoare. — Se fac uneori făgă- 

“gădueli nu nurhai pentru lucrări. nefolositoare, dar şi „pentru lu - 
crări vătămătoare, Insă, astfel de” făgădueli. nu se fac prin publi- 
citate, ci în taină! Deci nici acestea nu-s premii, căci le: lip- 

„seşte unul din elemente. — Lucrarea folositoare, care trebuie să - . 
alcătuească obiectul premiului, poate îi foarte felurită, dela cea 
mai obicinuită, precum e găsirea unui lucru pierdut, până la cea. 
mai artistică, cea mai ştiinţifică, ş. a m. d., precum e facerea 
planului: unui monument, al unui apeduct, ş a scrierea unei 
istorii ş. a. m. d. | 

- ÎL. Formula sau construcția juidică a premiului” e foarte 
controversată, 

1) O părere zice, că premiul este o-  nolțicitatio, sau mai 
„bine zis o făgădueală unilaterală obligătoare şi ifevocabilă, aşa . 
< că persoana, care face lucrarea arătată, e îndrituită..să ceară răs- 

plata. — Dar acestei păreri se pot face obiecţiunile următoare: 
Ea e potrivnică regulelor generale arătate mai sus 3.—Ire- 

„vocabilitatea făgăduelii poate pricinui neajunsuri. De pildă: Dacă 
după câteva zile dela făgăduirea răsplăţii pentru găsirea unui. 
câne pierdut, acesta 'se întoarce singur acasă, făgăduitorul 
rămâne „obligat mai departe ! — Deasemenea făgăduitorul rămâne 
obligat şi.dacă va înştiinţă mâi pe urmă, că nu-i trebuie cânele, 
precum. şi dacă nimeni nu se va apucă să caute acel câne! 

  

2) V. mai sus $. n. 219, n. 1, şi mai jos n. 5, 
3) V. mai sus Ş. 214,B,1 şill, p. 98 şi urm
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2) Altă părere zice, că premiul este o făgădueală unilate- 

„rală obligătoare, dar revocabilă, dacă făpgăduitorul îşi rezervă 
expres această îndrituire, care să fie privită ca o condiţie aşă 

numită rezolutorie. —. Şi acestei păreri i se objectează: 
Că e potrivnică regulelor generale +. 
Că păstrarea expresă a revocării face, ca această părere 

să nu fie practică, căci împiedică făgădueala să aibă 

“efecte: Nimeni nu se va mai apucă de lucrare de teama. - 

revocării premiului. — Aşă numitele condiţii rezolutorii. dau naş- 

tere la mai multe greutăţi; deci, a privi rezervarea expresă a re- 

vocării, ca o astfel de condiţie, “înseamnă a înmulți greutăţile. | 

3) Altă părere zice, că premiul este o ofertă îndreptată că- 
tre una din persoanele, care sunt în stare să facă lucrarea ară- 

„tată. — Această părere are foloase în ce priveşte revocarea. 

In adevăr, dacă premiul e o ofertă, va trebui să se facă accep- 

tarea acestei oferte şi câtă vreme nu s'a făcut acceptarea, făgădu- 
itorul premiului poate să-l revoace, ca . pe orice ofertă !.— Dar, 

părerea aceasta dă naştere la greutăţi în ce priveşte cestiunea de. 
„a se şti, când a fost acceptată oferta. Controversă ! 

- Unii învăţaţi zic, că. oferta a fost acceptată, când e un - 
început “de executare a lucrării contempiatione promissionis po- 

pularis, cu cugetul de â primi premiul. — Dar, acum dăm de 

altă greutate! Când. se poate zice, că s'a început să se facă 

lucrarea ? E deajuns oare: Că o persoanăa plecat pe stradă să 

“caute cânele pierdut ? “Ca altă persoană şi-a cumpărat cărţi, ca : 

să facă lucrarea cerută ? 

Alţi învăţaţi. zic, că oferta a fost acceptată, când lucrarea 

a fost făcută deplin contemplatione promissionis popularis. — Şi 

acum, dăm de alte greutăţi : Ce se va întâmplă dacă mai multe * 

persoane fac lucrarea deplin ? (De pildă: Denunţarea - unui hoţ, 
o invenţiune oarecare, ş, a.). Se va plăti oare aceeaş sumă la 
fiecare din acele persoane ? Fiindcă premiul este o tăgădueală, 

„nu mai multe făgădueli, fără îndoială, că el nu trebuie plătit decât | 
o singură” dată. Dar cui? Se poate, ca prin premiu să se fi 
prevăzut acest caz; atunci, se va urmă întocmai înştiințării. Dacă 
lucrarea a fost făcută pe. rând de fiecare, premiul se va da celui 

mai harnic. Dacă lucrarea a fost făcută de odată de fiecare, sau 

.. 4) V. mai sus n. 3, 

S. G- Longinescu — Drept Roman. . - - | i i 9
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se va: împărți * premiul, : sau se va trage la sorţi, cine să-l ia. 

, Dacă lucrarea a: fost făcută de odată de toate persoanele de mai 

sus (de .pildă prinderea unui hoţ), premiul se va împărţi pro- 

porțional cu partea, pe care a“avuto. fiecare la' facerea lucrării. 

— Dar, . părerea aceasta. are alte neajunsuri: Când o persoană - 

“a tăcut lucrarea, de cate e vorba, fără să ştie de premiu, fiindcă 

- lucrarea ma fost făcută contemplatione promissionis popularis, 

această persoană, precum şi întâmplător moştenitorii săi nu sunt 

îndrituiţi să ceară premiul ! 

„Alţi învăţaţi zic, că e nevoie de o acceptare adevărată făcută 

potrivit regulelor arătate; dar, oferta poale fi. acceptată sau de 

odată cu facerea lucrării, uno actu, sau deosebit, fie. inainte, fie 

după facerea lucrării. Premiul: se va cuveni acelei persoane, care 

a făcut .şi lucrarea şi acceptarea premiului. — Şi părerea aceasta 

are neajunsul, că dacă lucrarea se va face de o persoană: in- 

capabilă, de pildă un copil, care găsind cânele pierdut, îl a- 

duce la făgăduitor, nu va fi îndrituit să ia .premiul - 

Ă Alţi învăţaţi în sfârşit zic, că nu-i nevoie de o acceptare 

adevărată, ci facerea lucrării e o determinare a lui oblatus ; iar 

aducerea ei la făgăduitor ţine loc de acceptare. Această părere e mai 

bună 'şi decât cea de adineaori, căci în cazul în care chiar un 

incapabil va face lucrarea, el. va. fi îndrituit să ia premiul. 

III. Potrivit părerii din urmă, premiul, find o ofertă, atâta 

vreme cât n'a fost acceptată în chipul arătat, poate fi revocată, .. 

bine înţeles în acelaş fel, cum a fost făcută, adică: tot prin pu- 

blicitate. 

“Făgăduitorul, care revoacă oferta, de: pildă, la vreme ne- 

potrivită, va fi răspunzător de pagubele, pe care le va fi su- 

ferit” în adevăr cineva, căci, prin premiul: făgăduit el face :ca 

altul şă tragă nădejdea, că întâmplător va putea -tăcheia o con- 

venţie. Iar. acesta, când se apucă de lucru, . trebuie să se gân- 

-dească şi că alte persoane vor putea lucră mai repede decât 

el, ş. a. m.d.; aşă-că nu va fi îndrituit la despăgubiri, decât 

__dacă va dovedi- paguba. — Dar, făgăduitorului îi. este îngăduit 

să facă dovada, că şi. fără revocare acel, care pretinde, că a 

făcut lucrarea, m'ar fi luat premiul ! 

IV, De promissio popularis trebuie să deosebim reclama. 

| Aceasta e o făgădueală făcută tot prin: publicitate de a răsplăti 
pe acela, care va face o lucrare folositoare anume: arătată, dar
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această fAgădueală nu-i - serioasă 5,  Făgăduitorul” doreşte, nu nu 
“mai ca nimeni să” nu încerce să facă lucrarea, ci, şi dacă ar. 

încercă cineva, să nu izbutească ! De aceea, acel. „care ar face 
"lucrarea, nu-i îndrituit să ceară suma făgăduită. . A 
d V. Se poate în sfârşit, ca. o făgădueală să cuprindă şi o 

promissio . popularis. şi '0 reclamă. In acest caz, făgăduitorul. va 
trebui să plătească acelui, care va îi făcut lucrarea. 

Ş. 223. Mezatul, 

La Romani mezatul de lucruri. mişcătoaiie se numeşte Q- 
uctio, iar acel de lucruri nemişcătoare se numeşte. subhastatio. 

| „Însă, în înţeles larg, orice 'mezat se numeşte auctio, 
„Mezatul nu- i un act de sine stătător, ci. este o- procedură, 

ca prin oferte, Sau mai :mari,. Sau mai mici, să se ajungă la în- 
„cheierea . unei convenţii cu. acea , persoană, care face propu- 
“nerile cele mai avantagioase, De pildă : Cănd se vinde un lu- 
“cru la mezat, se caută. să se încheie convenţia cu acel, care -. 
-dă mai mult; iar.când e vorba de un opus locatum, adică de 
a se da. ceva în antrepriză (facerea unui aquaeductus, ş. a.), 
se > caută. să” se: 'ncheie : convenţia cu acel, care lasă mai eftin. 

- Mezatul eră foarte: des întrebuințat în _Viaţa de toate zilele. 
„a Romanilor !; In: izvoarele noastre de. drept însă nu găsim 
nici despre el nici o urmă. Aceasta .e o. dovadă numai, că el 
n'a fost desvolfat în dreptul privat român. . 

Mezatul pentru vinderea. de lucruri se poate face în doă 
feluri : Sau de jos în sus, sau de sus. în jos. , 

. 1; Formula .sau construcţia juridică a mezatutui de jos în - 
-sis este foarte controversată. | 

|. Unii învăţaţi zic, că acest mezat este. o ofertă îndrep- 
tată cătră persoana, .. care va da mai mult. Potrivit acestei păreri, 
prin darea unui: preţ mai mare. de-către o persoană, oferta 

„e privită, ca-acceptată;. deci, convenţia va luă naştere ; însă - 
„numai sub o aşă numită condiţie. rezolutorie, -că, dacă altă 
persoană + va da şi mai mult, cea dintâi persoană se va lăsă. ȘI 

5) V. mai sus $ „219, n. i şis 222, n. 2, 
1) Cf. . Bruns, Forites juris romani, ed. VII, 1909, Apochae pompeja= 

nae, No. 157, pag. 354 şi urm.—Mezatul se 'ntrebuință şi “pentru arendarea 
veniturilor statului, facerea de lucrări publice, vânzări de pignora e ex judi- : | 
cati causa capta, vânzări de bună voie, ş. a. 

pp
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“dacă nimeni nu va mai da nimic, convenţia rămâne în picioare, 

fără să mai fie nevoie: să se rostească adjudecarea; ba, mai - 

mult de cât atâta, adjudecarea nici nu poate.să nu fie rostită în . 

folosul persoanei, care a dat mai mult — Dar, părerea aceasta . 
“nu „poate fi primită din mai multe pricini: 

Ea e potrivnică regulelor generale 2, căci acceptarea | nu 

se potriveşte cu oferta. In adevăr, dacă de pildă scoaterea 

în vânzare la mezat a unui lucru cu preţ de 100 de. aurei e o 

- ofertă, atunci, cum se poate zice,. că această ofertă a fost ac- 
ceptată: de acel, care 'a dat 101 aurei. Aci n'avem deaface cu. 

- o. acceptare, ci cu o schimbare a ofertei, deci cu o nouă ofertă 3. 

„Ea dă naştere la neajunsuri şi greutăţi foarte mari: Mezatul. 

începându-se de obicei dela.un preţ foarte mic. de pildă dela 

100 de. aurei, spre a atrage cumpărători, şi convenţia fiind în- 

-cheiată. cu persoana,. care va da mai mult, auctionator nu va 

putea să nu dea lucrul celuia, care oferise ceva cât de puţin 

„ mai mult, de. pildă 101 aurei!—O persoană insolvabilă va putea 

totdeauna să 'ndepărteze p& cumpărătorii serioşi, căci ea, păsân- 

„duci puțin de. plată, va da în. totdeauna mai mult; iară, la urma 

urmei vom fi siliţi să scoatem din nou lucrul în - vânzare, ş. 
a, m. d. lată, că această părere înlesneşte şurubătiile şi -tră- 

gănirele! — In cazul, în care mai multe persoane au dat de- 
odată aceeaş .sumă mai mare şi nimeni nu dă mai. mult, 

“cu care din ele-va fiîncheiătă convenţia ? 

2) Alţi învăţaţi zic, că' mezatul este numai o indemnat, 

ca alte persoane să facă. oferte mai mari decât 'suma, cu care 

| lucrul a fost scos în vănzare. Potrivit acestei păreri, suma mai 

- mare dată de un doritor de a cumpără e o ofertă, care-l leagă, 
pânăce altcineva va da mai mult. Pentru ca să ia naştere con- 
venţia, trebuie, ca oferta aceasta să fie acceptată de auctio- 

nator. Acesta e liber s'o accepte sau ba, după „cum o va găsi -.- 
- priicioasă, ori nu, Deci, e. nevoie de adjudecare, căci aceasta 

e 'acceptarea ofertei. Adjudecare se poate face sau prin viu graiu, 
sau prin semne, fie bataia tobei. (harici de trei ori |), fie lovirea. 

“cu ciocânul în masă, ş. a. Dacă auctionător, de pildă, nu bate 
toba a treia oară, ş a. m. d aceasta: înseamnă, că nu primeşte 

oierta. . -- . 

2) V. mai sus ss. 219, B, 1, 2, p. 122, -- LS 
-3) V. mai sus $ $. 219, B, I. 2 afine, p. 122.
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Părerea aceasta e potrivită cu regulele generale şi "nlătură 
“neajunsurile şi greutăţile de adineaori. In adevăr: 'Dacă suma: 
“oferită va fi prea mică, auctionator mare“ decât să nn voească 
să încheie convenţia. Dacă un insolvabil dă necontenit mai 
mult decât orice doritor serios-de a cumpără, auctionator poate 
să nu încheie convenţiunea' cu el, căci n'are decât să nu-i ac- 
„cepte oferta. . In sfârşit, dacă mai. multe persoane au dat deodată 
„aceeaş sumă mai mare, 'auctionator va putea alege, pe care va 

voi din ele, pentru ca să-i accepte oierta şi astfel. să "cheie 
“convenţia. a 

II. Mezatul de : sus în jos esteo ofertă. Deci, dacă se va . 
da atât cât s'a cerut, convenţia va luă naştere; auctionator . 
va. îi legat şi nu va mai putea intoarce vânzarea! : 

TI. La mezatul unui opus locatum, auctionator pofteşte- pe 
întreprinzători să facă oferte, iar el va chibzui, pe care s'0 ac- 
«cepte, şi făcând acceptarea, convenţia se va naşte. 

$ '224 Tratative. — Convenții înainte mergătoare :-Punctuatio,. 
Pactun « de contrahendo. 

“A. Tratative. Convenţiile de obiceiu nu se 'ncheie dintr'odată ! 
„Adeseori e nevoie de multe şi lungi desbăteri, fie verbale, 
fie altfel, între părţile, care vor să 'ncheie o convenţie, până 
Ce, pas cu pas, încetul cu „încetul, una mai lăsând, alta mai 
dând, se pregăteşte şi se ajunge la o impreună înţelegere asupra 
tuturor! elementelor, care sunt de căpetenie pentru o convenţie, 
fie potrivit firii acesteia, fie potrivit voinţei părţilor. — Toate aceste . 
-desbateri, se deosebesc de consimţimânt. De aceea, ele n'au nici 
0 putere obligatoare şi slujesc numai la tâlcuirea convenției. 

„Dar, se poate, ca ele să ajungă. să aibă şi însemnătate juridică. 
— Ținând seamă de cele de mai Sus, vom. zice, că: Punerile la 

“cale pregătitoare, guae de contractu tractata sunt, lie scrise, fie 
verbale, fie prin: semne, pentru încheierea unei convenţii, cărora .. 
însă le lipseşte un element de căpetenie, pentru ca .aceea con- 
venţie să fie încheiată şi să ia naştere, se numesc tratative (fracta- 
dus), Astfel: 

1) Se poate, ca părţile să se "'nţeleagă împreună numai a- 
":Supra unora din essentialia cerute de dreptul pozitiv, pentru ca
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„o convenţie să-'se nască. -De pildă: :C. Sejus şi. L. Titius: : 
după mai multe- desbateri, ajung să se *nţeleagă împreună,” ca: 

acest: din: urmă să. vândă celui dintăi moşia: -Corneliană ; dar”: 

m'ajung să: se înţeleagă - asupra “preţului : vânzării. In acest. caz 

deşi părţile s'au. înţeles împreună astipra :obiectului, unul din e- 

-lementele de căpetenie ale vânzării, totuş fiindcă m'au ajuns să., 

se 'nţeleagă asupra preţului, alt element de căpetenie, Vânzarea: 

nu-i încă încheiată şi nu ia naştere, 
- 2) Se. poațe, ca părţile - să se'nţeleagă împreună. în ce pri- | 

“veşte toate. essentialia cerute de dreptul pozitiv pentru o convenţie, 

“dar să nu se înţeleagă asupra unui element accesor şi de aceea: 

să facă. o rezervare. De pildă: C. Sejus! şi :L. Titius de. mai sus,. : 

după. alte multe desbateri ajung să. se 'nţeleagă şi asupra pre: - 

țului vânzării, dar. „Wajung să se înțeleagă asupra chipului, în 

care să se facă plata preţului şi -de aceea. hotărăsc impre-- 

ună, ca desbaterile, în această privinţă să urmeze mai departe: 

şi, pană nu se vor înţelege şi asupra chipului de „plată, să.“ 

nu fie. legate. “de loc!. “in acest caz, deşi părţile s'au în: 

“ “ţeles împreună: asupra. lucrului şi asupra preţului, adică - a- 

supra elementelor, de . căpetenie. ale vânzării, -totuş, . fiindcă. 

mau ajuns'să se'nțeleagă: asupra chipului de plată a prețului şi - 

". fiindcă” prin. voinţa lor. din- acest element accidental, accesor, au.. 

făcut. un element de căpetenie, vânzareă nu- -i încă încheiată Şi - 

'nu ia naştere. . ” 
3) Se poate ca. părţile să se cajeleagă impreună aspra. În. ii 

: iregului cuprins material al convenției (şi asupra celor: essen-- 

tialia şi -asupra: celor accesorii), dar să adauge, că mai trebuie, 

“sau ca un al.treilea să aprobe convenţia, sau ca aceasta să. 

". fie” făcută într'o formă anumită, "de pildă fie în: scris, fie au- 

tentică. In aceste" cazuri convenţia deasemenea nu: va fi în--- 

“ cheiată - şi. nu se va naşte, până ce sau cel al treilea. o va: 

aprobă; “sau” va fi: făcută fie în' scris, fie autentică. 
" In ce priveşte invoeala părţilor, ca o convenţie să îie făcută în; 

forma. scrisă, trebuie: să luăm . aminte, că numai atunci conven- -. - 

SI ţia nu va; luă. naştere, când părţile prin voinţa 'lor . au făcut: 

“din. acea- formă. un element esenţial 2). Aceasta se va întâmplă. | 
şi în cazul, în care va fi îndoeală, ce gând au avut părţile. Dar, - 

1) Cf. maijos:B; Convenții înăintemergătbate, Punetiatio 2, p: 195. . 
2 Cc. 4 2, de Jude instrumentorurm, | 17, — Ci. 8215, C,V, Ip. 109.”
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dacă-e neîndoelnic, că gândul părţilor a fost, ca înscrisul să fie 
“numai un mijloc. mai lesnicios de dovadă, convenția va luă 
naştere, chiar dacă nu va fi:făcută în forma scrisă, , 

„-B. Convenții înainte mergătoare. Convenţiile înainte mer- 
;gătoare sunt acelea, care trebuie să fie desvoltate şi întregite, 
„pentruca să se ajungă la încheierea unui convenţii, aşă. cum 
au voit-o în -sfârşit părţile. Aceste convenţii sunt de două 
“feluri: Sau punctuatio, sau pactum de contrahendo. 

1. Punciuatio. Punerile la cale în scris; mai amănunțite decât 
“Zractalus, alcătuite din reunirea şi fixarea tuturor elemente- 
lor asupra cărora părţile au ajuns să se'nţeleagă împreună, se 
"numesc punctuatio.—ln dialectul moldovenesc -pentru puncituatio 

" „avem vorba 2delcă. Pe ia 
Punctuatio poate să fie o convenţie desăvârşită, oti să 

slujească numai pro memoria. —- i 
. 1) Punctuatio e o convenţie desăvârşită, când cuprinde 
toate essentialia unei convenţii Şi când părţile-au voit să fie 
legate de punctele fixate în scris, deşi aveau de gând, ca pu- - 

_merile la cale să' urmeze” mai “departe. “In acest caz, dacă 
“deşi părţile aveau gândul de mai sus, ceeace este o cestiune 
-de fapt, totuş una din ele 'nu va vrea să meargă înainte cu des- 
baterile, convenţiă. în adevăr e perfectă; căci, naturalia a- 
cestei convenţii, fiind prevăzute de dreptul pozitiv, sunt cu- 
noscute, iar accidentalia ştim, că pot să lipsească dintrun act 
juridic! o. pc a 

2) Punctuatio slujeşte pro memoria, când pregăteşte numai 
viitoarea convenţie, In “acest. caz ea n'are nici-o putere obli- 
„gătoare.—Dar, când una din părţi va împiedică încheierea con- 
venţiei, punctuatio' poate să înlesnească sprijinirea unei cereri 
-de despăgubiri, întemeiate pe regulele generale. a 

II. Pactum de contrahendo este acel pactum,” prin care păr- 
ţile arată, că vor, adică s'au înţeles impreună să încheie în viitor 
un contract anumit. De aceea, pactum 'de contrahendo:'se mai 
numeşte şi pactum de ineundo contractu ; iar faţă de el, contractul, 
pe care părţile-se obligă să-l încheie, se-numeşte contract prin- 

- “cipal., De pildă: Pactum, prin care una din părţi se obligă făță 
"de cealaltă sau să -i vândă un lucru (pactum. de vendendo), sau 

să-i cumpere un lucru (pactum de emendo). De asemenea pac- 
lum, prin care amândouă părţile se obligă una față “de cealaltă, -
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ca una să dea o sumă de bani împrumut şi cealaltă să ia îm- 

prumut acea sumă (pactum de mutuo dando). 
O punctuatio poate fi un pactum de contrahendo 5. 

1) Astfel de pacia se întrebuinţează mai des, pentruca, să: 

pregătească încheierea de contracte sau reale, sau literale, şi mai 

„rar, pentru ca să pregătească încheierea de contracte consen= 

suale. - 

2) Fiindcă nudum pactum, după cum am văzut nu-i 

înzestrat cu acţiune,-de aceea executarea unui pactum de contra- 

hendo nu putea fi ceruță în justiţie de nici una .din părţi.— Pac- 

tum de  contrahendo poate fi făcut „să fie valorificat în justiţie: 

numai în două chipuri: Sau prin: stipulatio, Sau prin adăogarea 

sa la un contractus bonae fidei ae î, 

. „Prin stipulatio. Pentru aceasta trebuie, ca. întregul cuprins: - 

al pactului să fie îmbrăcat în haina stipulațiunii. Insă, fiindcă. - 

'stipulatio e un . contract” nesinalagmatic şi pentruca amândouă, 

părţile sa poată valorifică pactul, de aceea se îac două stipu- 

laţiuni, aşă că fiecare parte are o aclio ex stipulatu, cu ajutorul 

căreia poate să. capete despăgubiri 5 dela cealaltă parte, în 

cazul î în care aceasta n'ar mai vrea să încheie contractul principal. 

Prin adăogarea la un: contractus bonae fidei. Când con- 

“tractul principal este un contractus bonae 'fidei, se poate foarte 

lesne face, ca pactum de contrahendo privitor la acest contract 

să ajungă să fie valorificat în justiţie, prin aceea că-l adăogăm . 

la acel contract şi astfel îl schimbăm într'un.pactum adjectum, 

care poate fi valorificat cu. actio izvorând din contractul, la care 

a fost adaogat. | 

| Lipsa consimțimântului. 

i .$. „225. In “general. 

Consimţimântui poate să lipsească sau din pricină, că n'a: 

"avut fiinţă niciodată şi de aceea nici acum nu are fiinţă, sau 

din pricină, că, deşi a avut fiinţă, totuşa fost nimicit chiar dela 

'nceput şi de aceea acum n'are fiinţă. Se "nţelege, că 'n amân- 

, două cazurile convenţia. nu va luă naştere. 

Î, Consimţimântul ma avut fiinţă niciodată. Aceasta se "ntâm- 

3) V. mai sus Punctuatio I, 1, p. 13% 
1 4)V, mai sus Ş 215, B, 1, 2, p. 104. 

5) D,, 45, 1, de verborum. obiigationibus, 68.
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plă, când părțile contractante n'au ajuns niciodată să se'nțeleagă, 

ca să 'ncheie. împreună o convenție. De pildă: Când, după cum 
_am văzut !, oferta unei părți n'a fost acceptată de cealaltă parte, 

-convenţia nu ia naştere. Sau: Primus şi Secundus, amândoi - . 
tari de' ureche, se tocmesc din gură. Primus zice, că vrea să 

vândă un/lucru, iar Secundus, că vrea să-l închirieze.: Amândoi 

nu se înţeleg. Neînţelegerea, dezarmonia, dissensus, e vădit pentru 

ascultători. Consimţimântul nare fiinţă nici pe dinafară ! | 

II. Nimicirea consimțimântului. Aceasta se întâmplă, când 
“părţile au ajuns să se înţeleagă, ca să încheie o convenţie, dar 

amândouă n'au voit cu tot dinadinsul, ca prin ea să dea naştere 

la obligaţii, adică împreuna lor înţelegere n'a fost serioâsă, ori, 

deşi amândouă au voit cu tot dinadinsul, ca prin acea conven- 

ţie să dea naştere la obligaţii, totuş voința uneia din ele, şi 
deci cu atât mai mult când voinfele amândurora, au fost înră- 
„urite îie de calor iracundiae, fie de delir, fie de beție foarte mare? 
fie de vis absoluta, fie de error essentialis 3. | 

1) Părțile au ajuns să se 'nfeleagă, ca să încheie o conven- 

ție, dar amândouă. nau voit cu tot dinadinsul, ca prin acea 

convenţie să dea naştere la obligaţii. In aceste cazuri, conven- 
ţia are ființă numai pe dinafară, se pare numai, că o con- 

venţie are fiinţă; pe când în realitate ea nici na "putut luă 
naştere.—Aceesta se întâmplă, când sau oferta, sau acceptarea, 

-sau' amândouă n'au fost serioase, ci au fost făcute per jocur, 

jocandi causa, adică. spre a se. jucă de-a convenţia, iar nu 

spre a da naștere la obligaţii *. De pildă: Când,doi actori ju- 
cându-şi rolurile, unul întreabă pe celălalt, spondes miki centum . 

dare ? şi . acesta răspunde, spondeo, convenţia (stipulalio) nu * 
ia naştere 5! 

De joacă sau glumă trebuie să deosebim simularea. In a- . 

_ceasta, după cum am văzut, găsim pe deo parte un consim- 

“țimânt serios, acel al voinţelor interne ale părţilor, iar pe de: 

alta unul neserios, acel al voinţelor lor exprimate. Deci, în simu- 

1) V. Ş 219, p. 121 şi urm. . 
2) V. mai sus Vol, 1,1, $. 68, Il, p. 336. 

3) V. Vol. 1, 1, $. 68, III, p. 336 şi $..55,1, 1.p. 2%. 
4) V. mai sus $. 272, IV, p. 130. i 
5) D., 44, 7, de obligationibus et actionibus, 3, Ş, 2. — Cf, Varro, de 

lingua Latina 6, 12. — V. Vol. |, i, $. 67, II, 2, p. 329. 
6) V. Vol, |, 1, S. 67, Il, 2, p. 330 şi 334.
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lare consimţimântul cel dintâi are fiinţă şi numai cel de al doilea: 

mare fiinţă ! ' | 
2) Părţile au ajuns să se 'njeleagă, ca să încheie o conven-- 

- ție şi au voil cu tot dinadinsul, ca prin ea să dea naştere la: 
obligaţii, dar, voința uneia din ele, afost înrâurită sau de calor: 

iracundiae, sau de delir, sau de beţie foarte mare, sau. de vis ab-: 

soluta, sau de error essentialis. In aceste cazuri partea, care Su-- 

fere vreuna din înrâuririle de mai sus, fiind lipsită de voinţă, a-. .. 
junge incapabilă juridiceşte de a face vreun act juridic oarecare 7; 
de aceea corivenţia are fiinţă numai pe dinafară, -se pare nu- 
mai, că o convenţie. are ființă, pe când în realitate ea nici: 
n'a putut luă naştere.—Totaşă va îi cu atât mai răult, când vo- 
inţele amânduror părților vor fi suterit vreuna din înrâuririle' mai 

„Sus arătate, - . 
III. Aci nu ne vom îndeletnici de loc cu calor iracundiae, de- 

lirul şi beţia foarte mare, fiindcă am făcut aceasta în partea ge-: 
nerală şi fiindcă înrâurirea lor nu dă naştere la greutăţi mari. 
Dar, ne vom îndeletnici cu vis absoluta şi error essentialis, fiindcă 
înrâurirea 'lor, mai ales cea a lui error essentialis dă naştere la 
greutăţi foarte: mari, 

Mai înainte de a ne îndeletnici în deosebi | cu vis absoluta” 

şi cu error essentialis trebuie, să mai spunem următoarele: Fiindcă, 

după cum am văzut $, consiniţimântul, ca să aibă fiinţă, cere, ca: 

să fie armonie atât între voinţa internă şi voinţa exprimată a fie- 

cărei părţi,” cât şi între voinţele  amânduror. părților, de aceea. 
urmează: . 

1) Că, dacă din pricină: sau de vis absoluta, sau de error- 

* essentialis, voinţa internă a unei părţi nu va armoniză cu voinţa 

ei exprimată, adică dacă va fi. desarmonie între voinţele aceleiaş. 

persoane, consimţimântul nu va avea fiinţă şi deci convenţiea 
nu va luă naştere. . 

2) Că, dacă din aceleaşi pricini (sau vis absoluta, sau error: 

essentialis) voinţa. unei părţi nu va arioniză cu voinţa celeilalte . - 

  

7) V. Vol. 1,1, $. 68, p. 336. : 
8) Despre copii şi nebuni nu vorbim aci, fiindcă aceste persoane 

_Wâu voinţă; despre ele nu se poate zice, că ajung să n'aibă voința. Deci, 
întru cât ele n'au voinţă, sunt dela "nceput incapabile | să facă vreun act: 
juridic oarecare. : 

9) V. mai sus $, 218, ș p. „UB.
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-părţi, adică dacă va îi dezarmonie între voinţele celor două părţi, 

"consimţimântul deasemenea nu va avea fiinţă. şi deci conven- 

“ţia nu va luă naştere; — Reamintim că dezarmonia dintre vo- 
-inţele părţilor se numeşte, dissensus %. 

La 

-Ş. 226. Vis absoluta. 

Am văzut!, că vis absoluta în totdeauna înlăturează -vo- 
inţa, este exclusivă de voinţă, şi că orice ar face acel înrâurit 

-de vis absoluta, orice act al celui siluit nu ia naştere şi n'are nici 
o valoare, Deci, şi convenţia încheiată de. un siluit nu .va 
luă naştere şii nu va avea nici o valoare. De pildă?: L. Titius, 
ca să. capete. un înscris dela C. Sejus, prin care această să se 

oblige să-i dea 100 de.sesterţii, cu sila îi ia mâna şi i-o poartă : 
pe hârtie, aşă ca să-şi iscălească numele.— Sau: L. Titius, ce- 
rând împrumut 100 de aurei dela C. Sejus, şi acesta nevoind 

“să-i dea, îl trânteşte la pământ şi cu sila îl face să-i dea acei 
100 de' aurei.—In aceste Cazuri persoana siluită este un element 
pasiv, este o unealtă numai ! Deci, nu se poate zice, că s'a 'în- 
tâmplat un agere din partea acelei persoane, că ea'a. săvârşit 

un act, ci asupra ei s'a săvârşit un act făr'de voia. ei! De aceea, 
“convenţia are ființă pe dinafară, se pare numai, că o con- . 

“venţie are fiinţă, pe când în realitate ea nici n'a putut luă naş- 
tere 3, fiindcă, . lipsind voința uneia din părţi, lipseşte şi con-. .. 
simţimântul, Intre părţi există nu consensus, ci “dissensus. 

$. 227, Eroarea, esenţială. 

Știr, ce este” error !. De asemenea, ştim, că error. pe deo- 
“parte poate: fi sau. error” juris,. sau error facti ; iar, pe de altă : 
parte sau eroare scuzabilă sau eroare nescuzabilă 2, 

Eroarea esenţială, este acea eroare scuzâbilă, care. este ex- 
-clusivă de voinţă, care înlătură voința dintr'un act juridie şi 

210) V. mai sus Ş. 218, p. 119. 
-- D V-Vol, 1,1, 8. 55,1, 1, p; 29. 

2) Altă pildă am dat în Vol. 1], 1, $.55,1,1,p. 296, ” 
3) Cf, D., 26, 8, de auctoriiate et consensu. tutorun et curatorum 1, Ş. 1; 
DV. Vol. 1, 1, $. 59,1, p. 306. 
2) V. Vol. 1, 1, $. 59,1], p. 306 şi urm. 2 

7
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_de aceea face, ca acest act având fiinţă numai pe dinafară, îm. 

realitate să n'aibă fiinţă de loc. - 

- Prin. opoziţie cu eroarea esenţială : se dă numele de error: 

minus essentialis, error concomitans, acelei erori, care nu înlătură. 

voința dintrun act juridic şi deci nu face ca actul juridic, care 

cuprinde în sine o astiel de eroare, să n'aibă fiinţă. 

II, Eroarea esenţială poate să fie pricinuită sau de un do-- 

lus săvârşit de partea, cu care voim să încheiem o convenţie: 

sau de altceva 5. - 

Ili. In caz de eroare esenţială şi numai în acest caz este: _ 

adevărat, că errantis nulla voluntas. - 

IV. Pentruca error . essentialis să aibă de efect neexistenţa: 

unei convenţii, trebuie să întrunească. însuşirile următoare : 

- 1) Să fie obiectivă. | 
2) Să atingă sau însăş convenţia, iar nu motivele: aces--. 

„teia, sau cel puţin unul din elementele de căpetenie ale ei. 

3) Să fie însemnată, adică să fie asttel încât, ţinând seamă. 

de chipul: obştesc. de a vedea lucrurile şi de experienţa zilnică, 

să trebuească să zicem, că acel, care era înrâurit da această e- 

roare, mar fi încheiat convenţia, dacă ar. fi avut ştiinţă de: . 

adevărata stare a lucrurilor. - 

V. Să cercetăm acum, care error întruneşte aceste însuşiri :: 

1) Error in negotio. Această eroare e aceea privitoare la 

natura convenției, adică la prestaţiunea datorită. O astfel de- 

eroare face în totdeauna, ca o convenţie să paibă fiinţă. — De: 

pildă: L. Titius vrea să dea 1000 de - aurei cu împrumut lui C.. 

Sejus, iar aceasta vrea să-i primească în dar +... - ' 

„De aceea, atât mandatarul, cât şi tutorul, care, lucrând. în 

calitatea lor, predau un lucru, pe care-l.cred, că este sau al man- 

dantului, sau al pupilului, pe când în realitate este al lor; 

nu vor pierde proprietatea acestui lucru; „căci,. ei au înţeles să | 

ia asupra lor prestaţiunea de a strămută o proprietate, sau a. 

mandantului, sau a pupilului, iar nu a lor. In aceste cazuri se . 

zice: Nemo errans rem suam amiliit. 
“Insă, când părţile: sunt înţelese asupra cuprinsului actului. 

şi se .găsesc în eroare numai în ce priveşte caracterizarea juri= 

3) V. mai jos $. 230, a. 7, p. 153. 
4) D., 12,1, de rebus creditis, 18, — Cf. D., 18,-1, de contrahenda: 

emptione, 9 Ă .
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„dică a lui, aceasta e fără însemnătate. Astfel, în pildă de mai 
“sus, dacă amândouă părţile s'au înțeles, ca acei 1000 de. aurei - 

să fie primiţi, fără ca să fie înapoiaţi vreodată, ori fără ca să se 

facă altceva în schimb, deşi vor îi zis, că au încheiat un Con- 

tract de imprumut, în loc de o donaţie, convenţia va avea ființă! 

' 2). Error in corpore. - Această. eroare e acea privitoare la 

identitatea lucrului datorit. O astiel de 'eroare face aproape 

întotdeauna, ca o convenţie să n'aibă fiinţă. De pildă: C.Se- 

jus întreabă pe L Tifius, tăgădueşti să-mi dai pe robul Stichus, 

„iar L. Titius, socotind, că e vozba de Pamphilus, pe care credea | 

el,. că-l chiamă Stichus, răspunde, făgăduesc 5, .: , 

Dar, eroarea asupra numelui lucrului e făre însemnătate, dacă 

- părţile se 'nţeleg asupra -lucrului chiar :6. ! 

Numai prin abatere cu totul se poate uneori, ca numele | 
“lucrului să aibă însemnătate. De pildă: Un tablou e vândut, 

ca fiind îost făcut de Apelles, pe când în. realitate era numai 
o copie de pe original. 

Şi tot prin abatere se poate, ca eroarea privitoarea - la 

identitatea lucrului să nu fie esenţială, din” pricină că indivi- - 
dualitatea lucrului e fără însemnătate. "De pildă?: Primus, - 
având de vânzare 25- de loturi de pământ. pentru clădiri, 

toate de - aceeaş valoare şi întindere, şi însemnate cu.25 de 
litere ale alfabetului, vinde lui - Secundus unul cu preţul de 
10000 lei, obligându-se, ca înainte de predare să facă pe el 

oarecare lucrări. Dar, după aceea şi tot înainte de predare, lui 

Secundus îi pare rău de târgul făcut, Şi, când Primus îi oferă 
lotul 1 cu lucrările, de care fusese vorba, Secundus pretinde şi 

“dovedeşte, că el crezuse, că-i vorba de lotul J- In acest caz 
_error În copore nu-i esenţial ! 

_ Deasemenea, eroarea, care loveşte siumai un lucru accesor, 
„nu-i esenţială. De pildă: C, Sejus cumpără dela L. Titius casa 

cutare cu un rob, pe care-l chiamă Pamphilus şi care e menit 

“să -facă slujbă 'în. acea casă. L. Titius crede, că vinde casa cu 

un alt rob, pe care-l e chiamă tot “Pamphilus. In acest caz casa 

*5) ]- 3, 19, de inutilibus stipulationivus, s.: 23. 

'6) D., 18,. 1, de contrahenda emplione, 9, $. i b. 45, 1, de verborum 
_ obligationibus, 32. _ 

DV. Maynz, 1 c.11, 8201, n.7, | | Su
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„va. fi bine vândută 5, iar C. Sejus va căpătă, pe Pamphilus cel - 

dintâi; ca pertinenţă 9. 

3) Error în qualitate este acea privitoare la însuşirile lu= 

crului. La Romani cestiunea, dacă error in qualitate este sau nu 

„essentialis, a fost controversată. 

Marcellus. era de părere, că substantia, “materia, dia care 

e alcătuit un lucru, nu-i un element esenţial, fiindcă părţile sunt 

” înţelese asupra lucrului; deci error in materia nu-i esenţială. De 

„pildă: Când 'se.vinde oțet în loc de vin, aramă în loc de aur, 

plumb în loc de argint, şi vânzarea şi cumpărarea sunt valabile, 

quia in corpus consensum est W. 

Ulpian însă eră de altă părere, Pentru el substantia sau 

- materia unui lucru este un: “element esenţial, aşă că dacă părţile 

du fost cu totul în eroare în privinţa alcătuirii materiale a unui 

“Tucru, convenţia lor (vânzarea ş. a.) nu va luă naştere. De - 

„aceea, în. pildele de mai sus Ulpian zice, că-este şi vânzare şi 

cumpărare, când -s'a vândut oţet în loc 'de vin, dacă vinul s'a 

oetit fiinacă e aceeaş “substantia ; însă, dacă nu s'a oţetit vinul, 

“dela început în loc de vin s'a vândut oţet,'precum şi dacă: 

s'a vândut aramă în' loc de aur, plumb în loc de argint, nu este 

nici vânzare ş. nici. cumpărare, fiindcă nu mai e aceeaş ma- 

teria 1. - 
“Sexul unui 10b st aseamănă cu materia, De aceea error 

in sexu est esenţială. De pildă : Când C. Sejus vinde o fată 

- 

 roabă lui. L. Titius, iar acesta crede, că cumpăra un băiat rob, 
“ mu va fi nici vânzare, nici cumpărare N, Părerea, lui Ulpian 
a biruit. 

„şi stipulationes au' fiinţă şi sunt valabile "2, chiar când îndri- 

„tuitul e în eroare în privinţa însuşirilor lucrului, fiindcă în astfel 

. 

8)4D., 18, 1, de contrahenda emptione, 34, pr. 
9) V. Vol. 1, 1, Ş. 42,1, 2, p, 279. 
10) D., 18,1 de contrahenda emptione, 9, 3, 2.—Cf, D., 19, 1], de act. =: 

emii venditi., 21, $ 2. 
10) D, 18,1 de contrahenda emplione ui, Ş, 1. 

Prin abatere convențiile de pienus şi iypotheca, precum | 

- 12) D. 13, 7, de pigneraticia actione, 1, 2 D., 45, Le de verborun 0- | 

bligalionibus, 22.
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de convenţii îndrituitul; decât să' nu se aleagă cu nimic, e 

bucuros să dobândească măcar cevă !5, 
4) Error in persona. Aci trebuie să deosebim : Eroarea pri- 

vitoare“a identitatea, individualitatea şi însuşirea persoanei, care | 

trebuie să facă, ori să primească psestaţiunea şi eroarea pri- - 

_vitoare la persoana, cu care încheiem convenţia. - 

Eroarea privitoare la identitatea, individualitatea şi ca-: 

litatea persoanei, care trebuie să facă, ori să primească presta- 

țiunea, poate să ţie esenţială. De pildă : Când e voarba de fa-. 

cerea unei lucrări de artă, individualitate lucrătorului e esen- 
țială. Dar, când e vorba de 0 muncă salahorească individuali- 

tatea lucrătorului nu-i esenţială !, , 
Dar, şi eroarea asupra identităţii persoanei, care trebuie 

sau să facă sau să primească prestaţiunea, poate să nu fie esen- 
Hală, mai cu seamă când e vorba de vânzări pe şin căci aces-! 

tea se încheiă cu ori cine fără deosebire! 

Eroarea privitoare la persoana, cu care încheiem con- 
venţia, nu-i niciodată esenţială. In adevăr, împrejurarea că, 

Tertius s'a înţeles cu Primus, crezând, că-i Secundus, nu poate 

face, ca să nu fie legătură obligătoare. între Primus și Tertius. 

5) Eroarea asupra cantității, întinderii şi valorii lucrului 

„ deasemenea' poate 'să fie esenţială, când cantitatea, întinderea şi - 

valoarea. lucrului sunt elemente esenţiale ale convenției, şi a- 

tunci aceasta nu va luă naştere. .. - i 

Însă - cele mai adeseaori nu-i aşă, ci, sau se cere înapoi, 

ce s'a dat mai mult, sau se adaoge, ce sa dat mai puţin, sau 

se micşorează preţul ! e - 

Uneori, deşi o parte are în vedere o câtime mai mare, iar 
cealaltă parte are în vedere o câtime mai mică, totuş e cu putinţă, 

ca să aibă fiinţă convenţia - pentru guantitas minor. De pildă: 
_ Primus crede, că arendează lui. Secundus o moşie. cu 50.000 de 

aurei; iar Secundus crede, că o ia în arendă cu 100.000 de 

13)'G. Mârzescu, Maximele dreptului roman, pg. XI, şi urm. zice că 
ar fi contrazicere între Dig,, 18, 1,de contrahenda emptione 14 și Dig, 18,1, 
de contrahenda emptione, 41, 1. — Dar nu-i să V. Maynz, |. c, Il, $ 201, 
n, % - 

14) Cf. D,, 2, 15, de transactionibus, 3 „$.2;D, 12, 1, de rebus cre-: 

ditis, 32. !
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aurei. In acest caz arendarea va avea fiinţă pentru preţul de . 

50.000 de aurei. %5. 
6) Eroarea. asupra motivelor nu-i niciodată esenţială, fiindcă 

părţile “sunt înţelese împreună 16, N - 
7) Eroarea asupra existenţei lucrului nu-i prin ea însăş e e- 

-  senţială. In adevăr, dacă părţile cred, că lucrul există, iar acesta 

“pierise în. întregime înainte “de încheierea convenției, aceasta 

nu va luă naştere, fiindcă e vorba de o prestaiune obiectiv i im- 

“posibilă 1, 
Când lucrul. pierise în parte şi convenția, de i care-i vorbă 

e nesinalagmatică, îndrituitul, care nu ştie de pierdere, poate să 

ceară prestaţiunea rămăşiţii, căci nu trebuie să ă deslegăm pe în- 

datorit în paguba celuilalt. 

Când convenţia e signalagmatică, şi lucrul-a rămas sau 

“pe jumătate, sau mai mult, convenţia există 18, 
__8) Error in dominio sau error de.rei dominio nu-i esenţială. 

De pildă: Primus crede,-că un lucru e al său şi-l vinde. Chiar 

dacă Primus nu-i propietarul lucrului, vânzarea: are fiinţă. 

9) Error in rei condicione nu-i esenţială, Dar, se poate, ca 
să m'aibă ființă convenţia, de care-i? vorba. „Aceasta se întâm- 

plă din pricină, că prestaţiunea nu poate- iii făciită. De pildă: 

Se vinde o res extra commercium. 

"VI, In cazurile de error ințnegotio, error in copore, error in 
” qualitate, error in persoana, error in.quantilate, etc. avem. de a 

face cu un dissensus “in negotio, dissensus in copore, dissensus in 

qualitate, dissensus in persona, dissensus in quantitate, etc. 

„$. 227 bis. 
1 Savigny vrea să deosebească eroarea în: Eroare ade- 

“. vărată şi eroare neadevărată. 
1) Eroare adevărată este aceea, care e alcătueşte temeiul a- - 

- devărat al: unui efect juridic. Deci, ea are o acţiune pozitivă 2, 

e născătoare de îndrituiri. De pildă; C. Sejus, care cu adevărat . 

15) D., 19, 2, locati, 52. 

16) D., 41, 1, de adquirendo rerum dominio, 36, 

1DV. 's. 217, 1, îpg. 112 , 
18) D., 18, î,:de contrahenda emptione, 57, pr. şi 58. 

1) Savigny, System, 3. p. 444 şi p. 204. 
2) Zitelmann, Irrtum-und Rechtsgeschăft, 1819.
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nu-i dator cu nimic, dar- care crede, 'că e dator 1000 de au- 
-rei lui L. Titius, plăteşte acestuia acea sumă. Dacă C. Sejus din 

eroare a crezut, că e dator şi a plătit, este îndrituit să ceară în- 

- apoi aceeace a p'ătit [şi are pentru acest scop condictio indebiti]. 

2) Eroare neadevărată . este aceea, care pricinueşte o de- 
zarmonie sau înire voinţa internă şi voința exprimată a unei per- 

soane, care face un act juridic, sau între voinţa unei persoane 

şi voinţa altei persoane, care fac o convenţie, şi de aceea nu 

se 'ntâmplă nici un efect juridic. Deci, ea are o lucrare ne- 

gativă, !! împiedică naşterea îndrituirilor. De pildă: L. Titius 

iscăleşte un înscris, că datoreşte 1000 de aurei, socotind; că 
e o felicitare. Sau L. Titius spune lui C. Sejus, că-i predă moşia 

Corneliană, voind s'o aredeze, iar C. Seyus primeșie, crezând, că 
i-o dărueşte. 

In caz-de eroare neadevărată, zice Savigny, întrucât lip- 
seşte sau armonia între voinţa internă şi voinţa exprimată a unei 

persoane, sau armonia între voinţele celor două persoane (adică 

lipseşte . consimţimântul acestora), actul juridic fie unilateral, fie 
-. bilateral” mare fiinţă şi deci nu mai este nevoie să cercetăm 

dacă eroarea' neadevărată este sau scuzabilă, sau. nescuzabilă ; 

căci, oricum va fi această eroare, actul juridic nu ia naştere ! 

„Dar nu-i aşa! Aşă ar fi, dacă am avea de dat răspuns la- 
o întrebare” sau filosofică, sau matematică, iar nu la una prac- 
tică! Trebuie să recunoaştem, că actul juridic are fiinţă cel puţin 
pe dinafară. Acest act trebuie să fie înlăturat din cale!-Treaba 
aceasta nu-e uşoară! Pentruca să fim îndreptăţiţi să înlăturăm 
acel act, trebuie, ca eroarea. să fie scuzabilă. Aceasta e regula 
obştească la Romani3. 

| II. Părerea lui Uipian privitoare la error in qualitate, 

deşi a triumfat în dreptul roman, totuş nu-i adevărată! — Sa- 

vigny cu o intuiţie genială a găsit altă formulă: Pentruca 
eroarea: asupra însuşirilor să “fie esenţială, trebuie să fie pri- 

vitoare la o  astiel de însuşire, care presupusă din eroare, 

- ca ayând ființă, ar face, ca: lucrul. să: fie aşezat de relaţiile | 
„Zilnice în “altă categorie decât aceea, căreia “i: se cuvine. 

„Deci, aceea însuşire este esenţială, care clasifică lucrul în rela- 

  

, 3) D., 18, 1, de eontrahenda emptiane, 15, $ 1. Cf. D., 22, 6, de ju- 
Tis ei facti ignorantia, şi 3, 8.1. 

10
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țiile sociale. — Insă, pentru această clasificare deosebirea ma- 

teriei nu-i nici trebuitoare, nici în totdeauna deajuns! De 

pildă: Cumpărarea unei cupe, pe care o credeam de bronz, pe 

când ea e de aramă, e valabilă, dacă am voit să cumpărăm 

un lucru de artă! - 

III. Se zice, că părţile pot face, ca un element al presta- 

ţiunii să fie privit, ca esenţial şi atunci eroarea asupra lui are 

de urmare, ca acea convenţie să m'aibă ființă. — Dar, această - -. 

părere 'ne trimete la intenţiunile subiective ale părţilor, care a- 

deseori nu pot îi: cunoscute, din pricină că părţile se „găseau în 

eroare. Tocmai spre a se înlătură aceste gresităţi, dreptul stator- 

niceşte şi „trebuie să statornicească criterii obiective, de pe care - 

- să se cunoască, dacă o eroare este esenţială, ori nu. De 

pildă: O maşină înbunătăţită, “care nu mai are vre-un şurub, pe” 

"care-l aveau maşinele de model vechiu cunoscute de părţi, dar... 

care merge cel puţin tot atât de bine, Cumpărătorul nu poate spune, 

că pentru el şurubul, care lipseşte, este esenţial; căci îmbună- 
-. tăţirea maşinei a-făcut tocmai, ca acel şurub să fie de prisos 4. 

- 

" Viţiarea consimţimântului. 

"$.:228. In general. a a 

. Consimţimântul poate fi viţiat sau de vis compulsiva, : sau de 

dolus, care au inrâurit cel puţin asupra voinţei uneia: din părţile 

contractante. In adevăr, voinţa uneia. din părţi fiind viţiată, din 

pricină că a îost inrâurită sau de vis compulsiva, sau de dolus, 

şi totalul, ce va ieşi din armonizarea acestei voințe vițiate cu 

voinţa celeilate” părți, adică impreună înţelegerea, consimţi- - 

" mântul trebuie să fie viţiat. In asemenea cazuri, consimţimântul 
nu-i. nimicit, nu lipseşte, ci are ființă; căci, nici vis compulsiva, 

„nici dolus nu împiedică pe partea, pe care au înrâurit'o, să aibă 

voinţă ; atâta numai, că această voinţă fiind viţiată şi acel con- 

simţimânt va fi i viţiat va avea 'cusururi. 

4) V, Dernburg, |. Cc 1, $. 102, n. 3.



Ş. 229 Vis compusiva, 

A. Am văzut 1, că vis. compulsiva este. sila psihică (nemate- 
rială, indirectă.) 

I. Ea înrâureşte asupra încheierei convențiilor in următorul 
chip: Una din părţile contractante este amenințată sau de cea- 

“ Ieltă parte, sau de un al treilea cu un râu însemnat, dacă nu va com- 
simţi la încheerea convenției. - Partea ameninţată, având de ales 
din două rele” unul, de frica răului celui mai. mare, va alege răul 

- cel mai mic, va consimţi la -încheerea convenției. Astfel vis com- . 
pulsiva dă naştere întâi la Îrică, inetus ; ia iar aceasta apoi ne face - 
să voiml2?, 

In astfel de cazuri, la Români, cu toate că voinţa uneia din 

părţi, fiind înrâurită de vis compulsiva, a fost vițiată, totuş com- 
- simțimântul are finţă, căci ei zic 3 „Quamvis si liberum esset nolu- | 

issem, tamen coactus volui P. Deci, la Romani convenţia va luă 
„naştere ! 

| IL. Insă, pe de o parte sila este o „faptă neingăduită, care 
se pedepseşte de dreptul penal, iar-pe de alta este nedrept, ca o 
astfel de convenţie să producă efecte în paguba siluitului. De 

aceea; ca să nu se primejduească siguranța raporturilor. sociale 

şi a încrederii obşteşti, trebuie să se vină în ajutorul siluitului. 

...B; Pentru ca să se vină în ajutorul siluitului se cere însă, 

ca să se găsească întrunite următoarele şease elemente: Metus 
praesens, vis quae repelli non potest, metus non vani :hominis sed 
qui merito et in constantissimo homine cadat, metus majoris ma- 

litatis, vis adversus bonos mores şi ameninţarea să fi pricinuit . 
celui ameninţat o pagubă patrimonială. : 

|. Metus praesens, frica sa. fie de față ; acum să ne fie frică, . 

“nu în viitor. De aceea nu-i de ajuns suspiclo inferendi ejus, bă. 

riueala, că ne va înfricoşă cineva «. 

II. Vis guae repelli non potest5,- adică silă să: îie aşă de 
straşnică, încât-să 'nu poată fi înlăturată. 

HE. Metus non vani hominis sed qui merito. et in constantis- 

1) V. Vol. 1,1. $. 55,1, 2, pag. „206, 
2) Dig., 4, 2, quod metus causa gestum erit, 1. 

3) D., 4, 2, eodem, 21, $. 5 - 
4) D, 4, 2, eod,, 9, pr. 
5) D., 4. 2,-e0d,, 2. .
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simo homine cadat$, adică nu-i de ajuns o îniricoşare, care în- - 

spăimântă pe un bicisnic! Trebuie, ca ea să poată speriă peun: 

om aşezat; se are însă în vedere mijlocia obicinuiţă de curaj, 
ținându-se seama de vârstă, de sex, ş. a. m. d. „. 

IV. Metus majoris  malitatis, adică, să fim ameninţaţi . 

cu un rău: însemnat, -sau prezent sau viitor. Astiel e orice 

primejdie privitoare sau Ja corpul, sau la vieaţă, sau la libertatea. 

-fiea persoanei noastre, fie a acelor de aproape ai noştrii, p. e: 
copii, ş. a.?. - 

In izvoarele romane nu se vorbeşte de primejauiiea nici a . 

- averii noastre, fie în parte, fie în întregime, -nici a onoarii noa- - 

stre, — Se "nţelege, că, în teorie, şi o astfel de -primejduire este: 

un rău însemnat, — — ŞI, fiindcă unul din izvoarele noastre zice, | 
că în major malitas, pe lângă primejdiile -privitoare la corp, la 

vieaţă şi la libertate, trebuie să intre« similiumdue», adică şi altele-. - 

asemănătoare cu acelea, de aceea, credem, că e întemeiată pă- 

rerea, ca în fiecare caz 'anumit să: se hotărască, dacă răul, cu 

„care am fost ameninţaţi, eră însemnat, şi dacă, judecând bine, 
“a putut să viţieze voinţa noastră | - 

Totuş e. de luat aminte, că Ulpian zice 8, că teama: de în- 

“famia şi teama de vexalio nu sunt deajuns; căci, clevetirea  - 
trebuie dispreţuită şi nu trebuie să ne neliniştim' serios de toate - 

nimicurile | . 
“insă, răul însemnat, cu care suntem - ameninţaţi, „poate să 

fie nu numai o primejdie de faţă, ci şi una -viitoare, trepidatio 

mentis instantis vel futuri periculi causa %, . 
V.. Vis adversus bonos mores 10,- adică sila'să fie. potrivnică. 

bunelor moravuri ; să nu 'îie „nici îngăduită şi nici. dreaptă, pre- 
Cum e aceea, pe. care o poate exercită sau. magistratul, sau alte 
“persoane având cădere..De pildă: Pretorul poate sili pe împri- 
cinaţi să încheie stipulationes praetoriae, ş. a. - Paterfamilas poate 
sili pe acei de sub puterea 'sa să încheie convenţii. 

Insă, nu:e deajuns: Nici frica reverenţială, respectoasă, pe care: 

o persoană o are faţă de alta, de pildă fiul faţă de tatăl, funcționa- 

, 2, quod metus causa, 6... i 6) D.,+ 
7) D., 4, 2, eod., 3, 3. 1;4;5; S. 
8) D., 4, 2, eod, 7.pr. 

9) D., 4, 2, eod., 1.
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rul inferior faţă de funcţionarul superior, şcolarul faţă de 

profesor, 'ş. a., căci această silă nu-i potrivnică bunelor mo- - 
ravuri, ci potrivită acestora. Şi nici frica de a nise aplică. 
rânduelile dreptului pozitiv, de pildă de a fi daţi în judecată, . 

. de a ni se pune un sechestru pe avere ş. a. căci această silă, 

nu-i i nedreaptă, ae | 
“Dar, dacă o persoană, ca să poată trabe un: folos, la care 

nu-i îndrituită de loc, ne ameninţă, că va face oarecare demer- 

suri, pe care e îndrituită să le facă, ameninţarea aceasta e con-- 

tra bonos mores.De pildă: O persoană, fiind prinsă, pe când 

“săvârşea sau o hoţie, sau un adulter, ş. a., e ameninţată fie. 

cu moartea, fie cu închisoarea, şi făgădueşte, că va da 100000. 
de aufei. Deasemenea, o persoană, care. săvârşise o crimă, ră- 

masă nedescoperită, este ameninţată cu pârirea, şi fagădueşte, 

“că va da 100000 de aurei, ca să nu fie denunţată. 

NI Amenințarea trebuie să pricinuească o pagubă patrimoni- 
ală celui ameninţat. De aceea, datornicul, care a plătit o datorie a. 

sa ajunsă la termin, fiindcă a fost ameninţat cu un rău însemnat 

de creditor, nu poate zice, că o fost siluiţ. El a plătit aceea. ce 
datoră şi deci n'a suferit nici o pagugă !2. - 

C.. Când aceste elemente :se găsesc întrunite, se vine în a- . 
jutorul siluitului cu unul din următoarele mijloace : Sau in inte- : 

grum restitutio. Sau aciio metus causa, când: convenţia fusese exe- 

cutată. Sau exceptio metus causa, când convenţia nu fusese încă 
executată. | 

In privinţa acestor mijloace se discută, care din ele e mai 

“vechiu şi care e mai nou. Se susţine, că in integrum restilutio e - 

mai vechiu, decât actio. metus causa 13 şi că acesta e mai veche, 
decât exceptio melus causa. 

|. In întegrum restitutio. Din vremuri străvechi pretorul fă- 

găduea prin edictul său, că nu va recunoaşte nici un act, care 

-va fi făcut sub înrâurirea-unei vis compulsiva şi că deci va pune. 

„lucrurile în starea, în care erau înainte de facerea acestui act 14. 
II. Aclio metus causa. Pe la Sfârşitul Republicii (80 a. Ch).. 

| 11) D., 4,2, guod n:elus causa. 7, $. 1. 
_ 12) D.,.4, 2, eod, 12,82, Yva 16-87 n. 1 p. 888, 

. 13) Girard 1, c. (1918), p. 426,n. 2, în fine, este contra aeestei păreri, 

| 14) D., 4, 2; quod metus causa. 1, pr. Dig, 4, Î, de in integrum - 

Testitulione, 1 , Ă
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pretorul Octavius a “plăzmuit actio  metus, + Causa, „care. din 

această pricină, se numea şi formula Octaviana. 

“De atunci in integrum restilutio n'a mai fost .dată decât în 

“cazurile, în care - putea Î mai folositoare decât actio metuş. 

causa, !5. 

. În aclio metus. causa : . . 

1) Reclamant 6ste sau siluitul sau , moştenitorii săi. 

2) Pârât este - , o 

sau autorul silei,. chiar dacă ma 'tras nici. un folos din 

«convenţia încheiată subi înrurirea unei vis compulsiva, ! 

“sau cel de.al treilea, care-nt-i săvârşitorul silei, dar a tras 

--vreun folos din. aceea- convenţie, . 

sau moştenitorii celor de mai sus. 
3) Scopul şi efectele acţiunei metus causa sunt: 

“Ea fiind-o arbitraria actio, pretorul porunceşte pârâtului, 

ca mai înainte de toate . să inapoieze ceeace a primit >, 16, adică . 

_ desfiinţează convenţia. 

Pârâtul, autor al .silei, când ascultă de acea poruncă, 

7 

şi dacă nu trecuse unan dela săvârşirea silei, este condamnat la -- 
guadruplum, iar dacă trecuse acel an, este condamnat la des- 

. păgubiri în simplum. Dacă mai mulţi au făptuit sila, sunt răs- 
punzători cu toţi in solidum ; insă, . plata “făcută de un făptaş, - 

_desleagă pe toţi ceilalţi. 
„Pârâtul, care nu-i. autor al silei, când n 'ascultă de porunca 

pretorului Şi nu înapoează ceeace a „primit, este condamnat în 
quantum locupletior factus” est. : 

Moştenitorii de mai sus, când sunt pârâţi, pot fi „Condam- 
nai numai in quanturn locupletiores facti sunt. | 

(Deci actio melus causa nu trece la ' moştenitori pârâului 

"de cât in quantum locupletiores facti. sunt şi ni e perpetuă). 

4) Reclamantul are alegerea, ca să intenteze actio metu causa .- 

în potriva fie a autorului silei, fie a „celui de al treilea, care-sau 

“a tras folos din convenţia, viţiată de _silă, sau are în stăpâ- | 

15) Mai cu seămă se “da in integrum zestitutio în loc de actio. meltus 

causa, când eră vorba să se desființeze dobândirea cu -de-a sila a unei 

'moşteniri. Cf. D., 4, 2, guod metus ceusa, 21, 8. 5 şi D., 29,. 2 de adqui- 
" renda vel omittenda hereditate, 85.: 

16) D., 4, 2, quod melus causa, 14. $.1;].,4, 6, de aetionibus, Ş. 27. 
17) D. 4 2 2; guod metus causa, 18; 14, SS. 5 şi '9. :
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nirea sa lucrul smuls prin silă. Aşa dar, de regulă nu-i poate. 
da. în judecată pe amândoi deodată. — Insă, se poate, ca uneori 
să-i dea în judecată pe rând şi anume, când nu s' a indestulat 
deplin dela cel reclamat, poate pentru rămăşiţă să dea în ju- 
decată şi pe celălalt, ca să ajungă să fie pe deplin îndestulat. 

Din cele de mai. sus reiesă, că actio metus causa poate 
fi intentată şi contra celor de al treilea şi de aceea e în rem 
scripta sau in “rem concepta, — Aceasta e contra elegantiam 
juris;, căci, persoane cu totul nevinovate de 'silă pot fi recla- 
mateic :cu o acţiune întemeială pe silă! Acest lucru afară din cale 
a dreptului roman se explică numai istoriceşte: Nevoia de: 
a chezășui siguranța obştească a fost mai tare decât elegan- * - 
tia juris ! 

III. Exceptio metus causa, a fost plăzmuită în + urma acţiunii 
metus causa '8, Ca şi actio metus "causa şi exceptio metus 
causa este in rem concepta, adică poate fi opusă spre a ne: 
apără de persoanele, care nu s'au făcut vinovate de nici o silă. 

"faţă de noi. 
D. Atât actio metus causa, cât şi exceptio metus causa pot 

fi întrebuințate, când e vorba şi de convențiile Bonae “jidei 
şi de acelea stricti juris. — Dar, trebuie să luăm aminte, că în . 
convențiile bonae fidei siluitul e ocrotit chiar prin convenţia, . 
care îi îngăduie pe de o parte să nu execute obligaţia, pe care 

„2 şi-a luat-o, fără 'să mai aibă nevoie să ceară, ca exceplio me- 
ius causa, să fie adăogată în formulă; iar pe: de altă parte, ca- 
în loc să reclame cu acfio. metus causa, care nici nu e perpetua 
şi nici nu trece la” moştenitori pârâtului: (de cât in guantum  lo- 
cupletiores facti sunt), e mai bine să se plângă în potriva. silei 
suferite cu acţiunea izvorând din convenţie chiar, care fiind - 
perpetua şi trecând la moştenitori, e mai bună € de cât „actio 
melus causa, 

E. Dacă după încetarea silei conveiația a fust sau re- 
cunoscută de bună, sau executată de bunăvoie, ea nu mai poate 
fi atacată, pentru vițiul silei. 

F. Deasemenea, numai acele contracte pot fi atacate. ca. 
viţiate” de* 'silă, a căror încheiere a fost determinată de silă. 
Dimpotrivă nu. pot: fi atacate convențiile încheiate, pentru a 

18) 0O.. Gradenwiz, Die Ungii'tigheit' obligatorischen Rechtgesehăjte, 
pag. 13 şi urm. |
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i ne apără de un rău ce. ne e ameniţă, de pildă, de furia poporului 

ş, a 19, 

G. Din "toate desvoltările de pană acum urmează, că orice 

contract viţiat de vis compulsiva are fiinţă. Deci un astfel de 

contract nu-i nul, ci numai! anuiabil ; el are fiinţă, dar se 

poate desfiinţă! - i 
Totuş unii romanişti sunt de părere, că un contract ca şi - 

orice act juridic viţiat de vis coinplusiva n'are ființă. Această 

părere e neîntemeiată ; căci, ceeace n'are ființă nu se poate des- 

fiinţă ! 

Alţi romanişti sunt de părere, că numai contractele stricti 

juris viţiate du vis compulsiva au fiinţă; iar celelalte contracte 

“sunt nule. de plin drept.—Dar nici această părere nu-i ade- 

vărată ! In izvoarele noastre se găsesc şi contracte bonae fidei, 

care sunt desfinţate; deci, ele trebuie să fi avut fiinţă, ca să 

poată îi desființate. - 

In sfârşit, alți romanişti vor să , deosebească două feluri de . 

metus şi anume: Melus causani dans şi metus incidens. Acel -- 

dintâi e sila, care e cauza încheierii. contractutui, făr'de care: 

__partea' n'ar fi încheiat acel contract; iar cel de al doilea este 

'sila, care-a făcut o persoană, înclinată să încheie un con- 

tract, să ia asupra sa obligaţii, ş. a. mai împovorătoare, decât 

dacă mar fi fost înrăurită de acea silă. Şi, romaniştii, care tac 

această deosebire sunt de părere, că metus causam dans face . 

ca un contract 'bonae fidei să fie izbit de nulitate, iar metus in-: | 

cidens nu dă naştere la o astiel de urmare.— Şi părerea aceasta 
e greşită. Mai Întâi, deosebirea în metus causam dans şi metus in- 

" cidens este necunoscută de izvoarele noastre. Api, în acestea gă- 
sim mai multe pilde de contracte desfiinţate tocmai, fiindcă sila 

fusese cauza încheierii: or. | 

ş. 230. Dolus. 

Ştim, că: dolus în înţeles larg este orice violare a drep-. 

tului cu rea voinţă pricinuită fie prin viclenie, fie prin alte acte 

ilicite. 1. 
In acest! înţeles, orice act potrivnic adevărului şi dreptăţii. 

este - un act 'dolosus. Pri urmare şi vis, sila, este un astiel de 

19) Dig. 4; 2, quod metus causa, 9, 1. 

1) V. Vol. 1, 1, $. 56, p. 297.
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act.. De aceea, se zice chiar 2: „Dolus habet în se et vim“, adică, 

dolus cuprinde în. sine şi vis. Şi tot de aceea, siluitul poate să 
se folosească şi de mijloacele, pe câre le-are înşelatul şi despre 

_căre vom” vorbi mai jos; dar, nu poate să le cumuleze 'cu a- 
celea, -pe care le are ca siluit 3; exercitarea mijloacelor de un 
fel înlăturează: ps acele de celălalt fel +, 7 

Ştim deasemenea, că dolus în înţeles restrâns de dolus 

malus înseamnă înşelăciunea sau viclenia prin care se obţine 
un rezultat oarecare în paguba altuia?şi fie în folosul înşelătorului, 
fie în folosul unui al treilea 5. — Fiindcă acest dolus este o 
înşelăciune, de aceea vorba fraus este obişnuit întrebuințată ca 

„sinonimă cu dolus. Insă, trebuie să luăm aminte, că vorba fraus: 
„mai înseamnă şi paguba pricinuită prin uneltiri. viclene, adică 

- rezultatul unui dolus6. — In cele ce urmează ne îndeletnicim 
“cu. dolus numai în înţelesul restrâns de dolus malus. _. 

Doluș poate să -pricinuească o arătare a voinţei noastre, 
fără ca noi-s'o fi voit de loc. De pildă: Primus iscăleşte un 

înscris, prin care se obligă șă plătească lui Secundus o sumă 

de bani, şi care cu viclenie a' fost pus în locul unei scrisori de 

felicitare, -In astiel de cazuri dolus dă naștere unei erori exclu- 

sive de voinţă 7 deci, arătarea de. voinţă de mai susn' are fiinţă 

şi nu poate să dea naştere unui contract. 
Dar, cele mai adesea ori eroarea pricinuită de dolus nu 

va fi exclusivă de voinţă: Inşelatul va fi determinat să *ncheie 

“convenția, adecă înşelătorul îl face pe înşelat să voească şi 

să arate, că voeşte să "'ncheie contractul. In aceste cazuri con- 

tractul nu-i făr "de ființă, ci are fiinţă, fiindcă e voit şi arătat 
că e voit. Este adevărat, că o persoană a fost înşelată; dar, 

_ea :e de vină, că. să: lăsat să fie îşelată; căci, jus civile 
vigilantibus scriptum est! Ba, mai mult decât atâta! Vom, 

vedea, că la vânzare - este ceva firesc să se îngăduie chiar, ca 

părţile contractante se circumscribere, se circumvenire , să se m- : 

2) D., 47,8, vi bonorum zaptorum, 25.8. 
3) V. mai sus $. 229, c. |, II şi Il. pag. 149-151. 

4) D., 4, 2, quod metus causa, 14, $. 13. - 
'5)V. Vol. 1.1, $. 56, 11, 2, p. 297, o 
-6) D., 38, 5, si quid in fraudem patroni, 1, Ş. 15. 

7) V.. mai sus_$, 227, n. 3, p. 140, 

5) D., 19,2, locati, 22, 3; D. 4, 4, de minoribus, 1, S. 4.
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şele.una pe alta! De aceea, după cum în caz de. vis compulsiva 

-se „zice, quamvis si liberum esset noluisem, tamen coactus volui, 

în caz de dolus s' ar „putea zice cu drept cuvânt, deceptus voluit, sed 

voluit ! — Acasta a fost la Romani multă vreme chipul de a vedea 

lucrurile şi de aceea. nu există nici un mijloc general, cu ajutorul 

căruia o persoană să poată să'se pună la adăpost de urmările 

păgubitoare pricinuite de dolus. — Dar, pe deoparte, o regulă de 

drept foarte însemnată şi foarte dreaptă este, ca fie care să fie 

“răspunzător de faptele sale şi de urmăririle acestor fapte, adică 

de păgubirile pricinuite prin ele. Pe de altă parte, morala -ob- 

ştească nu trebuie să sufere, ca buna credinţă să cadă jertiă vi- . 
cleniei, ca viclenia să nu fie. pedepsită şi ca omul cinstit 'să fie 

despoiat de unul necinstit şi viclean! Aceste consideraţii au . 

înrâurit dela început asupra contractelor: bonae. fidei, dar n'au 

putut înrâuri decât cu încetul asupra celor stricti juris 9, 
A. In contractele stricti juris. 

“ In astfel de contracte ştim, că judecătorul trebuie să se țină 

de formulă şi că în formulă nu se poate prevedea decât acele 

- mijloace de apărare, care sunt recunoscute de dreptul pozitiv. 

Fiindcă dreptul roman: dela început nu recunoscuse nici un mijloc 

de apărare împotriva. urmărilor păgubitoare pricinuite de dolus, 

- de aceea, formula nu putea cuprinde un astfel de mijloc, iar ju- 

decătorul nu putea să ţină socoteală de dolus suferit de una 
din părțile contractante.—Aceasta fiind starea de lucruri, părţile 

au căutat să se apere singure, alergând la- mijloace indirecte de 

apărare. Mai târziu Sa plăzmuit şi mijloace directe impotriva a 
unui dolus, 

1. Mijloace indirecte. Astiel de mijloace au fost clausulae 
” doli, Părţile, când încheiau contracte sfricti juris, obişnuiau, ca 

prin stipulatio să-şi făgăduească una alteia sau -plata unei sume - 

de bani anume fixate, sau cele mai adeseori despăgubiri în 
general. 

„In cazul întâi, stipulatio glăsuia : Si hujus _rei dolus ma- 

lus non aberit, centiin dare “spondes ? Spondeo ! Acel care se - | 

credea înşelat, reclamă centum cu acţiunea din stipulaţie şi, dacă 
izbutea să dovedească judecătorului, că Îusesa victima unui dolus, 
căpătă acel centum. 

'9) V. mai jos n. 21. | 
10) V. Vol. 1, 1, $. 85, V, d. 39%.
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In cazul al: doilea stipulatio-. glăsuia : si “hujusi rei dos, | 

malus non aberit; quanti ea res est dare: spondes ? Spondeo ! A- 

„cel care se credea înşelat, ' reclamă despăgubiri cu acţiunea 

din stipulaţie şi dacă izbutea să dovedeaecă judecătorului, că 

fusese victima unui'dolus, „căpătă despăgubiri, care se preţuiau 

după împrejurări. - | 
| Ciausulae doli mai sună: -Dolum malurm abesse abfuturum. 
Ba găsim una, care zice: Jurisconsultus et dolus malus hinc abesto ! 

"1. Mijloace. directe. Astiel de mijloace sunt: Actio 'de dolo 

în cazul, când contractul fusese executat, exceptio-doli în cazul .. 
când contractul. nu fusese executat, şi in inlegrum restitutio.. 

In privinţa acestor mijloce sunt două controverse şi anume :. 

Actio de dolo tost-a plăzmuită. înainte: de exceptio doli, sau 

dimpotrivă ? — In starea de azi a izvoarelor. noastre ni se „poate " 
curmă neîndoelnic această controversă. - 

In integrum restitutio. datu- s'a de pretor: inainte, sau dupăce : 

fuseseră plăzmuite actio de dolo şi exceptio doli ? —Se ştie fără în- 

- doială, că minorii înşelaţi, dela lex Plaetoria încoace şi inainte | 

„ca aclio: de dolo şi exceptio doli să fie plăzmuite, puteau cere 

“in integrum restitutio. Deasemenea, tot înainte de plăzmuirea a-.. 

„cestor două mijloace directe, dar numai în cazurile în care dolus 
era Strigător la cer, se putea “cere in integrum restitutio- n, a 

- 1) Actio: de dolo: 

* Această acţiune a fost plăzmuită de . jurisconsultul Caius: 
- Aquilius Gallus, prietenul lui Cicero şi pretor în anul-65 înainte. 

ue "Christos !2,— Ea atrage infamia 15. De .aceea, nu-i dată decât 
causa cognita, adică după ce magistrătul cercetă de aproape pro-. - 

„cesul, şi numai în chip subsidiar adecă numai atunci, când înşe- 

“latul. are la îndemână alt mijloc; ca să se despăgubească. Ba... 
nici în aceste cazuri nu-i dată copiilor împotriva părinţilor, nici î 

„celor humiles împotriva persoanelor sas puse şi nici desrobiţilor : . : 

împotriva patronilor lor. Deasemenea nu- -i dată nici pentru sume: 

-mai mici de doi aurei!4, . i 
„Actio de dolo este o arbitrăria actio 5, „Deci, judecătorul rOs=. * 

10. Girard l. e. (1918) p. 430, n. 1, e de părere, că in integru Tes-. ” 
titulio e mai nouă. . : 

12) V. Cicero, de natura deorum, 3,'30. 
13) V. Vol. ], 1; 8. 22, p. 233. ..: 
14) D.. 4,3, “de dolo malo, 9—13. - 

-15) V. Vol. 1, 1, $. 85, VI, p. 399.
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“teşte. mai întâi arbitrium, poruncind pârâtului, restituere, exhibere, 

etc, adică să pună lucrurile în starea, în care se aflau, înainte” 

„ca dolus să fie săvârşit.—Părâtul. poate să împlinească: această 

poruncă fie printr'o adevărată: înapoiere, fie printr'o desființare | 

a contractului, fie prin despăgubiri, şi astiel preîntâmpină con- 

_damnarea, “Insă, dacă n'ascultă - de poruncă, nisi _restituat, nisi 

exhibeat, etc., pârâtul e condamnat.—5e *nţelege dela sine, că 

dacă. restitutio, exhibitio, etc., nu pot îi făcute din pricină de im- 
posibilitate sau fizică, sau juridică, judecătorul + nu mai rosteşte 
întâi arbitrium. 

Reclamănt în această acţiune poate fi Sau. victima dolului, 

sau moştenitorii ei. Nu se cercetează însă, dacă eroarea prici- 

„nuită de dolus este: oii nu  scuzabilă 15: Chiar prostului se dă 

| - „actio de dolo.. 
Pârât poate. fi numai autorul dolului, Deci, spre deo- 

sebire de actio metus causa, care, după cum am văzut, este 

dată in rem1!, actio. de 'dolo este dată in personam. — Insă, E 
moştenitorii. faptaşului pot fi pârâţi. “ 

Efectele acţiunii sunt desfiinţarea convenției. şi, numai 

“dacă această desființare sau nu-i cu putinţă, sau nu îndestulează 

- deplin pe înşelat, numai atunci acesta poate cere sau despă- 

" gubiri, -sau micşorarea” prestaţiunii, pe care trebiiie . s o facă la 
_rândul său 18, 

Când mai multe persoane au săvârşit dolus, ele, Sunt răs- 

punzătoare in solidui, şi sunt condamnate in solidum, — Moşte- 

nitorii . pârâtului - pot fi condamnaţi numai in uântum locupleti- 
„ores facti. sunt, 

In dreptul vechiu actio de dolo se poate stânge printr'o 

prescripţie de un an utilis. Dela Constantin prescripţia . este de - - 

“doi ani continui, care încep să curgă din ziua săvârşiri dolului. 

După trecerea răstimpului sau de un an, sau de doi, înşelatul 

-păgubaş are numai o in factum aclio, cu ajutorul căreia poate - 

ajunge să condamne.pe pârât in quantum locupletior factus est 
şi care m'atrage infamia. E 

i 2) Exceptio doli. 

16) V. mai sus $. 227, p. 1:39; 

17) V. mai sus $. 229, c, II, 4, pg. 151. 

18) D.,4, 3, de dolo malo, 18, pr. îs 1.
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Ea poate fi opusă numai aceluia, care personal s'a făcut 
vinovat de 'dol. 

Pentruca victima dolului în contractele stricti juris să. se . 
„poată folosi de exceptio doli, trebuie s'o invoace în jure, ca 
pretorul s'o adaoge în formulă, căci- numai aşă judecătorul va 
puţea ţine seamă de acest.mijloc de apărare. Ea glăsueşte „si 
in ea re nihil dolo malo actoris factum est“, iar nu „Si in ea re 
“nihil dolo - malo Jactum est“, fiindcă trebuie să se cerceteze, nu 

_în general, dacă s'a „săvârşit un dolus, ci în special, dacă recla- 
mantul a săvârşit dolus. Deaceea această exceplio doli se nu- 
meşte exceptio doli specialis, prin opoziţie cu cealaltă, care se 
numeşte : exceptio: doli generalis !9, 

Ea poate fi întrebuințată, numai când dolus fusese săvârşit 
_de una din părţile contractante, iar nici de cum, când dolus fu- 
_sese săvârşit de unal treilea, : 

3) In 'integrum restitutio. 
Acest mijloc ne duce la acelaş rezultat ca şi actio de dolo; 

“însă, el trebuie pus mai presus decât actio de 'dolo, fiindcă n'a- 
trage infamia; deaceea, trebuie să fie întrebuințat cu precădere 2%. 

„11 Inainte de a Sfârşi cu contractele stricti juris e de luat 
aminte, că şi după ce actio de dolo şi exceplio doli au fost plăz- 

___mulite, clausulae doli au fost întrebuințate mai departe, din pri- 
„cina. că efectele lor erau foarte bune, mai ales când dolus fu- 
sese săvârşit de un al treilea. 
„„.B. In contractele bonae fidei. E a 

|. In acest fel de contracte consideraţiunile de mai sus 2 au 
„făcut, că judecătorul, care trebuie să judece ex fide bona, să 

țină seamă de dolus săvârşit de una din părţi la încheierea con- 
tractelor. De aceea, pentru. contractele bonae fidei ma tost ne- 
voie de mijloacele 'de ocrotire nici indirecte, nici.directe împo- 
triva- dolului: Părţile se puteau folosi în acest scop de acţiunile . 
şi de excepţiunile, care izvorau din contractul, pe care-l încheia- 
seră, Acţiunea din contract e mai bună decât actio de dolo, 

19) V.:Vol. 1, 1, $. 91 1V, 6, p, 430—D, 44, 4..de doli mali et metus 
exceptione. 2, $. 1; Caius 4, 116 şi 119; ]./4, 18, de exceptionibus, p .—V. 
mai jos n. 29, 

20) D., 44, 1, de exceptionibus, 1, $. 1 D, 4; 1, de in integru. restitu- 
tionibus, 7, S. 1 

21) V. mai sus n. 9.
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flindcă nu-i subsidiară, fiindcă e perpetua şi fiindcă trece în 

întregime” în potriva” moştenitorilor autorului “dolului; iar exceptio 

din contract e mai bună: decât 'exceptio dolipfiindcă mare nevoie 

“să “fie adăogată :în formulă, căci, după cum ştim, bonae fidei 

judiciis exceptiones doli mali însunt.2, . . CE 

IL. In ce priveşte însă cestiunea de a şti, cât şi 'ce :se poate 

căpătă cu aceste mijloace, este controversă: 

Cea: mai mare parte din romanişti sunt de părere, “că se - 

“poate” face deosebirea între dolus causam :dans, adică dolus, 

“care a'făcut.pe.o parte să'richeie contractul, pe care făr'de dolus- 

nu l-ar fi încheiat, şi dolus incidens, adică dolus, care a făcutpe . 

o parte, gata să încheie un contract, să-şi ia o obligaţie mai. 

grea, decât aceea pe care. şi-ar fi luat?o, dacă ar îi, cunoscut: 

adevărata stare a lucrurilor, 'şi că: In caz “de dolus cai'sam dans, 

victima dolului poate cere desfiinţarea "contractului 2, Jar În caz: 

“ de. dolus incidens, victima . dolului poate cere . sau despăgubiri, 

sau o micşorare a prestaţiunii, pe care trebuia s'o facă”, | 

Alţi: romanişti însă nu primesc această deosebire şi sunt 

de părere, că victima dolului. are întotdeauna alegerea între ac- 

'țiunea pentru” desfințarea contractului şi âcţiunea pentru rămă- - 

şiță (diferenţă) %. . - A - 

III. In contractele bonae fidei moştenitorii autorului dolului” 

nu-s ţinuţi numai in guantum. locupletiores facti sunt, ci, întocmai 

ca şi autorul dotului,: în întregime, de oarece: sunt răspunzători 

“în puterea acţiunilor izvorâte din aceste “contracte 26, e 

“IV. Dai; actiones şi: exceptiones dia contractele. bonae fidei 

erau deajuns pentru ocrotirea victimei dolului, numai când. dolus.. : 

" fusese săvârşit de persoana, cu care se încheiase aceste contracte, - 

şi nu mai erau de ajuns, când dolus îusese săvârşit de un al . 

| treilea | De aceea după.ce aciio de dolo a.:fost-plăzmuită, ea a. .. 

- “fost întrebuințată şi *n contractele bonae: fidei -pentru- ocrotirea --- 

2122) V. Vol 1,1, $. 91, II, p. 429. - e | 

23) D.,'4.3, de dolo malo, 7, pr; D.. 19,1. empti venditi, ui, $.5D. 

_23, 3, de.jure dotium, 12, $. 1. i Da SR 

„o 24)D 18, 1, de contrahenda emptione, 68, $$. 1 şi 2; D., 19, 1, empti- 

„  vendili 13, S$ 4 şi 5.—Ci. Vangerow,. Pandekten ll, $. 146 n. 8; Maynz, |. c, 

2, 8. 202. n, 31. 1 . Re a ae | 

25) Cf; Dernburg,|. c.;1, $ 248, n. 11. Girard,l. c., (1918), p. 472, n.3. 

26) D., 50, 17, de:regulis juris, 152, $. 3... EEE A 
A
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- victimei dolului,. când dolus fusese săvârşit. de un al treilea 2 21, 
Dar, exceptio doli nu putea îi întrebuințată “niciodată, „fiindcă » 
niciodată nu aveam ocazia s'o opunem,. 

Tot din pricină, că actiones. şi exteptiones izvorând din! 
contractele Bonae fidei nu erau de ajuns, când dolus fusese să- 
vârşit de un al treilea, clausulae doli au fost întrebuințate mai 

„departe şi pentru acest fel de contracte. 
V, In cazul în care amândouă părţile contractante s' au făcut 

vinovate de dolus cu prilejul încheierei unui contract sinalagma- 
tic, se face un fel de compensare între dolus săvârşit de una 
din ele: cu dolus săvârşit de cealaltă : Dolus inter utramgque par- 
tem compensandus est35..De aceea, dacă nu s'a executat .con= 
tractul, nici una din părţi nu poate cere executarea ; iar, dacă 

una din părţi a executat de bunăvoie, nu va puţea cere nici des- - 

ființarea lui şi nici despăgubire pentru paguba suferită. 
C. Ne folosim de prilejul, ce am avut, de a vorbi despre - 

exceptio doli specialis, pentru a ne îndeletnici aci şi cu exceptio 
doli generalis %. 

Ştim, că această exceptio e întemeiată pe nedreptatea cu- 
prinsă în însăşi cererea %, De aceea Ulpian zice: In re est dolus, 
adică în fapta reclaimantului de a intentă acţiunea este dejă un 
dolus. 

.Ea a ajuns să fie un cârmuitor al raporturilor sociale cin- 
stite, făcându-ne să cercetăm, dacă purtarea unei persoane se 
potriveşte cu fides bona, adică. cu chipul de a gândi şi a vedea 
lucrurile al oamenilor de treabă ! 

Exceptio doli generalis poate să. aibă întrebuinţări. felurite 
1) Pentru a ne apără în potriva tâlcuirii greşite a vorbelor 

noastre. De pildă: C. Sejus făgădueşte lui L. Titius 1000 de 
„aurei ca mortis „Causa donatio. Dacă L. Titius va reclamă acea 
sumă înainte, ca să fi murit C. Sejus, acesta îi va opune 
exeeptio doli genieralis, adică i va .zice: Săvârşeşti un do- 

„dus acum, când reclami, fiindcă deşi ştii, că ţi-am făgăduit suma 
pentru:după moartea mea, totuş tu o ceri în vremea vieţi mele-l 

„Sau: C. Sejus fagădueşte prin stipulatio lui L. Titius 1000 de 

27) b. 4, 3, de dolo malo, 18, $. 3. - i 
28) D., 18, 1, de contrahenda emptione. 5i, $, 3, Cf. $. 217, n. 10,p. 116, 
29) V. mai sus n. 19; Cf. 8 215, IV, 3. p. 108. 

30).V. Vol. 1,1, 891, IV, 6, p. 430.
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aurei de plată peste trei luni. Pe urmă, printrun pactum s'au 

învoit, ca să nu plătească. suma decât peste şase luni. Dacă Le 

Titius va reclamă după trecerea celor trei luni, C. Sejus va putea 

“ să-i opună exceplio pacii (adică exceptio izvorând din. pac- 

“ tum încheiat) sub forma de exceptio- doli generalis, adică îi 

va zice: Săvârşeşti un dolus “acum, când reclami, fiindcă deşi 

„ştii, că am prelungit termenul de plată, totuş tu reclami, înainte. 

ca să fi sosit acest termen. | | Sa 

2) Pentru a ne apără să facem o prestaţiune, care ar tre- 

bui să ne fie înapoiată. In aceste cazuri dolo.acit qui petit quod 

redditurus est3i, Pe această regulă se "ntemeează jus -reten-, 

tionis? şi compensatio %, care pot fi valorificate tot. cu. ex- 

ceptio doli generalis. Sa | 

3) In contractele necauzale sau abstracte, fiindcă se poate 

reclamă, după cum am văzut, chiar când ele mau -nici un te- 

meiu material, de aceea în potriva unei. cereri nedrepte ne pu-. 

tem apără tot prin exceptio dol: generalis *:. i 

Efectele convențiilor. 

EFECTELE CONVENȚIILOR FAȚĂ DE PĂRȚILE CONTRACTANTE. 

Ş. 231. Regule generale. | 

N Convenţia, care întruneşte elementele de mai sus privi- 

toare la Capacitatea. părţilor contractante, la obiectul său şi la 

consimţimântul acelor părţi, este o convenţie valabilă. E 

Convenţia valabilă face lege între părţile contractante, De 

aceea se zice: Quae initio sunt - voluntatis, postea sunt necessi- 

tatis şi pacta sunt servanda !. — Art. 969 din Codul civil. zice 

foarte nimerit.. „Convenţiile legal făcute au putere de lege între. 

“părţile contractante,“ e: | 

Convenţia valabilă are de efect să creeze sau să plăzmu- 

31) D., 44, 4, de doli mali et. metus exceplione, $, pr. 

-32) V. mai sus Vol. 1, 1, $. 83, p. 390. 

33) V. mai jos: Stângerea obligaţiilor. - | 

34) V. mai sus Ş. 115 IV, î3, p. 108, D., 44, 4, de doli mali et metus 

exceptione, 2, SS. 3 şi 5; 4, $.1; 11; D., 50, 17, de regulis juris, 177, Ş. 1. 

1) Cf. D., 2, 4, de pactis, 7. pi
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ească între părţile contractante o obligaţie, care după cum am văzut 2, poate fi sau civilă, sau. naturală. i 
A Obligaţia plăzmuită! printr'o convenţie face parte din pa- trimoniul contractanţilor şi este un element activ în patrimoniul „creditorului, iar în acel al datornicului este un element pasiv, De aceea, ea trece, de regulă atât la moştenitorii creditorului, cât şi la moştenitorii datornicului. — Dar, prin. abatere, nu trece la moştenitori, când natura sa se impotriveşte la aceasta şi anume, când se 'sprijină pe raporturi de încredere şi pe. consi- deraţiuni exclusiv personale, Astiel de împrejurări se întâlnesc in caz de mandat şi de societate, pentru amândouă „părţile, în caz -de închiriere de. servicii "nefungibile pentru partea, -care s'a obligat să facă astfel 'de servicii AI ME „Pentru a arătă efectele convenției se zice: Stipulamur nobis - “ heredibusque nostris. (Stipulăm pentru noi şi pentru moşteni- - - torii noştri). Această formulă este greşită! In adevăr, rostin- - du-ne astfel, pe de o. parte spunem prea "puţin, iar pe de alta prea mult. - o , AIE „Prea puţin: Formula e prea strâmptă. Intăi, fiindcă vor- beşte numai de sfipulatio, pe când nu numai. stipulaţiile; ci mai toate celelalte convenţii dau naştere Ja aceleaşi efecte. Al doilea, fiindcă are în vedere numai pe creditor, pe când trebuie să aibă în vedere şi pe datornic. “ a | Prea muli. Formula e prea largă. Ea se rosteşte în aşa chip, ca şi cum ar fi o regulă fără abateri, pe Când, după cum am văzut, sunt unele abateri +, | ă 
„B Obligaţia plăzmuită printr'o convenţie! se naşte, în ge- „ Neral, în clipa încheerei convenției şi, ca ori ce îndrituire năs- - cută, e privită, că trăeşte mai. departe, până se va dovedi, că - a fost strâânsă5,. o O a i I. Regula este, că, obligaţia fiind născută, executarea sa poate fi cerută de creditor. Această regulă este uşor de aplicat în cazul: convențiilor nesinalagmatice, dar poate pricinui greutăţi in cazul convențiilor sinalagmatice. e o Da O 

, 
” - 

o 2) V. mai 'sus $. 213, p. 87 şi urm. . 
3) V. mai jos n a 

4) V. mai sus n. 3. . DEI ” 5) V- Vol. 1,1, Introducerea, $. 33; IV, -p. 138. — Cf. şi $. 17,4, Vp ie 
S. G. Longinescu — Drept Roman. | UI 

—_ 

„
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1) În convențiile nesinalagmatice aplicarea regulei nu prici- 

nueşte nici o greutate: Obligaţia, fiind născută şi trăind, tre- 
buie să fie executată. O singură persoană fiind obligată, eâ, şi 

numai ea, trebuie să execute. Deci, în aceste cazuri nu se poate . | 

“ivi cestiunea, care din cele două părți trebuie să execute întâi, . 

şi deaceea creditorul poate să ceară de la datornic să. execute - 
- obligaţia, iar datoinicul trebuie s'o execute. | 

2) În convențiile sinalagmatice aplicarea regulei de mai 

sus poate. să pricinuească greutăţi: In adevăr, aceste convenții, 

obligând pe amândouă părţile contractante una faţă de alta, şi 

"aceste obligaţii reciproce fiind strâns legate între ele, atârnând 
întrucâtva una de alta, regula este, că amândouă obligaţiile. tre- 

buie să fie executate odată. (Dă-mi: şi-ţi: dau, ş. a. m. d.). — 
Insă, de. data aceasta se poate ivi cestiunea: Nu cumva 0. 
parte trebuie să execute obligaţia sa, “înainte - ca cealaltă parte 

-fi executat pe a sa? Şi, dacă vom răspunde, că una din părţi 

„trebuie să execute obligaţia sa înaintea celeilalte părţi, atunci, 
care dintre amândouă părţile trebuie să execute întâi? - 

a) Răspunsul e foarte uşor, când părțile, prin convenția lor, - 

arată, cine trebuie să execute întâi obligaţia sa. De pildă: Prin 

“contractul de vânzare.se zice anume, că vânzătorul trebuie să. 
predea îndată lucrul vândut, iar cumpărătorul trebuie să plătească 

“preţul, cu care a cumpărat lucrul, după trei ani. 

b) Răspunsul de asemenea e foarte uşor, când dreptul po- 

zitiv (legea) arată, cine trebuie să execute întâi obligaţia sa. De . . 
pildă : In caz de închiriere a unui lucru, închirietorul trebuie să facă 

pe chiriaş să se poată folosi îndată de lucrul închiriat, iar chi- 
riaşul trebuie să plătească chiria, după ce s'a folosit de lucrul 

închiriat. — Inchirierea e singura: convenţie sinalagmatică, care 
face abatere de la regula, că amândouă obligaţiile” trebuie să fie 
executate deodată ! 

c) Dar, răspunsul e mai greu; când nici părțile şi nici i drep- 

tul pozitiv warată, cine trebuie să execute întâi. - 

La încezut regula a fost, că din clipa încheierii convenției 

sinalagmatice, mai ales a vânzării, fiecare parte contractantă do- 

"bândeşte o îndrițuire de sine stătătoare şi reclamabilă, ca să i 
„se facă prestaţiunea, care i s'a făgăduit. Astfel, chiar în-cele „din . 

urmă + vremi ale Republicii vânzătorul putea să ceară preţul, fără
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ca să fi făcut predarea iucrului ; iăr cumpărătorul putea să re- 
| clame „predarea lucrului, fără ca să fi plătit preţul &, 

" Dar, în vremea împăraţilor, când bancherii (argentarii), . 

care scoseseră lucruri în vânzare la mezat, şi care nu le preda-- 

seră încă adjudecatarilor (celor, care le, cumpăraseră la. mezat), 

reclamau de la aceştia, preţul, pretorul a îngăduit acestora, . ca 

"să se apere cu 'exceptio mercis non traditae î. 

Mijlocul acesta de apărare, îndreptăţit față de bancheri, î în 

_- potriva cărora Romanii căutau să se pună la 'adăpost prin fel EI 

de îel de mijloace-de drept speciale, a fost întins din echitate 
„de jurisprudenţa de pe vremea împăraţilor, îngăduindu=se orică- 

“rui cumpărător să se apere. cu exceptio mercis non tradilae, 

când - i se reclamă plata preţului, fără să i se fi făcut preda- 
rea lucrului, şi orcărui vânzător să se apere cu un mijloc ase- -. 

mănător, exceptio doll, când i se reclamă predarea lucrului, fără 
” săi se îi plătit prețul, 

“Astfel, regula de mai sus a: fost intregită, adăogându- se 

următoarele : Partza, care contrar convenției nu execută obligaţia 
„sa, dacă va reclamă de la cealaltă parte executarea obligaţiei 
cei, va fi respinsă” printr'o exceptio 1; care se numeşte exceptio 

non adimpleti contractus. Prin urmăre, în convențiile sinalagma: 

"tice din clipa încheierii lor fiecare parte poate reclamă prestaţiu- . 

nea, care i se “datoreşte de cealaltă parte; dar, numai dacă sau . 

- a executat, saue gala să- execute, numai atunci poate sili pe cea- 

laltă- părte, ca să execute şi ea; altiel i se va respinge cererta, 
opunându-i -i-se excepiio non adirmpleti contractus, 

UI, Exceptio non adimpleti contracius este o adevărătă | excep- 

tio doi. De pildă : Presupunând, că L. Titius, un . cumpărător, 

“sau fără ca: să fi plătit prețul; sau fără să fie gata să-l plătească, . - 

reclamă predarea. lucrului, vânzătorul, C. Sejus, îi va putea spune: 
>. Findcă rai plătit, sau fiindcă nu eşti gata să plăteşti preţul, nu 

„eşti indrituit să reclami predarea lucrului.  Ştiind aceasta şi to- 
ii tuş reclamând, Îi opun, că săvârşeşti astfel un dolus, 

„ Exceptio. non adimpleti contractus” fiind o "exceptio, trebe, o 

ca orice exceptio, să tie dovedită, de acel care o invocă. In pilda 

” de. mai Sus. vânzătorul,” C. Sejus, trebuie să facă. dovata, că L. 

6) Vario, de re rustica, II, 2, $6. 
7) Cajus, 4, 126, a. . - 

8V. Dernburg, |. e. II, 3 20 şi 21. Cod, S44, de eviettnibus, 5 . 

,
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Titius, cumpărătorul, este obligat să - plătească prețul. Această 

dovadă" e foarte uşor de făcut. -In adevăr, cumpărăioiul, recla- 

mând, şi-a întemeiat reclamaţia pe contractul de vâazare; dar, N 

„vânzarea fiind o convenţie sinalagmatică, ştim, că dă naştere la - - 

obligaţii. reciproce. între părţi; deci, cumpărătorul întemeindu-se 
“pe Vânzare, a mărturisit printr'aceasta implicit, că şi în sarcina .. : 

- sa este. o obligaţie şi anume aceea de a plăti preţul; această obli- 

„” gaţie odată, născută, fiind privită, că trăieşte mai, departe, pânăcese 
“- vadovedi, căa fost stânsă, vânzătorul nu mai are nevoe să facă do- 

vadă, că L. Titius, cumpărătorul, este încă obligat să plătească pre- 
țul. lată cum se poate întâmplă, ca exceptio de mai sus, deși trebuie . 

E dovedită, . totuş uneori să nu mai aibă nevoie să fie dovedită. — 

Mai mult de cât atâta : Fiindcă vânzarea e o convenţiune bonae 
fidei, nu era nevoie în vremea procedurii formulare, ca: vânză- - - 

torul să invoace in jure, această excepție, spre a fi adăogată în 

" formulă *:. Altă pildă: Presupunând, că L. Titius, cumpărătorul de 

„mai sus, a făgăduit preţul 'prin stipulatio şi că vânzătorul .C. 

Sejus, înainte sau de a predă lucrul vândut, sau de a fi gata . RE 
„să-l predea, reclamă. să i se plătească preţul, cumpărătorul se . 

_va putea apără şi el cu „exceptio non adimpleti contracius şi, ca. 

şi mai sus, nu va fi nevoie s'0 dovedească, fiindcă .vânzătorul - 

reclamând pe temeiul vânzării, a . mărturisit ' obligaţia sa. Dat, 
"fiindcă stipulatio e o convenţiune stricti juris, de aceea va trebui, 
“ca L, Tiţius să se servească in jure de exceptio, sub forma si .- 

"ea pecunia de qua agitur non pro ea re petitur quae venit neque 
tradita est,-pentru ca să fie adăogată în. formulă. 

„Impricinatul, căruia î se opune exceptio non “adimpleti con- 

i dractus, dacă se apără zicând, că celălalt împricinat e dator să 
- execute întâi, va trebui să dovedească aceasta ; căci, de regulă, : 
“în convențiile sinalagmatice” (afară de închiriere) prestaţiunile 

trebuie să fie făcute în aceeaş vreme. Iar, dacă se apăra zicând, 

„că el şi-a împlinit obligaţia” sa, trebuie potrivit regulelor gene- 
-rale să facă această: dovadă!t, _ 

=" Iasă, din cele de mai sus nu trebuie să scoatem încheierea, 

că exceptio aceasta nu. trebuie nici i odată dovedită de acel, care | 

9) v. Vol. 1, 1, $. op. 429. 
- 10) V. mai sus n. 5. ! 

Do
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- se serveşte de ea; căci alteori 'este nevoie. să fie dovedită. De. 
"pildă: -L. Titius: şi C.-Sejus, de mai sus, prin: înscrisul de: 

vânzare spun, :ca preţul să nu fie plătit de cât după :şease 
„Auni de la încheierea vânzării; pe urmă, după scurtă vreme, a- 
:mândoi. prin alt înscris sau scurtează răstimpul de şease luni 

.* Aa trei luni, sau îl desfiinţează cu totul. Să presupunem ' acum, -- 
că după trei luni, L.. Titius, cumpărătorul, reclamă să i se pre- 
dea lucrul, iar-C. Sejus, vânzătorul, se apără cu exceptie, că 
4. Titius, sau nu i-a plătit preţul, sau nu-i gata săi-l plătească. - 

- De data aceasta vânzătorul, va trebui să facă dovadă. In adevăr, 
-cumpărătorul sprijinindu-şi- reclamaţia sa pe vânzare, a mărtu- 
zisit obligaţia sa ; însă, prin înscrisul înfăţişat dovedeşte în a- 
-ceeaş vreme, că deabia. după şease luni trebuie să plătească 
“preţul, aşa că, deşi n'a plătit preţul, totuş e îndrituit să reclame 
predarea lucrului; Deci, vânzătorul, -care se servise de exceptio, 
va trebui să dovedească, fie înfăţişind înscrisul de al doilea, fie 
:servindu-se de alte mijloace de dovadă, că 'răstimpul de şase - 
luni sau a fost scurtat la trei luni, care au trecut, sau a fost. 
desfiinţat, aşa că L. : Titius nu-i îndrituit să reclame predarea. 

- Hucrului fără să: plătească prețul ş.'a: m. d. — Iată: dar, că sunt 
cazuri, când exceptio non adimpleti contractus trebuie dovedită, 

- "le acel care se serveşte de ea. Deci, e, neîntemeiată părerea, 
care zice, că nici -odată această exceptio. nu trebuie. dovedită. . 
Cestiunea aceasta. e foarte controversată !!, 

- [IE Când prestaţiunea sau făcută, sau oferită, de tina din părţi, 
nu i o adevărată executare, fiindcă sau nu-i întreagă, ci numai - | 
parțială, sau are cusururi, sau a înlocuit lucrul datorit cu altul, 
:celaltă parte va -putea să refuze să execute - obligaţia : sa şi'se 

„va servi peniru aceasta tot de o exceptio doli, care se: mâi nu-. 
“meşte exceptio non rite adimpleti coniractus > Şi € care, ca orice ex- a 
«ceptio, trebuie - dovedită. 
„Dar, spre deosebire de exceptio-non -  adiinpieti contractus, 

-ea va trebui sa fie dovedită mai . deseori, şi numai rareori do- 
vada sa va fi de prisos.. - 

De - pildă: L, Titius cumpără de da C. Sejus un ob 
“en preţu!, de 1000: de solidi, plătibili în aur; dar, în îns- 
-crisul de - vânzare nu. se spune, că plata trebuie făcută în. 
aur. L. Titius, după ce a plăiit 1000. de solidi În- „argint, re 

1), YV, Girard, 1. c, ass) pag. 544, n. 3 şi 510, n. 2.



o 166 — 

 clamă săi se. '- predea! zobul " Vânzătorul, C. Sejus, recunoaşte 

“Plata, dar se impotriveşte să dee robul, zicând, că deşi L. Titius 

a plătit, totuş întrucât n'a plătit în aur, ci în argint, nu şi-a exe- 

cutat obligaţia şi deci nu-i îndrituit să ceară predarea robului. 

In acest caz C. Sejus va. trebui să dovedescă exceptie, non rite Ea . 

adimpleli contractus. 

| Dar, dacă din înscrisul de vânzare se dovedeşte, că plata. 

trebuie să. îie în aur, atunci Cc. Sejus nu. va mai avea nimic de 

“dovedit!” 

- neşte angajamentul său. 

ă -C, Obligaţia' odată născută - dintro. "convenţie (precum Şi 

obligaţia născută din celelalte izvoare). trăieşte 'mai departe, 

„după cum am spus, (ca ori şi ce Indrituire, care are ființă 12), până. “ 

ce va fi stânsă. _. 

„ Stângerea unei obligaţiuni convenţiănale poăte fi făcută: 

de.re. „ulă, numai în acelaş. chip, în care a.luai naştere, adică. 

- “toi prin împreuna înţelegere a părţilor contractante, arătată în: 

„acelaş chip, ca la naşterea. obligaţiei, dar deândoaselea,: contra- 

ius actus,. contrarius consensus. Această idee e rostită de obi- 

- ceiu astiel: Quo jure“ aliquid colligatum est, eodem jure dissolvE 

-potest 5, De-aci uimiează - că, în regula generală, una. din părţi 

“ singură numai prin voinţa sa, nu poate. „destiinţă o o obligaţiune 

convenţională. - . ” 

. Ba mai mult de: cât atâta! “Chiar dacă una: din părţi nu- şi, 

execută. obligaţia sa născută dintr'o convenţiune, partea cealaltă. : 

singiiră,. unilateral, tot nu poate desfiinţă aceea convenţie :. Re-. 

“ nuntiare semel. constitulae obligationi, adversario non consentiente, 

nemo polest 14 5 NE 

:.Dela: această regulă sunt abaterile următoare : | | 

| 1). Unele convenţii, din. „pricina firii” lor deosebite, pot fi 

desfiinţate unilateral. Astiel sunt: Societatea şi închirierea încheiate 

-- 4ără termen, şi, mandatul, în care râporturile obligatoare sunt. î- 

astiel, încât dăinuirea lor. atârnă. de împreuna. înţelegere apăr- . 

  

12)'V. mai sus n. 5 

13) D.;-50, 17, de regulis iuris,-35 şi 10. : 

14) G, 4. 10, de obligationibus „et actionibus, . 5 ; 'c, 488, de con=- - 

trahenda  emplione, 8; Cod... 3.32, de rei, vindicatione, 12. — “Astăzi e altfel £ 

- Codul civil prin art. 1020 zice: Condiţia rezolutorie este subinţeleasă tot- 

deauna în contractele sinala gmatice, În caz z când una din părţi nu a indepli—-. 

-
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„ilor, de voinţa lor comună, Deci, dacă una din pări îşi 
schimbă voinţa, acele raporturi trebui: să [se curme, Dease- 
menea pot fi desfiinţate unilateral depositum de” 'căite deponent, 

- „Precarium de cătră rogatus (precarium dans), 
2) Un şir întreg de convenţii, şi anume acelea, care sunt 

:numite contrăcte inominate, pot fi desființate unilateral : In cazul 
“în care una din părţi întârziază cu executarea obligaţiei sale, cea- 
“altă parte, care a executat, este îndrituită să desființeze unilateral 
„convenţia. Această abatere se lămureşte istoriceşte : La început, 
partea, care executase, m'avea nici un mijloc, ca să poată sili pe cea- 

„Haltă parte să execute şi ea ; de aceea, pentru ca cea dintâi să nu să- 
răcească pe nedreptul,iar cea de a doua să nui se îmbogăţească 
-pe nedreptul în paguba, celeilalte, partea, care apucase să exe- 
“Cute a fost îndrituită să reclame înapoi prestaţiunea, pe care o 
făcuse (ceea ce dăduse, etc.). Această indrituire, care se numeşte 
„us poenitendi (indrituirea de a se căi), s'a păstrat apoi şi după ce 
S'au plăzmuit mijloace pentru a sili pe partea, care e. în întâr- 
-Ziere cu executarea, să execute şi ea. — De la Justinian, partea, 
„care apucase să execute, poate să desființeze unilateral con-.! 
venţiunea, Chiar dacă partea cealaltă nu eră în întârziere, adică 
şi când răstimpul statornicit, pentru ca ea să execute, nu. tre— 
-cuse încă 5, | a 

) 

| - Modificări. 

$. 232: Accidentalia, o 
Accidentalia, pe care le putem întâlni în . actele juridice, - 

-<deci şi'n convenţii, pot fi foarte felurite şi numeroase. F 
numărul lor atârnă de voinţa părţilor contractante !, j | 
_ Jurisconsultul Paulus ne spune 2, că patru accidentalia sunt 
“mai însemnate : Condicin, dies,- modus 3 şi accessio, adică arătarea 

elul şi . 

  

_15) D., 12, 4, de condictione causa data causa non secuta, 3, $Ş. 1 şi 2, 
precum şi 6,-pr. şi $1. — V. Dernburg, £. c.1l, Ş, 7, n. 16. — Aşa 'dar 

„ „dintre convențiile sinalagmatice ale. Romanilor numai contractele fărde xnme se aseamănă cu contractele sinalagmatice de azi. 
1) V+ Vel. 1,1, $. 65, p. 319. . 
2) D., 44, 7, de obligationibus ei actionibus, 44, pr. şi SS, 1-4, 

3) V, Vol. |, 1, $. 78, IV, p. 355 şi $$.74—76, p. 355—378,-
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unei persoane anumite, care, alăturea de creditor, e îndrituită numaă- 

“să primească plata „unei obligaţii, adjectus solutionis causa. 

- La aceste patru se mai adaugă : 1) Stipulatio poenae, adică, 

tăgăduirea unei sume de bani, dacă o prestaţiune oarecare nu. 

va fi făcută î. 2) Facultas, solutionis din obligaţiile facultative 5, 

3) Alegerea unui domiciliu (locus), unde să se facă plata. 4) In-. 

ființarea unei corealităţi sau între mai mulţi creditori, sau: între 

mai mulţi datornici. 5) Alăturarea mai multor creditori accesorii. - 

(adstipulatores, ş. a.) pe lângă creditorul principal. 6) Adăogarea. 

mai multor datornici accesorii (adpromissores, sponsores, fide-. 

promissores, fidejussores) pe lângă - datornicul principal. 7) In-- 

- fiinţarea . de garanţii reale pie onus şi. hypotheca) în îoosul cre-- 

ditorului. _ 

Aci ne vom. Indeletnici numai cu condicio, dies şi. modus, 

- spre a arătă mai amănunţit înrâurirea lor asupra convențiilor. 

„$. 233 Condieio. e 

A, Inainte de Justinian. În ce priveşte convențiile formale- 

„condiția. “nu poate fi adăogată riici la lilterarum obligalio $ şi 

„nici, după cât se pare, la nexum?. — In ce priveşt conven-- , 

țiile- -neformale, la: vânzare şi la închiriere, după cum. ne 

spune Caius 8, şi la societate (tovărăşie), după cum ne. spune 

Justinian 9, numai în urma controversării cestiunii s'a îngăduit, 

ca să se.poată adăogă condiția. - 

| "Dela Justinian încoace. . Condiţia putea să fie adăogată la. 

toate convențiile 0, 
_B. Ami văzut, că se obişnueşte a deosebi condiţiile în e con- 

diţii suspensive şi condiţii rezolutorii. — Condiţia suspensivă 'se- 

mai numeşte şi: condicio a qua, iar . condiţia . rezolutorie se mai: 

numeşte. şi condicio. ad quam. 

4).D., 44, 7, de obligationibus ei  actonibus, 4, 8 5 şi.6. 

_5V. mai sus $ 209, C, p. 48 

- 6) V. mai sus Ş. 215, C, II, 1. p. 103. - ş 

DD V.-Vol. 1, 1, 8. 66: 2, p. 320, Cf. Girard, | c. c. (1918), pag 481, n. 4 

__8) Cajus, 3, 140. — , | _ 

9) Cod., 4, 37, pro socio, 6. -. ! 

10) Pe vremea lui Justinian nu .mai aveau fiinţă nici litterarum obli-— 

galio şi nici nexurm ! — V. Vol. 1,1, 8: 74, LX. p. 372. - |
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“Am arătat, că toate condiţiile sunt suspensive şi că de a- 
ceea, în loc de a zice un act juridic sub condiţie suspensivă, 

_“e.mai bine de zis un act juridic înfiinţător de îndrituire condi-. 

ţțional şi, în loc.de act juridic făcut sub condiţiune rezolutorie, 

--e mai bine de zis act juridic desființător (rezolutor) de îndri-. 
“tuire condiţional. 

Să. vedem acum, “ce iirmări are condiția, când. e adăogată 

ta o convenţie înființătoare de îndrituire (care dă naştere unei 
creanţe) şi 'când e adăogată la o convenţie destiințătoare de în- 
-drituire (care dă naştere unei' îndrituiri de a cere reziliarea 
«unui raport obligator având ființă, adică desfințarea unei obli- 

„ -gaţii de “mai ”nainte). - 
Condiţia adăogată la o convenţie inființătoare de obligaţie 

suspendă nu numai executarea obligaţiei, ci şi nașterea ei; iar 
“condiţia, adăogată la o convenţie desființătoare de obligaţie sus- 
'pendă nu numai executarea obligaţiei de desființare, ci chiar naş- 
-terea acestei obligaţii. — lată ce se 'ntâmplă din această pricină 
îîn cele trei iaze, în' care se poate găsi o condiţie, 

[ „Pendente condicione. 
“În ce priveşte convenţiunile înfuințătoare de îndrituire. - 

Bote foarte controversată cestiunea de a se şti, dacă pen- 
«dente condicione o obligaţie are fiinţă, sau nu. — Unii învăţaţi sunt 
-de părere, că obligaţia n'are fiinţă ; iar alţii sunt de părere, că 
“obligaţia are fiinţă, rămânând să fie făcută statornică prin împli- 
nirea' condiţiei. — Dintre izvoarele noastre unele pot fi invocate 

în sprijinirea părerii întâia, iar altele În sprijinirea părerii adoua !!, 
_Astiel: - 

- a) Pe: deoparte, se spune foarte lămurit că inainte de împli- 
-nirea condiţiei nu sa născut nici o obligaţie, -interim nihil de- 
-Betur 2; n'avem nici creditor, nici. datornic, - ci numai 0 spes de- 
-bitum iri 13.—Aceasta ne lămureşte mai lesne, de” ce: 

T Făgăduitorul, care din eroare a plătit înainte de îniplinirea 
-condiţiei, poate să ceară înapoi ceeace a plătit 1, 

- Pairea lucrului vândut înainte de împlinirea . „condiţiei îm- | 
“ piedică naşterea. Vânzării Bo - 

-11) V. Girard, |. c,, (1918), p. 483 — 485. 
12) D., 20 1, de pignoribus et hypothecis, 13, $ 

13) '3 15, de verborum obligatione, $. 4. 
- 14) D,, 2, 6, de condiclione indebiti, 16, pr. 
a 15) 18, D „6, de Periculo rei  venditae, 8, pr. 

>



— 110 — 

Proprietarul unui lucru poate să fie creditor condiţional al 

acestui lucru 16, - 

Novatio a unei obligaţii condiţionale se naşte: după impli= 
nirea condiţiei 17, 

Executarea unei obligaţii condiţionale înainte de implinirea: 
condiţiei nu-i un justus îitulus, care să facă pe cumpărătorut 

unizi lucru dela un vânzător neproprietar, |să poată începe o u= 

sucapio 8, 
Şi, nu poate fi vorba. de periculum. Deci, lucrul” datorit CON . 

-- diţional nu-i în periculum al.persoanei, care poate ajunge creditor.. 
b)..Pe de altă parte se spune, că obligaţia are ființă înainte . 

de împlinirea condiţiei: Eum qui stipulatus est sub condicione,. 

placet etiam pendente condiciohe credilorem esse !?, Aceasta ne lă-—. 
mureşte mai lesne, de ce: 

„ Părţiie trebuie să fie capabile deplin î în clipa încheierii con= 

venţiei condiţionale ; iar: robul, care m'aie stăpân.în acea clipă. 

nu poate încheia o convenţie. valabilă, chiar- dacă ar avea stăpân, 

când se va împlini condiția 2, | 
Paterfamilias din clipa încheierii convenției de cătră un su-— 

pus puterii sale trage. foloasele din acea convenţie, chiar dacă. . 

acesta înainte de implinirea condiției n nu s ar mai găsi sub pu 

- terea sa?l. | 
"Datornicul trebuie să nu facă vre-o ştirbire convenției, i iar 

dacă el va căută să împiedice împlinirea condiţiei, aceasta va. 

fi privită ca împlinită 22, . >. 
„_ Creditorul poate să ia măsuri” păstrătoare şi anume : Să: 

„ceară sau cautio (garanţie) 2%, sau missio in possessionem rei servan- .. 
dae causa 2*, sau separatio bonorum, pentruca averea lăsată de 

16) V. mai sus $. 217, UI, p. 113. | | 
-17) D., 46, 2; de novaticnibus, 14, S. | DE N o. 

" 18) D., 41, 4, pro emptore, 2; $. 2. ÎN n 

19) D., 44, 7, de obligationibus et actionibus. 42, pri; ; ci, D., 45, 3, de 

“Stipulatione servorăm, 26, 
20) D., 45, 3, de stipulatione servorum, 26. 

21) D., 45, 1, de verborum obligationibus, 16, D., 45, 3, de stipulatione- 

“ servorum, 40. 
22) D., 50, 17, de rezulis juris, 161; Gt D, 8, 1, de contrahenăa emp=— 

„ tione, 50.—V, mai jos n. 42. .- E 
! 23) D., 5, î, de judiciis, 41. D., 17, 2, pro s socio 38, pr. Du 20, 1, de - 

pignoribus, 13, $. 5: , Aa o ă 

24) D., 42 4, daibus ex causis, 6. . . ,
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datornicul său. să nu se- Contopească cu acea a moștenitorului 

acestuia, ceeace ar putea folosi creditorilor moștenitorului 35, 25 sau 
să se aibă în vedere creanţa sa la” falimentul datornicului său 

“(venditio (proscriptio) bonorum,- distractio bonoriim), sau poate 
-să exercite actio Pauiiana %,. - - 

Obligaţia condiţională - poate fi întărită, chezăşuită, pre- | 

schimbată prin. novatin, avută în vedere la quarta Falcidia, lăsată 

Ea face parte din patrimoniul păiilor contraclante şi imece 

a moştenitori, atât activ, cât şi pasiv 7, 
--. Faţă cu cele ce spun izvoarele noastre, credem, că trebuit 

să zicem. asttel : Prin încheierea convenției condiţionale obligaţia - 

-are fiinţă numai ca un jus fulurum, că este o spes debitum iri. 

:De aceea, pendente condicione' obligaţia condiţională leagă pe. 

părțile: contractante, şi dă „naştere la urmările mai stis înşirate*;— - 

Nici. creditorul. şi nici datornicul..nu pot să se: retragă -din 

-convenţia condiţională, ci sunt siliţi să aştepte împlinirea, ori 

melmplinirea condiţiei, 
2) In ce privește convențiile desființătoare de” îndrituiire: 

Pendente condicione vechea îndrituire (obligaţia: de mai îna-. | 

inte) rămâne în picioare. Incolo se întâmplă aceleaşi efecte pentru 

„ Îndrituirea- condiţională de desființare, ca şi pentru creanţa coar i 

dițională. 

II. Deficiente condicione. Când condiţia nu se -mplineşte 2, 2 0- 
“«bligaţia nu ia naştere şi lucrurile rămân în starea, în care se gă- 
seau înainte de încheierea convenției 3, - Deci, dacă “eră vorbă . 

--25) D. 4, 6, de: separationibus, 4, pr. 

26) D., 40,:9, qui et a quibus, 27, pr... 

21).D., 8, 6, de periculo et coramoda, 8;D, 23; 3 de jure dotium 

9, $.1; |, 3, 15, de verborum obligatione, Ş. 4, . . - : 
- 28) CE. Windschid, Pandekten 1, Ss 89. şi 9; Dernburg, |. c. 1 Ş. MI. 

m 5 — Scheurl. Nebenbestimmungen, pag. 122 şi urm. şi lhering, Geist des' 
-rămischen. Rechis_(v. tălmăcirea îranțuzească, vol. 4 pag. 165) zic, că obli- | 
:gaţiac ondiţională se aseamănă cu nasciturus. —Ca orice comparaţie şi acea:ta . 

greşită. O condiție - chiar “cu. o zi înainte de împlinirea sa e to 

- „aşă de netmplinită ca şi cu .un an sau doi mai înainte ; la condiţie nu poate 
“fi vorba ca la nasciturus de o pertecţionare prin trecerea vremii. 

29) V. Vol. 1, 1, $ 74, VI, 2, p..367, i 
| -30) D., 18, 1, de contrahenda „empfione, 37; Dj 18, 6, de pericuo e et 
<ommodo rel. Venditae, 8, pr. |
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“deo  corivenţie înfiinţătoare de obligaţie, această îndritiire- (ere= 
“_anţa) nu seva naşte; iar, tot ce.se' va fi întâmplat în răstim-= ...| 

pul' până la neîmplinirea condiţiei, este privit, ca şi cum. nu: 

s'ar fi întâmplat. De pildă: Dacă datornictil va'fîi făcut vre- o: 
_prestajiune, e îndrituit s'o ceară înapoi. — Dacă eră vârba de-. 

o. 'convenţie desființătoare de obligaţie, îndrituirea. de a cere: 
„ desfiinţarea. unei obligaţii de 'mai înainte nu se va naşte și acea. a 

- obligaţie nu va mai îi niciodată desfiinţată 3, 

-HI, Existente condicione. Când condiția se *mplineşte2, obli-- - 
gaţia ia nastere dela sine, fără-să se mai cerceteze, dacă îm-:- 

preuna-înţelegere, consimţimântul părţilor contractante mai dăi- 

_nueşte sau ba. Deci, dacă e vorba -de'o convenţie înfiinţătoare- 

de obligaţie, această îndrituire (creanţa) se va naşte şi va putea: 

fi valorificată pe toate căile legiuite; iar dacă e vorba de o con-- 

veaţie desființătoare de obligaţie, îndrituirea de a cere desfiinţa-: 

_- rea unei obligaţii de mai înainte, de asemenea se va naşte şi: 

- va putea îi valorificată în acelaş chip. : 
| “Este foarte controversată cestiunea, dacă implinirea con-.. 
diţiei are -efect retroactiv, adică dacă-e născătoare: sau înființă— - 

toare de obligaţie, sau mare efect retroactiv, adică e numai. - 

" confirmătoare de obligaţie 22... - 
- Se pare, că unele izvoare ale noastre vorbesc pentru fic- 

țiunea retroactivităţii condiţiei, căci ele glăsuesc: Curm. enim se- : 

mel condicio exstitit,- perinde- habetur, ac si illo- tempore quo sti— 
-pulatio interposita. est, sine condicione facta esset 3» şi <heredes: , 

guoqie obligatos esse, quasi jam.contracta empliune in praeteri. - 

tum o» 3%, — Ficţiunea aceasta ar lămuri: De ce obligaţia, căreia. 

convenţia. condiţională” încheiată sau: de-un filius familias, sau 

de un rob vrea să-i dea naştere, e dobândită din clipa încheierii: | 

convenției de persoană, care. are potestas sau asupra lui filius . 

familias, sau asupra robului, deşi în clipa” împlinirii condiţiei, 

- filius familias, ar: fi ajuns sui iuris, iar robul ar îi ajuns liber.. 

- Şi de' ce obligaţia, căreia convenţia condiţională vrea să-i dea. - 
nâştere, trece la moştenitori şi activ şi pasiv. 7 

  

31) p., 18, 2; de in diem addictione, 15 şi 4, 5, - - 
232) V. Girard, 1; €. (1918), p. 485—487. Die 

33) D, 20, 4, qui poliores in pignore, 1, $. 1. _ 
- 84) D.,-18, 6, -de: periculo et. commodo rei venditae, 8 8; pre. Vatican: 

Jreemenia, 14. | 

>
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.-Dar, părerea cea mai întemeiată, după cum am. văzut *, 
este : 

1) In ce priveşti convențiile condițioriale înfiinţătoare de obli- 

gații, ficţiunea retroactivităţii' condiţiei împlinite este adevărată 

şi e de nevoie numai pentru data acestor convenţiuni, adică data 

lor este aceea, când ele au fost încheiate, iar nu pceea, când 

„condiţia s'a împlinit! 
Incolo, această. ficţiune pe deoparte nu-i “de nevoie, iar pe 

dealta nu-i deajuns, pentru a -lămuri. celelalte efecte ale. acestor . 

convenţii: ba; mai mult decât afăta, ea ne-ar face să scoa- 

tem încheieri potrivnice izvoarele noastre ! In adevăr: 
“Pentru a lămuri cele două efecte de mai sus %, n'avem ne- 

voie. de aceea ficţiune, ci e: deajuns să recunoaştem, că o.spes. 
- debitum iri are ființă, din pricină că obligaţia, deşi n nu- i născută, 

totuş este putinţă, ca ea să şe nașcă : 
„Acea ficţiune nu=i deajuns, ca să lămurească, “dece condi- 

„ţia e privită: ca- împlinită, când datornicul a împiedicat înadins- 
împlinirea sa, . 

“+ In sfârşit, acea ficţiune ne-ar face să scoatem încheiert po- 

„ drivnice -izvoarelor. noastre şi anume : Să -desfiinţăm cumpărarea 
condiţională a unei res propria a cumpărătorului ; căci, condiția 

având efect retroactiv, iar în clipa închrierii vânzării cumpărăto- 

ful, fiind proprietarul lucrului, care se vinde,. nu poate cumpără , 

“acest lucru; pe când, după cum am văzut, această vânzare & 

valabilă 37, Să ziceni, că vânzarea. unui lucru, care avea fiinţă în 
clipa încheierii. vânzării, dar care nu mai are fiinţă în clipa 1m- 

- plinirii condiţiei, este valabilă ;.căci, condiția având efect retro- 

activ, iar în clipa încheierii vânzării lucrul avâad ființă, vânza- - 
_.rea are obiect; pe când, după cum am văzut, această vânzate 
„nu-i valabilă, fiindcă mare obiect3, — Să zicem, că predarea 
unui lucru condiţional de un neproprietar, face: pe cumpărător 

-să poată începe usucapio a acestui” lucru, căci . condiția având 

efect retroactiv, vânzarea are ființă din clipa: încheierii sale și 

deci este un justus titulus ; pe când, după cum am. văzut, usu- 

_35) V. V.1, 1,74, VII,-p. 368 şi urm. Sa 
36) V. mai sus pag. 172, rândurile 27 şi urm. 

37) D. 18, 1, de: contrahenda emptione, 61. Cf, mai sus n. 16 şi S. 

247,n. 12, 
38) D.. 18, 6, de perieulo” et commodo rei venditae, 8 pr. — ct; mai 

sus. n. 15, | ; 
r
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_capio nu începe să curgă, decât din clipa implinirii condiţiei %. 

“Să zicem, că orice cumpărător a unui lucru vândut condiţional 
dobândeşte fructele acelui lucru din clipa predării acestuia, căci, . - 

condiția având efect retroactiv, vânzarea are ființă din clipa în-. 

cheierii sale şi cumpărătorul a ajuns proprietarul lucrului din 

acea clipă; pe când el nu dobândeşte fructele decât din clipa 

împlinirii condiţiei 40 | 
2) In ce priveşte convențiile condiționale desființătoare de. 

obligații trimeten la cele, ce am ;spus în partea. generală 1, ră-. 

mânând să ne îndeletnicim diri nou cu aşa numita condicio ad 

Quam. sau condiţie: rezolutorie, când vom vorbi despre stângerea 

obligaţiunilor.. 

| „C, Reamintim, că, pentru convenţii, dacă o condiţie sau potes- 

tativă, sau mixtă pentru creditor ajunge cu neputinţă să fie îm- 

plinită dintro împrejurare oarecare (alta -decâi fapta datornicu- 

lui 4) ea nu-i privită, ca împlinită, fiindcă, părţile, având putinţa să 

„desbată clauzele convenției din punctul” pe vedere al intereselor, 

- care le privesc, creditorul n'are. decât să facă adaosul, ca în 

cazul de mai sus condiţia să fie. privită, ca împlinită i DE 

_ $. 234. Dies, aa 
A A. Atât înainte de Justinian, cât şi dela Justinian încoace, - 

"- terminul (dies): poate fi: adăogat la orice. fel de convenţie, ie 

formală, fie neformală |. 

B. Dacă la o obligaţie nu- i adăogat u un termin, acea obli- 

gaţie e prezentă... Deci, ea trebuie să fie executată slatim2. De: 
pildă: C. Sejus făgădueşte 1000 de , sesterii lui L. Titius. Suma. 

arătată .e datorită statim. N 

„Prin 'adăogarea unui termin la « o obligaţie se - face; ca ea : 

-să nu mai fie prezentă. Deci, ea nu trebuie să fie executată 

sfatim. De pildă:, Primus făgădueşte să dea lui - Secundus 1000 

-89) D. 4, 4, “pro 0 emptore, 2, $. 2. — Cf. mai sus, n. 18. 

40)-V. "Vol. Î 1-$ 74-n.39-—41, p. 369. 
41) V: Vol. 1 1,874, VII, 2, p. „369— 370. 
42) V. mai Sus n. 22, - 

43) V. Maynz. |. c,, Il, 8. 205, n, 4]. 

1) V. mai sus Ş. 202, n. 17, p. 13. 
. av, Vai 8 7, Voip. 73 i arm Ve mal se Ş 202 4 

AU, p., 13. . | -
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la î lanuarie viitor. De aci urmează, că adăogarea terminului 
lucrează în folosul datornicului : Ex qua apparetdiei adjectionem 

“pro reo esse, non pro stipulatore $. 
Dar, se poate, ca un termin să lucreze sau în folosul cre- 

ditorului numai, sau în folosul şi a  datornicului şi a credito- 

- rului, când sau din convenţie, sau din imprejurări reiese, „că 

părţile au avut un astfel de gând. . 
C. Terminul adăogat la o convenţie 'suspendă numai execu- 

" tarea “obligaţiei, nu şi naşterea ei. — Se: obişnueşte să se deo- 

sebească terminul suspensiv de terminul rezolutor. Cel suspensiv 

se numeşte dies a quo; iar cel rezolutor dies ad quem. 

„D. Efectele produse de dies'a quo. 
|. Inainte de sosirea unui dies a quo. | 
1) Fiindcă obligaţia este născută dela încheierea convenției 

urmează, că: 
Datornicul, care vrea să execute înainte de scadenţă, poate să 

facă aceasta, fiindcă termenul fiind presupus adăogat în folosul 

".datornicului, acesta poate să renunțe la €14, Se înţelege dela 
sine,- că aceasta nu se mai poate face, când terminul e adăogat 

sau numai în folosul creditorului, sau şi în folosul lui. 

Datornicul, care execută înainte de scadenţă de pildă, plăteşte 

„datoria, plăteşte ceeace datoreşte. De aceeea, el nu poate cere 

înapoi prin condiclio indebiti ceeace a plătit; căci, după: cum 

_vom vedea, pentru aceesta trebuie două elemente, să îi plătit din 

eroare şi să se îi plătit un indebitum ; încât, chiar dacă va fi e- . 

„.. roare, în orice caz nc-i indebitum 5. 
-Creditorul poate să ia măsuri pentru conservarea îndrituirii 

“sale şi anume; Să ceară separatio bonorum în. potriva credi=- 

torilor aceluia, care a. moştenit pe datornicul său. — Să. ceară 

EI „să se aihă în vedere :creanţa sa la falimentul datornicului său.— 
Să exercite actio' Pauliana. — Să ceară garanţii, când, fiind 
vorba de 'o "convenţie bonae fidei 5 (iar nu de una stricti 
juris), are pricini binecuvântate să se teamă, că nu: va fi 

plătit la scadenţă! 
2) Fiindcă executarea obligaţiei e suspendată, urmează, că 

  

3) D, 4,1 de verborum “oBligationibus, 4, s I, a 
4) D., 46, 3, de solutionibus, '10. - 
5) D., 12, 6, de' condictione indebiti, 10. 

6) D., 5, 1, de judiciis 41, 

*
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obligaţia” nu-i exigibilă. De aceea, datornicul nu poate îi 
silit “în nici un chip, nici direct nici “indirect, să execute, 
de pildă să plătească: Creditorul nu poate sili . direct pe 
datornic.să plătească, dându-l în judecată, căci se face vi- 
novat de plus petitio tempore şi pierde procesul. Fiindcă prin re- 
clamare (darea în judecată) res in judicium deducta est şi bis 

„de eadem re ne sit actio, procesul pierdut din pricină de plus 
„_petitio tempore nu va putea: fi reînoit. Deabea de la Zenon s'a 

schimbat acest efect7, — Deasemenea, creditorul nu poate sili - 
indirect pe" datornic să plătească şi anume opunându-i în com- 
pensaţie' creanţa. sa: cu termin, când este. reclamat să plătească 
o datorie. exigibilă, pe care o are faţă de acel datornic, căci şi . 
aşa se face vinovat de plus petitio tempore $, | 

II. După sosirea unui dies a quo. d 
1) Obligaţia ajunge pură şi simplă. Dar, sosirea terminului 

nu 'are €fect retroactiv. De aceea, creditorul nu dobândeşte fruc- - 
tele produse de lucru dela incheierea convenției şi până la scadenţă. - 

2) Obligaţia ajunge exigibilă deabia de a douazi după so- 
sirea terminului, iofus isdies arbritrio solventis tribui debet ; căci, 

| datornicul trebuie: să se. bucure de tot răstimpul dela încheierea 
- convenției şi până la sosirea terminului şi nu poate să fie recla- 
„mat înainte, ca acel răstimp să fi trecut în întregime 9. — Aceasta 

se întâmplă, chiar dacă e sigur de pe acum, că obligația nu va 
putea fi executată la termin. De pildă: Când e vorba de o casă, 
care putea să fie clădită de abia în doi ani, şi când mai rămă- * 
sese numai şase luni, înlăuntrul cărora! nu-i cu putinţă să se 

„clădească o casă, ca acea în chestiune W, In. astfel de cazuri se 
pare, că se putea: cel mult cere garanţii, dacă obigaţia se năs- 

- cuse dintro convenţie bonae jidei n... 
E. Efectele produse de dies ad quem. 
|. Inainte de sosirea unui dies ad quem. .: : ae 
Obligaţia, căreia convenţia cu termin voia să-i dea naştere, 

e născută, dar nu. poate să fie şi executată; De pildă: C Sejus 

7) V. Procedura civilă romană. | 

_8) D, 16, 2, de compensationibus, 7, pr. . 
„9).] 3,15, de verborum obligalione, $.2, în fine. Cf. D., 45, 1, de ver- 

borum obligationibus, 138, pr. '* - E „ - 
10) D., 45, 1, de verborum obligationibus, 124. 

10 V.mai susn.6.  - = 

9-
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închiriază lui L. Titius o casă până la 1 Ianuarie viitor. L, 7itius 
până la 1 Ianuarie viitor va putea să folosească da casa închi- 

- riată, fie locuind el însuş în ea, fie subinchiriind- -0, ş. a.m. d.; 
iar C. Sejus până -atuaci nu poate cere, ca L. Titius să-i îna- - 
poieze folosinţa casei. 

Il. După sosirea unui dies ad quem.. 
. Deocamdată trimitem la' cele, ce am spus în partea gens- 

„rală aie Tămând-ca să ne îndeletnicim din nou 'cu această cestiune, 
când vom vorbi despre stângerea obligaţiilor. ” 

S. 235.- Modus. 

L. “Am văzut , că prin“ modus se înţelege de obicâiu 0 sar- 
cină pusă persoanei, în folosul- căreia se face o liberalitatate. In 
acest înţeles modus nu schimbă de loc urmările fireşti ale unei 

. convenţii. — Când vom “ajunge la donationes, -care sunt convenţii 
gratuite şi deci acte de liberalitate, ne vom îndelinici din nou cu 
efectele acestui modus. , | 

_ 11. Dar, afară de acest înţeles, inodus mai are şi altul, care e. 
foarte rar întrebuințat, şi anume acela de a arătă, că avem de 

'a face cu-o obligaţie alternativă: „Modus osligationibus. est, “cum. 
stipulamur decem aut hominem : nam alerius solulio totam obli- - 

„ gationem interemit, nec alter pati potest, ulique. quamdiu utrum- - 
Que est? 

- EFEGTELE CONVENTIILOR FAŢA DE CEI DE AL TREILEA , 

$. 236. 
Am văzut, ce - efecte - “produce o: convenţie” între. părțile 

contractante,. | 

Este foarte firesc lucru, ca o convenţie să producă acele | 
eiecte între: aceste părţi. In: adevăr, creditorul a: voit să supună 
voinţei sale voinţa datornicului, iar acesta a consimțit la această . 
supunere, 

| 
- Deasemenea, este foarte firesc lucru ca o convenţie să 

12) V, Vol. 1,1, $, 15, V, 3, p. 376. 
1) V.-Vol..1, 1, $. 76. p. 377 şi urm. i 
2). D., 44, 1, de obligationibas” ef actionibus, 44, Ş. 3
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“producă acele efecte numai între părţile contractante. In adevăr, 

în starea normală fiecare e stăpân numai pe voinţa sa şi mare . 

nici o putere asupra voinţei altuia, aşa că o persoană nu poate * 

voi pentru «alta. De pildă : Primus şi Secundus încheind o con- 

_venţie, nu se poate, nici ca. Primus să supună voinţa lui Ter- 

ius . voinţei lui Secundus şi nici ca Primus să - supună voinţa 

lui Secundus voinței lui Tertius. — De aci se scoate regula, că 

nu:se poate făgădui nici în sarcina unui al treilea şi nici în fo- 

losul unui al treilea, adică, nu putem îace pe un al treilea, fără . 

de voia lui, nici datornic şi nici creditor. — Această regulă se 

'rosteşte pe scurt: Res -inter alios: acta, aliis nec nocet nec pro- 

_- destt, sau convențiile nu produc nici un efect faţă de cei de 

“al treilea... a . Sa Ia 

„Să ne îndeletnicim' mai de aproape cu convențiile în Sar- - 

cina unui al treilea, ori în folosul lui şi cu convențiile în sarcina 

şi a uneia din părţi şi a unui al treilea, ori în folosul şi al 

"uneia din părți şi al unui al treilea. a 

Si „A. Convenții în sarcina unui al treilea. (Promissio pro tertio). 

ÎN 1. De pildă : Primus-tâgădueşte lui Secundus, că Tertius îi va | 

da 100 de aurei. : | a 

Astiel de convenţii sunt cu desăvârşire nevalabile 2 (sunt... - 

lovite de nulitate). Deci, ele nu pot produce efecte nu . numai 

- faţă de cel de al treilea, ci nici între părţi. In adevăr, Tertius 

nu-i obligat să dea 100 de aurei, fiindcă n'a luat parte la în- 

__cheierea convenției şi nu şi-a arătat voinţa sa, de a se obligă! 

„să. dea acea sumă lui Secundus. De asemenea, nici Primus nu-i 

obligat, fiindcă, făgăduind fapta nnui al treilea,:-a făgăduit ceva 

„obiectiv imposibil 3; obligaţia sa, având de obiect o prestaţiune 

obiectiv “imposibilă, e lovită de nulitate; de aceia,. se zice: 

„Nemo autem alienum facțum. promittendo. obligatur 4, 

'- W.-Dar, n'avem de a face cu astiel. de convenţii, în cazu-, 

rile următoare, .care deci nu sunt abateri. dela regulă: ; i 

-1) Când Primus, încheind o convenţie cu Secundus, îăgă- 

dueşte acestuia, că Tertius îi va face o prestaţiune anumită (de 

  

/ 

| 1) Cod., 7, 60, inter alios acta vel iudicata aliis non nocere. 

52) V. Voli, 1, 8. 17, B. |; 1, p. 3179 şi urm. 

-3) V. mai sus $. 217, n. 6, p. 112, 

4) Cf. ]. 3, 19 de initilibus stipulationibus, $ 3; Dea 45, 1, de ver- - 
borum obligationibus, 38, pr.; 83, pr.. ÎN e
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“pildă o casă) şi că, dacă Tertius nu va face: acea prestaţiune, | 
el, Primus, îi“ va plăti 100 de „aurei, Această convenţie e vala- 
bilă şi produce efecte, nu faţă de cel de al treilea, ci faţă. de. 
părţi :. Primus va fi obligat, căci, el ma făgăduit fapta lui.Ter- 
tius, ci în realitate a făgăduit O sumă de bani; această sumă 
este in obligatione ; iar fapta lui “Terlius este o condiție, de care 

"atârnă efectele obligaţiunii, pe care şi-a luat-o ; factum alterius. 
- “est in condicione non in obligatione 5, * - 

dat toate silinţele şi tofuş n'a izbutit | ! 

1.
 

2)-Când Primus, încheind o; convenţie: cu Secundus,. se 
obligă faţă de acesta se effecturum, că va face pe Tertius.: să. | 

„. facă o.prestaţiune” anumită în folosul lui Secundus 6, Şi această 
„convenţie -e valabilă 'şi produce efecte, nu faţă de celdeal- 
treilea, ci între părţi: Primus va fi obligat, căci, el -n'a. făgă- 
duit lui Secundus o faptă a 'lui. Tertius, ci. numai. că-l .va ho- - 
tără pe Textius la o faptă. Obligaţia: născută din convenţie are 
de „obiect izbutirea lui Primus ; dacă acesta va izbuti, obligaţia 
va fi executată; iar, dacă nu, Primus va plăti despăgubiri. . 

» * Dacă Primus în cazul de mai sus: a făgăduit ceva. răai 
puţin şi: anume se operam daturum, summan. deligentiam, ca să |. 
“facă pe celdealtreilea . să: facă o prestaţiune oarecare; el va 
„Scăpă sau de executare, sai de despăgubiri, dovedind 'că . şi-a 

III. Abateri. Dela regula de mai sus este o singură abatere. . 
şi şi aceea controversată. ” -. a N - 

In dreptul vechiu eră regula, că.o obligaţie nu poate şă ia naş- - 
tere mici în sarcina, nici în folosul moştenitorului nostru (obligatio - 

- ab herede incipere non potest). — Pe temeiul unei legi din Codex o. 
„parte din învăţaţi sunt de părere, că Justinian a îngăduit, ceeace până 
la el nu eră cu putință, cao persoană -să poată încheia o 'con- 
venție, prin care să pună o: obligaţie numai în sarcina moşteni- 
torului său, nu şi în sarcina sa; deci, vechea regulă, că obliga- 
tio ab herede incipere non' potest, a fost schimbată: de Justinian, 

„Care a voit,: ca nașterea chiar-a obligaţiei să nu dateze decât 
de la moartea părţii, care a încheiat corivenţia în numele moşte- 

Sa 5) D., 45. 1, de verborum obligalionibus, 33, Ş. 2. V. mai jos $. 237 
„n, 32 şi 33;. . 

6) ]..3, 10, de inutilibus stipulationidus, 33 D, 45, 1, de verborum 
„obligationibus, 81, pr. 

7) Cod.“ 4, î1, ut actiones et ab heredibus et contra heredes incipiant, 1.
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-nitorului ei, “moştenitor, care ar fi un “al „treilea - faţă de acel 

care va muri şi va lăsă moştenirea. | 
” Alţi învăţaţi, din pricină că legea de mai sus ar. îi îritu- , 

necoasă şi rău alcătuită, sunt de părere, că Justinian a voit să 

spună numai, că o parte poate încheia o convenţie, aşă că exe- 

cutarea: obligaţiei născute din ea să nu poată. fi reclamată În 

timpul vieţei sale 8, 

B. Convenții în foiosul unui al treilea. (Stipulatio pro tertio). | 

“Il De pildă: Primus, încheind: o: convenţiune cu Secunduis, 

face pe acesta să promită, că va da 100 de aurei -lui Tertius. | 

Astiel de convenții: sunt cu desăvârşire nevalabile ; deci, ele nu 

pot produce efecte, nu numai faţă de celdealtreilea, ci nici între 

„părţi. In adevăr, Tertius nu-i: îndrituit să ceară” 100 _de aurei, 

„fiindcă ma luat parte la încheierea convenției şi nu şi-a -arătat 

voința sa de a ajunge creditor al acelei sume. Deasemenea nici 

- Primus nu-i îndrituit să ceară executarea obligaţiei nici în fo- 

losul său; Căci părţile mau avut acest gând, când -au încheiat - 

convenţia, şi nici în lolosul' lui Tertius, căci mare interes ; 

- lui puțin îi pasă, ca Tertius” să capete acei 100 de. aurei, sau 

să nu-i-capete!?, - 
II. Dar n'avem de a face cu as stfel- de convenţii. în cazu-. 

- rile următoare, care deci nu sunt abateri dela regulă:- E 

1) Când Primus, încheind o convenţie cu Secundus, face 

pe acesta să-i promită, că-i va da 100 de aurei, dacă : el, Se- 

cundus, nu va face o prestaţiune în folosul lui Tertius, (de pildă 

nu-i va da alimente). Această” convenţie e valabilă şi produce | 

etecte, nu faţă de celdeatreilea, ci între părţi: Secundus va fi 

obligat, căci, el n'a făgăduit o prestaţiune în folosul lui “Teriius, - 

ci în realitate a tăgăduit o sumă de bani în folosul lui Primus; 

„iar prestaţiunea: de făcut lui Zerlius. este o condiție. de care a- 

târnă efectele! obligaţiei, pe care şi- -a luat- -0, ea este in condicione, 

nu în obligatione 10, 

2) Când Primus, încheind o convenţie! Cu. (- Secundus, şi din 

pricină că are.un interes, face pe acestasă. făgăduească. o pres- 

taţiune În. folosvl. lui Tertius. Deosebim : 
  

3) V. “Maynz, c, 1$ $, 206, n, 15. i 

9) D., 45, 1; de verborurm obligationibus, 38, $. 37; II, 3, 19. „de inuti- 
libus stipulationtbus S$. 4 şi 19; b., 44, 7 de oblig. et act, 11. V. abateri : 

$. 206, n. &. : . 
10) V. $ „237 n. 32 şi 33,. pc
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* Primus, poate să. aibă interes din: pricina unei răspunderi.. _ 
De pildă: Când un pupil are 'doi tutori, deşi numai unul ad- 
ministrează, totuş amândoi sunt răspunzători în mod solidar de- | 
administrarea 'lor. Să presupunem, că unul din' tutori începe ad-- 
ministrarea, dar pe urmă o trece celuilalt, pe. care-l face să fă-. 

- găduească.rem pupilli salvam fore. (că. va administră bine). Aci: 
S'ar părea, că-tutorul dintâi a încheiat o convenţie, prin” care: ae 
să se dea naştere la o obligaţie în folosul pupilului, care «e un. 
altreilea ; însă, în realitate a încheiat: convenţia în folosul său,, 
căci, el e solidar. răspunzător de administrarea: tutorului de al: 
doilea, aşă: că, dacă această administrâre ar fi rea; el ar putea: 
fi reclamat de pupil: şi ar trebui să plătească despăgubiri, - De- 
aceea, această convenţie produce efecte, hu faţă de cel „de. al. 
treilea, ci între părți. - , 

Primus poate' să aibă interes, din pricină, că se: obligase- - 
-mai înainte, ca 'să facă în folosul lui Tertius tocmai aceeaş pres- 
“taţiune, pe care i-o făgădueşte Secundus. în: folosul lui -Tertius, . 
De pildă: Primus “tăgăduise lui Tertius -să-i': “facă o 'casă. Pe-: 
urmă, Primus face pe Secundus să-i - proniită, că va face acea. 

“casă lui Tertius. Şi aci, convenţia nu-i încheiată în folosul . lui. 
Tertius, ci- în folosul 'lui Primus ; Secundus este obligat să fată 

"acea casă, fiindcă n'o face pentru “Tertius, ci pentru. Primus ;. 
dacă Secundus mar face-o, ar trebui, ca: Primus s'o: "facă? Se 

| înțelege de la sine, că Tertius nu poate cere nimic! 'dela Se. 
cundus. De aceea, această convenţie produce efecte, “ni i față « de: 
cel dealtreilea, ci tot numai între părți. 
UL Abaferi. Dela regula de. mai sus sunt trei” abateri, din 

„care a-treia e controversată, din aceleaşi: pricini, „mai sus. az: 
fătate ti, - 

| 1): Când suitorii Inzestrează pe o scoborâtoăre a lor, pot: 
să încheie cu soţul: o convenţie, ca'la desfacerea căsătoriei. zes- 

"trea să fie dată: sau scoborâtoarii lor, sau altei persoane. “din 
familie. Această abatere se datoreşte atăt hatârului,- de care se. 
bucurau. înzestrările, cât şi alcătuirii familiei romane şi se pare, 
că datează de abia de la Justinian 1 2, 

” II ve “mai susi.: 7 şi n: 8. 
12) D,, 24. 3, soluto. matrimonio; 45 de) Cf. Girara, E c. Qi, p- - 

459, n. 6 - .



- - gădueşte” acestuia, că el (Primus) şi cu Tertius îi va face o pres-: 

„“taţiune . anumită. Este neîndoelnic, că astiel ' de convenţii nu 
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_ __2) Când o persoană face o donaţie, poate, de “la! Diocie-. 

țian încoace, să oblige. pe. dăruit; ca să dea inapoi! unui altreilea: - 

Jucrul .pe care Pa primii 1, 

-.. 3) Pe temeiul legii 'din Codex mai sus arătată s'a iscat 

”  :aceeaş controversă, dacă dela Justinian 0. persoană poate să .- 

încheie 0 convenţie, . prin care să dea naştere la o obligaţie în: 

„folosul "numai. al moștenitorului său,-nu şi în folosul său n, 

Alte abateri nu mai sunti5,.. 

C. Convenții în sarcina şi a aneia din părți şi a unui a. 

“treilea. (Promissio pro se. “et tertio).. 

„| De pildă: - Primus, încheind o convenţie cu Secuindus, fă-: 

produc. efecte faţă de ceidealtreilea.; dar, cestiunea "este, dacă 

"nu cumva pot produce efecte iaţă de părţile contractante ; şi 

„. anume, dacă pantea, care a făgăduit (Primus din pilda | de mai -- 

- sus), este obligată să facă prestaţiunea sau întregime, sau pe: 

"jumătate ?. Se deosebeşte . Cazul, în care prestaţiunea . este divi- 

zibilă, de acela în care. prestaţiunea este indivizibilă. 

_:1) In cazul, în. care prestaţiunea este divizibilă, De pildă: 

„Primus fiind întrebat „Tu et. Tertius centum dare spondes 7“ răs- 

punsese „Ego'et Tertius centum dare spondeo. Justinian rândueşte, 

că Primus este obligat numai pentru jumătate 16. 
2) In cazul, în căre prestaţiunea este indivizibilă, tonvenţia 

mu produce nici un: efect. In adevăr, Primus făgăduind să facă: 

| : prestaţiunea . dimpreună . cu Tertius, n'a voit, să făgăduească: 

- singur tot; deci, nu există o consimţire a sa, ca să tacă el în- 

treaga prestaţiune ; pe:de attă parte, chiar dacă sar zice, că 

Primus a consimţit cel puţin, ca să. facă jumătate din -presta- - .: 

ţiune, convenţia tot e nevalabilă, fiindcă -a făgădui executarea 

litate LL convenţia având de obiect o, prestaţiune imposibilă e. | 

lovită de nulitate !. A 
. . Ă : 

2) C., 8, 55, de. doizationibus” que sub modo conficiuntur, 3, 

14) V. mai sus no, Îl. 
" 15) Cestiunea e "controversată. vV. Dernburg, 1, c., 1, 8. 18,n.5; Gi- 

„ard, |. c., (1918), pag. 459-460; Mayuz, 1. c,, II, $. 206. n. 19 -21. 
'16) Novella 115, cap. 6, de constituta pecunia: - _ Ă Ea 

1 V. mai sus $, 217, n. 5. IN 

ay
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„1. De convențiile, care glăsuesc .Ego et Tertius, trebuie să 
„7 deosebim pe acele, care sună: Ego aut Tertius. In acestea, partea 

făgăduitoare (Ego) este obligată pentru tot, In adevăr, convenţia 
la început înfăţişă o alternativă; întru cât însă această convenţie 

“nu poate fi valabilă pentru Tertius, unul din elementele alter-— 
nativei e înlăturat, aşa că rămâne numai Ego/ | | 

| "„D. Convenții în folosul şi al uheia din părți -şi al unui at 
„treilea. (Stipulatio pro se et tertio). E 

Aa |. De'pildă: Primus, încheind o convenţie cu Secundus, face 
„pe acesta să promită, că va face o prestaţiune anămită lui Pri-.! 

mus şi lui Tertius.. Deasemenea e neîndoelnic, că- astfel de con- 
venţii nu produc efecte. faţă de ceidealtreilea. Dar cestiunea: 
este, dacă nu cumva ele pot produce efecte faţă de părţile con- 
tractante şi anume, dacă partea, căreia s'a făgăduit (Primus din. 

“pilda de mai 'sus),: este îndrituită să ceară: prestațiunea sau în. 
- întregime, sau pe jumătate. Trebuie şi aci să deosebim „Cazul, 

-.. în care prestaţiunea e divizibilă, de acela în care prestațiunea. - 
"e indivizibilă. Ă | RE a 

1). In cazul, în care prestaţiunea este divizibilă. De pildă: 
„ Secundus fiind întrebat „Mihi et Tertio cenium dare. spondes 7“ 
" răspunsese „Tibi ct Tertio centum dare spondeo“. Acest caza 

„fost controversat între cele două şcoli. Cassianii sau Sabinianii: 
„erau de părere, că partea, căreia se făgăduise, e îndrituită la. 
„tot, iar Proculianii erau de părere, că nu-i îndrituită decât la 

-.- jumătate 8, Justinian a dat precădere părerii acestei din urmă 1, 
. -- 2), In cazul, în care prestaţiunea : este . indivizibilă. Acest 

caz este controversat, nu de Romani, ci de romanişti, fiindcă, - 
se poate judecă astfel: Intru cât dreptul pozitiv 2 hotărăşte, că | 

- astiel de convenţii sunt valabile numai pentru jumătate, şi întru 
“cât, fiind vorba de o prestaţiune indivizibilă, nu: se .poate.să. 
"existe o jumătate de prestaţiune ; de. aceea, trebuie să zicem, 

“că sau totul e lovit de nulitate, sau totul e valabil. 
„Unii învăţaţi sunt de părere, că în acest caz convenţia nir-i 

„„». valabilă şi nu produce nici un efect2, * , 

18) Cajus,.3, 103, | i - 
ă 19) J., 3,19, de inutilibus stipulationibus, $. 4; D,, 45, 1, de verborunv 

obligalionibus, 110, - - a i 
20) V. mai sus izvoarele arătate ja n. 16, 
21) Maynz, |, c. Il, $. 206. n. 12...
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:- Alţi învăţaţi sunt de părere, că din potrivă convenţia este 

-valabilă şi partea, căreia se făgăduise, e înarituită la toată pres- - 

taţiunea 2. Ei judecă astfel: De oarece Secundus a făgăduit lui - 

„Primus, că va face o prestaţiune indivizibilă lui Primus şi lui. 

Terlius, âpoi el a făgăduit Prestaţiunea în întregime, şi fiindcă 

Secundus poate face. o prestaţiune în întregime, iar prestaţiunea 

parţială nu.e cu putință de făcut, de aceea Secundus trebuie să 

dea lui Primus întreaga prestaţiunei. Sa 

- 1, Abatere, Convenţia, prin care se dă naştere la. o obli- 

gaţie în folosul uneia:din-părţi şi a moştenitorului ei (mihi - ef 

„heredi. meo) este valabilă. In adevăr, când .0 parte incheie: o 

„convenţie numai în folosul său, convenţia -e valabilă şi pentru 

“ moştenitorul său, la-care trece după moartea sa şi care va trage 

“folos: din ea; deci, convenţia e, încheiată şi. pentru moştenitorul 

" „acelei părţi. Dacă e aşă, atunci, convenţia nu poate să înceteze 

să- fie valabilă, când e încheiată. pe faţă în folosul şi a părţii 

“şi a moştenitorului ei !'23. Este controversă, dacă astfel de con- 

“venţii erau valabile şi înainte de Justinian, sau numai: dela: 

„acest împărat încoace?. a Sa 

E. De- convențiile, care glăsuesc Miki et. Titio trebuie să 

deosebim pe acelea, care sună Mihi aut Titio.. Aceste conven-' 

“iuni pot să aibă mai multe înţelesuri: - - 

Lu [. Se poate să avem de a face cu o. convenţie. condiţio- 

-nală. Aceasta se întâmplă; când Brin convenţie se spune: Mihi 

aut. Titio, si Tilio non solveris, mihi dare?5, adică, dacă nu vei 

"plăti lui Titius, să-mi dai mie. - - . - 
„+ 1, Se poate să: avem de aface cu o stipulatio: poenae. A- 

-ceasta se poate întâmplă, când convenţia glăsueşte. „mihi deceru, 

aut quihque Titius. şi părţile, rostindu-se astiel, au avut de gând 

” să facă din aceasta o 'stipulatio poenae ; adică, dacă datornicul _. 

„Va plăti cinci lui Tifius va fi deslegat, dar,-dacă: nu va plăti. 

„cinci lui Titius, drept pedeapsă să plătească iui Ego: de două 

-ori pe atâta, zece, . .-. . Da 

” III. Se poate să avem de aface cu o solutionis causa adjectio.: 

22) Cf, D., 8. 4, communia praediorum, 5; D., 18, 1, de contrahenda 

_<emptione, 64—V. în potriva acestei păreri Maynz, |. c. ll, Ş. 206, n. 12.-. 

23) D., 45, 1, de verborum obligationibus, 38, $$. 12 şi 14. Ă 

24) V. Girard, 1. c., (1918), p. 458. La RI: 

».25) Du 46,3 de solutionibus, 9%, Ş..5.
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Aceasta -se întâmplă, când prin convenţie se spune numai Mihi 
“aut Titio. In acest caz Titius nu-i de loc creditor, ci numai Ego %. 

Tilius este .arătat numai ca o persoană, la. care „se poate face: 
„plata, adică este un fel de instrument, o tejghea. EI se numeşte 

solutionis causa: adjectus şi este un mandatar al creditorului 27, 
„ Deosebim trei feluri de solulionis causa adjectio : Sau îi folosul. - 

datornicului, sau în folosul creditorului, sau în folosul lui ad-- 
jectus. i Sa i , ii i i E 

"= 1) Sulutionis causa: adjectio în folosul datornicului. In a=- 
ceste cazuri, deşi solutionis causa adjectus este un -mândatar al 

„creditorului şi deşi creditorul îi poate revocă mandatul, ca ori.. 
cărui mandatar, totuş, -fiindcă adăogarea lui a fost făcută prin: 
impreuna înţelegere a creditorului şi a datornicului, şi fiindcă: 
datornicul a dobândit astife] indrituirea de a se deslegă, făcând: 
plata la: Titius, această indrituire nu i se poate : luă unilateral: 
de creditor. Deci, revocarea mandatului făcută de creditor nu va. 
împiedică pe datornic să plătească valabil în mânele lui Titius: 
şi dacă va .face aceasta, să fie -deslegat %. — Adjectus, fiind un. 
mandatar trebuie să dea. socoteala mandantelui (creditorului) de: 
sumele primite, iar creditorul are actio “mandati : împotriva lui. 
adjectus, — Tot aşa va fi, când prin: convenţie se zice, ca mai 

Sus „Mihi decem aut Titio- guinque“, dar, fără! ca părţile “să îi. 
avut de gând, ca mai sus, să facă din: aceasta o stipulatio poe: 
nae. În acest caz de se va plăti cinci lui Titius, plata va fi 
bine făcută, dar. vor mai „rămânea în oblisatione ceilalţi cinci 
până la zece. — De se va fi zis prin convenţie Mihi guinque aut: „Titio- decem şi datornicuil va plăti cinci lui Titius, nu va-fi des- 

- legat față de Ego; iâr de va plăti zece lui Titius, nu va puteă. cere inapoi cirici sub cuvântul, că “lui Ego i-a făgăduit numai 
cinci ; ci, Ego ca mandant, va intentă actio mandati contra lui 

„ Titius mandatarul său, şi va' cere acei zece? Ea 
-2) Solutionis causa adjectio în” folosul creditorului In acest 

* 26) D., 45, 1, de verborum obligalionibus, 141, $. 3; D., 46, 3, de solu=- „Honibus, %, 8.5. î . Si ' . | . 
21) D., 45,-1, de verborum obligationibus, 131, $. 1;.D.. 46, 8 de soluti-. onibus, 9, $. 5; ]..-3, 19, de inutilibus stipulationibus, $. +. | | 
28) D., 46, 7 de solutionibus, 106; ]., 3, 19, de inutilibus stipulatio— . nibus, $. 4; cf. D., 46,3, de solutionibus, 12, $. 2... eu - 29) D., 46, 3, de solulionibus, 9%, ş. 5. | Ă
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“<az, dacă mandatul dat:lui adjectus e revocat de creditor, da- 

+ornicul nu mai poate să se: deslege plătind în mânele lui ad- 

_jectus, De pildă: C. Sejus din Roma datoreşte lui L. Titius din . 

- “Athena 1000 de denarii la 1 Ianuarie viitor, cu clauza penală, - 

că, dacă nu va plăti la acea dată, să plătească 1500 în loc de 

1000. In aceste împrejurări M. Maevius, plecând la Athena, cere. 

“împrumut 1000 de denarii dela C. Sejus, care având interes, ca 

datoria sa faţă de L, 7itius să fie plătită nesmintit la” 1 lanu- 

arie viitor, dă suma cerută lui M. „Maevius, înţelegându-se cu 

acesta, ca.la 1 Ianuarie viitor s'o plătească lui . Titius dela 

„Athena. Aci, L. Titius este 'solutionis causa adjectus, dar. nu în 

folosul: datornicului M, Maevius, ci în folosul lui C. Sejus, care, 

dacă suma datorită de el lui L. Titius n'ar îi plătită exact la 1 .. 

_Aanuarie viitor, ar trebui să plătească 1500, clauza penală! — 

Presupunând acum,.că mai pe urmă, dar tot înainte de 1 la- 

-muarie viitor, C. Sejus nu mai are interes, ca plata să se îacă-în 

 mânele lui L, Titius la Athena (fiindcă sau plătise acestuia, sau - 

prelungise termenul de plată, sau altceva), C. Sejus va putea 

“să revoace mandatul dat lui L. Titius şi să ceară ca plata să se, 

acă în mânele sale, iar.M. Maevius nu va mai putea să plă- 

_4ească lui adjectus, (L. Titius), ci va trebui” să plătească lui” C 

Sejus. — Tot aşa va fi, când convenţia șună „Mihi aut Titio, 

- aatrum ego velim, dare spondes 2“ 3%, Aci se spune pe faţă, că se 

are în vedere interesul creditorului ! - i 

3) Solutionis causa adjectio în folosul. lui adjectus.  Credi- 

+orul voeşte să facă o donație lui L. Titius şi de aceea face o 

-solutionis causa adjectio. In acest caz, adjectus, deşi e mandatar, 

nu va mai da seamă creditorului de banii; pe care i-a primit, 

„ci îi va. păstra în folosul său&. | SR e 

" “Toate aceste efecte se întâmplă în câteşi treile feluri de. 

-solutionis causa adjecțio, presupunându-se pentru adjectus sub 

înţeleasă învoeala. părţilor 'si in eadem causa maneat, în care el 

-eră dela început. Deci, dacă starea lui adjectus, se schimbă, aşă. 

„că €l ajunge atât-de incapabil, în cât nu' poate primi plata nici 

ca un instrument, datornicul pierde facultas, pe care o dobân- 

„dise, de a se deslegă, plătind în mânele lui “adjectus. Aceasta 

-se întâmplă de pildă: Când edjectus sau se lasă să fie adoptăt . 

  

30) D., 45, 1, de verborur obligationibus, 118, $. 2. 
31) D., eodem, 131, $. 1, în fine, PS



17 

şi astfel din sui -juţis ajunge alieni juris; sau se desțărează, sau. 
„este surgunit, Sau este. robit%, - 

“Iatărirea convențiilor. 

$. 231, Stipulatio poeale. 

“ Stipulatiă- -poenae “este de două. feluri : Stipulatio- poenae 3 
-- propriu zisă şi stipulatio poenae impropriu zisă. . 

A.  Stipulatio poenae. propriu zisă este făgădueala. unei pre- 
staţiuni 1, de regulă a unei sume de baai, drept pedeapsă, că o... . 

| obligaţie convenţională ma fost executată, fie că n'a fost-execu- .: 
„tată de loc, fie că n'a fost executată aşa -cum trebuia. (adică - 

Sau nu în întregime, sau nu la-vremea statornicită, sau ru la 
: locul statornicit).. De pildă:: Pamphilum dare sp. ndes ? Si non ? 

- „dederis,. centum "dari spondes 2: —. Sau: Făgădueşti să-mi dai | 
100 la 1 Ianuarie viitor ? Şi dacă la 1 Ianuarie viitor nu-mi vei 
:plăti suta, făgădueşti să-mi dai 1502 — Sau: Făgădueşti să-mi : - 
"dai. casa vândută (sau orice alt lucru, fie mărturi, fie altceva) la 
1 Ianuarie viitor ? Şi dacă. nu-mi vei preda-o. la acea dată, fă- | 
gădueşti să- -mi plăteşti câte 100 lei, pentru fiecare zi de întâr- 
ziere ? - 

 Stipulatio poenae. se: “numeşte azi “cnduză penală. 
“1. Stipulatio poenae are. o fire accesorie şi condiţională ; 

„iar. scopul său este să garanteze eficacitatea altei convenţii, pe 
-.. Tângă care e adăogată, şi să țină loc de despăgubiri, în „cazul E 
„în care obligaţia. izvorând din. această „convenţie n nu va fi exe- 

. cutată.. 

-1) Stipulatio poenae este o- convenţie accesorii: Ea-e ală- ' 
turată în totdeauna pe'lângă altă- convenţie preexistență (din care . 
izvorăşte “0 obligaţie) şi care, față de :eă, se numeşte „Convenţie: i 

| . principală. Daci, temeiul unei stipulatio. poeriae este în totdeauna: 
o convenţie principală ; el nu poate.fi o obligaţie izvorând dintrun - 
delict. De. pildă :. Primus a înşelat pe: Secindus şi. i-a luat 1000: i 

  

32) Du, 46; 3, de solutionibus; 38, pr. | n 
1) V. $. 205, Insuşirile prestaţiunii, mai ales No. V, paiz38. 

- 2) D. 4, Î; de  verborum obligationibus, 115, $. 2, 

d de “ aurei. După  înşelătorie. Primus' se. înţelege cu “Secuidus în 
următorul chip: Făgăduiesc să-ţi dau 'înapoi: 1000. de auret
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i dacă nu-ţi. voi-plăti, drept pedeapsă îţi voi dă 1500 de. . 
"aurei. Aci, obligaţia principală ne fiind izvorâtă. dintr'o conven- 

“în una convenţională, totuş nu poate servi de temeiu pentru o sti- 
“ţie, ci din delictul de înşelătorie, deşi a fost schimbată în urmă 

-. „pulatio poenae. — Pentru, ca o convenţie: principală să poată .- - 

servi de temeiu unei-stipulatio. poenae, trebuie să fie în stare să 

"- . -dea naştere unei obligaţii, care să aibă fiinţă cel puţin ca spes 

--debitum ini. Deci: i a 

Această obligaţie poate. să fie civilă, ori- naturală, pura $ 

. “(adecă fără. dies, şi fără -condicio) ; deci prezentă, ori cu dies, 

-ori cu condicio (adecă viitoare)... o. i 

> Dar, această obligaţie nu trebuie să fie lovită de nuli-: 

_-“tate, de pildă prestaţiunea sa nu trebuie să fie nici obiectiv impo- . 

"= sibilă, nici juridiceşte imposibilă, -adică nici ilicită nici imorală 4; 

„căci, în acest caz convenţia principală este şi ea lovită de nu- 

“litate şi deci: şi stipulatio poenae, convenţie accesorie, va fi lo-. 

“vită” de nulitate, accessorium sequitur principali. - a 

| 2) Stipulalio poenae este o convenţie. accesorie condițională :. - 

„Ea se naşte. numai, dacă obligaţia principală n'a fost executată. 

3) Stipulatio poenae are de .scop principal: să garanteze efi- 

-cacitatea convenției principale : Ea face. pe 'datornic să se zorească 

să execute obligaţia izvorind din convenţia. principală, de. oarece 

-el ştie, că altfel va trebui, drept pedeapsă, să. facă prestaţiunea . | 

“făgăduită şi anume să dea sâu:150 în loc de 100. sau. câte 100 

„pentru fiecare zi de întârzitre,: ş. a. m. d. 

__ „Din acest punct de vedere stipulalio poenae are mare în- 

-semnătate, cand convenţia principală e un nudum pactum, şi deci 

obligaţia izvorâtă din ea e o naturalis 'obligatio.” Aceasta nefiind 

“înzestrată cu acțiune, creditorul nu poate sili direct pe datornic să 

execute ; adăogându-i însă o stipulatio poenae îl va putea sili: - 

„indirect să execute 3. 
. 

4) Stipulatio poenae are de scop secundar să țină loc 

de despăgubiri în “căzul, în care obligaţia izvorând: din con- 

“-venţia principală nu va fi “executată :. Ea, de regulă, având de. 

“obiect o sumă. determinată de bani, scuteşte pe creditorul, care a 

  

3) V. Vol. 1, 4, $. 73, IV, în fine, p. 355. a 

4) D.,.45, 1, de verb rum _obligationibus 61; 69; 123; 134. Cod, 8, 

239, de inutilibus stipulationibus, 2... a ” 

5) Paulus, Sententiae, 2, 22. 2. -
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„Suferit pagube din pricina neexecutărei acelei obligaţii, să mai facă 
dovada cea grea, că a suferit pagube şi cât fac acele pagube $, 

Din acest punct de vedere stipulatio poenae are mare în- - semnătate pentru civiles obligationes. a | 
Ii. Stipulatio poenae -are de: obiect sau o sumă de bani. 

(poena nummaria), sau altă prestaţiune 1,—Suma de bani de regulă 
e determinată, pecunia. certa. Dar, poate“fi şi nedeterminată 8.— Altă prestaţiune, afară de o sumă de bani, poate să, fie un lu- 
cru determinat, res certa. Dar, în izvoarele noastre nu găsim nici 
o pildă, în. care stipulatio poenae să aibă de obiect altceva. de- . cât o. sumă de bani.- | a - 

" Câtimea acestui obiect” atârnă. de. voinţa. părţilor: Poena 
” poate să fie -sau mai mare, sau mai mică; sau de o potrivă cu 
v-loarea obligaţiei din convenţia principală. Insă, stipulatio poe- 

"nae nu poate fi întrebuințată de părţi, spre a înconjură rândue- | 
“ lile dreptului pozitiv şi a ascunde, de pildă, convenţii cămă- “tăreşti; de aceea, dobânzile cămătăreşti erau micşorate : de 

judecător până Ja câtimea dobânzilor legale. 

JI. Stipulaiio poenae produce efecte, adică trebuie executa- 
- tă, poena trebuie plătită (poena committitur), când se împlineşte 

condiţia, cu care a fost făgăduită, adică, dacă datornicul m'a e- . 
"xecutat obligaţia principală, fie, că m'a executat'o de loc, fie, că 
ma execut'o cum trebuie 10; fără însă să se ceară, ca datornicul 

să fi fost vinovat de aceea neexecutare. Astfel:- - i 
1) Când. obligaţia principală este cu termin anumit, dacă 

datornicul lasă să treacă acest termin, fără s'o execute, poena 
este datorită. De pildă: Dacă datornicul a murit înainte de. 
termin, fără ca să se fi găsit cineva, care să fi vrut să dobân- 
dească moştenirea lăsată de el, şi din această pricină datoria 

  

„= 6) V. mai sus 8. 211, n. 25, p. 76. — ]., 3, 15, de verborum obligatio | ne, ŞI. e 
| 7) D., 4, 8, de receptis, 41, $. 2. 

8) D., eodem, 28. a , , - o 
9). Deci stipulatio poenae nu-i supusă regulei lui [ustinian,- că valoa- 

rea despăgubirilor riu poate să întreacă valoarea îndoită a prestaţiuni da- 
torite. V. mai sus $. 211, n. 22, p..75. e 

10) D., 45, 1, de verborum obligalionibus, 85, $. 6; D., 19, 1, de actio- 
- nibus empti venditi, 47,.
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, n a putut i plătită ia: teirhin, deşi. datornicul'7 nu-i vinovat de ni- 
„mica, „totuş - poena.vă îi datorită îl, --.- - ” 

"2) Când obligaţia principală . este cu-un răstimp anumit, 

„dacă -datorhicul lasă să treacă -acel răstimp, . fără s'o.- execute, n. | 

-poena este datorită. E drept, că unele izvoare zic,.că nu-i ne- . 
voie în. totdeauna, ca. să treacă tot- răstimpul statornicit; ci,- e 

„deajuns, „să fie sigur, că în rămăşița de răstimp-nu mai e cu 

- putinţă să fie. făcută prestaţiunea făgăduită !2 Insă” alte: izvoare | 

Zic, că aceasta nu e deajuns şi că tot răstimpul trebuie. să - 

treacă 13, “Aceasta din „urmă părere e aceaa jurisconsulţilor: de 

„mai. târziu şi: acea. care se potriveşte mai. mult cu convenţia 14, 
- 3) Când obligaţia principală este prezentă, dacă daiornicul“ 

mo.execută sfatim,- "adică, gacă a trecut modicum tempus 15 şi - 

„dacă ea'â putut şi a trebuit să fie. executată şi totuş ma fost.” E | 
executată, poena este datorită, fără să mai fie nevoie să facem. 

' datornicului o. interpellatio 15. Datornicul însă va putea scăpă să . 

nu plătească poena, dacă va execută obligaţia principală înainte - - _ 

- de clipa, în care se face .lilis. contestario, aşă că: în acea. clipă, 

ne mai datorind. nimic, conditid, de care atârnă siipulatio poenăe, 
nu mai are ființă. ” 

4) Când. obligaţia principală este o obligație. indivizibilă, i 

- fie că poena: a fost făgăduită de mai mulţi, fie că singurul da- - 
„= -tornic-a murit lăsând mai mulţi moştenitori, dacă unul singur nu -. 

execută obligaţia, poena este datorită de toţi; quia nisi in: soli- 

dum peccari “non potest; însă, fiecare nu €.: ținut decât sau. 

pentru partea sa indivizibilă, sau pentru partea sa de moştenire 19, 
_5) Când obligaţia principală este 0 obligatio” non Jaciendi, 

10 D447, de obligationibus et actionibus, 23; D,, 45, Î, de verdâ- o 

rum obligationibus, 17; Cod.; 8, 37, de conirahenda et cominitenda stipu- . 
Tatione,-12; D., 4, 8, de receptis, 23: —V. Mayuz, l. c.. II, Ş, 258, n. 13 și 14. 

NEA - 12) D; 45, “1, de verborum obligationibus, 113, pre 

. 13) Du 45, 1, de verborum ooligationibs, 124; D, 2 Ii, si. quis cau. 

, tionibus, 10, $. 1. | o 

| 14) Dernburg, |. c 13, 46, n. 8. a 
- 15) V, mai sus $. 202, n. 15—17,p. 13, 
* 16) D., 4, 8, de receptis, 24, $. 12. Cf. Dernbuirg, l, 6. $. 46, n. 9; 

Girard, |, c,, -(1918), p.:674, n. 2 în fine. 
210) V, mai sus n. 17; Cf. D, d, 8, de zeceplis, 52, D, 45,1, diver- 

- dorum obligationibus, 122, $. 2. , 
18) D., 10, 2, familiae. ercisiundae 25, s$. 9 şi 12.. 

a 19)D 45, 1. de verborum obligationibus, 4, $ 1—YV, Mayn, | c. Ii 

„ $e 258, n,.84..: îi? .
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orice 'act potrivnic al datornicului are de urmare, ca poena să 
fie-datorită2, a | | 

IV.- Stipulatio poenae nu mai trebuie executată, poena nu 
mai trebuie plătită: a 

1) Când creditorul împiedică executarea obligaţiei izvorând 
„din corivenţia principală 21. - | | 
. 2) Când obligaţia izvorând din convenţia principală este 
executată ;. căci, stângerea acesteia face, ca şi stipulatio poenae, 
convenţie accesorie, să se stângă. - e 

3) Când-creditorul primeşte o executare după termin a obli-. 
gaţiei izvorând din convenţia! pricipală; căci, aceasta este o 
prezumție, că el a renunțat la: poena. | | | 

Insă, dacă poena fusese făgăduită numai pentru cazul de 
întârziere a executării, prezumția de mai sus încetează. Tot aşă 
va fi, senţelsge dela sine, dacă prin învoeala lor părţile vor 
îi spus, că poena să fie datorită, chiar dacă se va primi o exe- 

_x«utare după termin. i - Da 
4) Când obligaţia izvorând din convenţia principală e stânsă 

altiel decât prin executare; căci şi'n acest caz convenţia acce- 
sorie. trebuie să se stângă;' Dar, aci dăm de o greutate, când 
acea obligaţie a fost stânsă din pricina unui casus. 

| Pe de o parte se poate argumentă astfel: Stipulatio poenae 
a fost făgăduită pentru caz de neexecutare a acelei obligaţii; 
aceasta nefiind executată, poena trebuie să fie plătită, fără să ne 
mai pese, de ce acea obligaţie n'a fost executată 2. 
Pe de altă parte se poate respunde: Dar, nu-i aşă ! Stipulatio 
poenae este -ceva accesoriu ; deci, nu poat avea ființă făr'de priu- 
cipalul; Ia care se raportă, e 

- Nici una din aceste două păreri nu poate fi primită în între- 
gime |. Cea de-a doua este -mai adevărată ; însă, trebuie să ţinem - 
seama că poena a fost făpăduită în folosul credițorului, ca să i : 

“garanteze. creanţa; -de aceea, trebuie să ne purtăm şi mai aspru 
„cu datornicul şi să nu-l scăpăm de Poena, decât dacă va dovedi, 
„Că a avut de gând cu tot dinadinsut, ca să execute şi că a făcut 

  

20) D., 45, 1, de verborum obligationibus 132, $. 6. 
21) D,, 2, 10, de eo per quem țactum eri, 1,3. 3... - 

„ 22) Cf. Girard, 1. c., (1918), p.674,n. 3; D., 9, 2, ad legem Aguiliam, 22, 
D., 4, 8, de receptis, 24, $. 9; D,, 2. 11, si guis cautionibus, 2, SS. 1—7,
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tot ce-i eră cu putinţă, ca să înlăture imposibilitatea de execu- 

tare.din pricina lui casus, dar n'a izbutit, quod per cum non 

stetit quominus solveretur 23, 

: V. Când poena este datorită, se iveşte o cestiune însem- 

nată: Poate oare creditorul să ceară şi executarea obligaţiei prin- 

cipale şi - poena, sau numai una din două, sau numai pe una. 

singură ?. | 

I) Răspunsul e foarte uşor “de dat, când părţile fie expres. * 

"fie tacit, şi-au arătat voinţa lor prin învoeala, pe care au închie- 

iat o; căci în astfel de cazuri ne vom ţinea de acea învoeală. Asfel2i: 

" Când se'va dovedi, că părţile şi-au arătat voinţa, ca să 

se poată cere cumulativ (adică şi executarea obligaţiei princi- 

. pale şi "poena), [așa se întâmplă în cazul unui compromissum şi 

mai ales în cazuri de transactiones], creditorul le va putea cere 

pe amândouă, fără ca executarea uneia să deslege pe datornic 

de cealaltă: De pildă: : Stipulatio -poenae, a fost făgăduită îie _ 

pentru caz de întârziere a executării, fie pentru cusururile posibile - 

„ale- prestaţiunii principale. Chiar dacă .se va primi de creditor 

prestaţiunea, fie întârziată, jie-cu cusururi,.fără nici O rezervare, 

“el va putea cere pe-urmă: şi poena.' Insă, nu va mai putea cere 

despăgubiri pe lângă poena. — Altă pildă: 'Stipulatio poenae a 

„fost adăogată la obligaţie, care e o obligatio. non “faciendi %5, - 

Când se a dovedi, că părţile şi-au arătat voinţa, ca să 

"se poată cere alternativ (adică una din două), creditorul va pu- 

„tea cere pe_una din_două. In acest caz datornicul executând pe. 

acea cerută, se va deslegă de „cealaltă. 

_Când se va dovedi, că părţile şi-au arătat voinţa, ca să se 

poată cere numai poena singură, | creditorul va putea cere numai . 

poena, şi datornicul, plătind-o, va fi deslegat de tot. Intr'un astiel. . 

de caz stipulatio. poenae se numeşte mulcta poenitentialis : Da-- 

tornicul, plătind “gloaba, scapă 'de obligaţia principală %. De 

- pildă: Stipulatio poenae e făgăduită pentru cazul „de neexecutare 

a unei naturalis obligatio. 7 ” 

23) D., 22,2, de nautico foenore, 9; D., 35, 2, ad legem Fălcidiam, 1 >> 

$. 8; D., 2, 11, si quis. caulionibus, 2, $$. 5—9, V. Maynz, |. c. II, $. 23% 

n, 15—17; Dernburg, |. e. Il, $. 46,n.5, — V. mai sus $. 203 bis, M, p..47 

24) D., 45, 1, de verborut obligationibus, 115, $. 2. | 

25) D., eodem, 133 şi 122, $ $.6, 

26) V. Maynz, |. c., ||, $. 258, n. 20; Girard, l. c, „ 1918) p. G7B, n. 3. 

=



— 193 — 

2) Când nu se poate şti bine, ce au voit “părțile, adică - 
dacă este îndoeală în această privinţă; precum şi când părţile - 

- mau spus” nimic în privinţa îndrituirilor, pe care să le aibă 
creditorul, se presupune, că părţile au avut gândul, ca să se - poată .cere numai alternativ ; deci, creditorul va -putea “reclamă 
una din două?!, De pildă: . Stipulatio poende a fost -tăgăduită 
pentru cazul de neexecutare a prestaţiunii principale. li acest 
caz creditorul nu poate cere şi executarea acelei prestaţiuni și 
poena, ci: numai una din: două. Insă, dacă a reclamat întâiu din 
stipulatio. poenae şi poena căpătată 'e mai: mică decât despăgubi- 
rile, pe care le-ar fi putut căpătă, “dacă ar fi reclamat din Con- 
venţia principală (de pildă din vânzare), i se îngăduie; ca să 
poată să mai reclâme şi cu acţiunea din vânzare (sau actio 

--emti, sau actio venditi), dar numai spre a căpătă diferenţa 28, — „Reciprocă nu-i adevărată | Adică, dacă prin acţiunea din con- 

4 

venţia principală creditorul a căpătat despăgubiri, care, sunt de 
valoare mai mică decât poena, el nu poate să mai reclame şi cu acţiunea din stipulaţie, lată de ce : Stipulaiio poenae, fiind con- venţie accesorie, nu poate dăinui făr de convenţia principală; 
prin reclamarea întâi cu acţiunea din această convenţie, urmată 
de /itis contestatio, convenţia principală se stânge, deci şi con- - “venţia accesorie se stânge, aşa că nu mai este, de unde să luăm - acţiunea din stipulaţie, | a | Se „VI. Sa zis, că orice fel de obligaţie, chiar una divizibilă,. ajunge să fie obligaţie: indivizibilă, prin -aceea că i se a- 

" daogă'o stipulatio poenae.- Această cestiune e foarte controver- 
„sată | Părerea cea mai întemeiată este,. că obligaţia principală, . 
după ce'i s'a adăogat o stipulatio poenae, rămâne cum eră mai | 
înainte, adică, dacă nu era 'mai dinainte indivizibilă, n'ajunge să 

„fie astfel, nici după ce i 's'a adăogat o stipulatio poenae. | 
Ceea ce a' putut face să se creadă din potrivă, a : fost 

împrejurarea, că poena este datorită în întregime, ori de câ- 
te ori. obligaţia, la care 'e adăogată, nu-i executată de plin. _. 
Dar, acest efect e pricinuit, nu fiindcă: obligaţia principală 

  

27) D., 44, 4, de doli mali ei metus exceptione, 4, $. 7. —V. Maynz 
"1, c., 1. 258, n. 21. 

28) D,, 19, 1, de actionibus empti venditi, 28; D., 17, 2, pro socio 41, 
42, 11. —-V. Vol. 1/1, $. 89, n.8, p. 417. — V. Girard, Lc, (1918), p. 
615, n. 4. . Ă . ” 

- S. G. Longinescu, Drept Roman. ” - . a . „13
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ar ajunge obligaţie indivizibilă, ci fiindcă „poena este făgăduită 
pentru cazul, în care datornicul nu execută obligaţia sa principală. 

In - adevăr, după cum am spus, o obligaţie nu-i executată, câtă 

vreme; prestaţiunea sa nu-i în intregime făcută %. — 
B. Stipulatio poenae impropriu zisă. De convenţia acceso- . 

-rie şi condiţională stipulatio poenae, cu care ne-am îndeletnicit 

până acum, trebuie să deosebim o altă convenție, care, deşi e 
- tot condiţională, totuş nu-i accesorie, ci principală, şi care, - 

fiindcă se aseamănă pe dinafară cu cea dintăi, este - numită de 

Romani tot  sfipulatio poenae. De pildă: Si Pamphilum non de- . 

deris, centum dari spondes ? = — Spre a le deosebi mai uşor, se: 

obişnueşte,. ca celei dintâiu să i.se dea numele de stipulatio 

- poenae propriu zisă, iar celei dealdoilea - acela de stipulatio poe- 

nae impropriu zisă. Deşpre cea dintâiu (care, după cum am vă- 

zut, sună: Pamphilum dare spondes-? Si non dederis centum dari 

:spondes ?) Papinian şi Paul spun, că este o stipulaţiune, quae 
non a condicione coepit;. iar despre cea de a doua (care sună 
numai : Si Pamphilum nos dederis, centum dari spondes ?) aceiaşi 

jurisconsulţi spun, că este” o stipulațiune, quae a condicione 

coepită, | 
“le Stipulatio - poenae impropriu “zisă este făgădueala unei 

„prestaţiuni pentru cazul, în _care o faptă, asupra căreia părţile 

s'au înţeles şi care este altceva decât o “convenţie preexistentă, - 

sau se va întâmplă, sau nu. Ea este o convenție Principală con- 

difională. De aci urmează : 
1) Că are fiinţă prin sine însăş. Deci, spre a luă naştere 

-şi spre a dăinui, ea nare n&voie, ca 0 altă „obligaţie principală 

să preexiste. 
 2).Că ea, ca orice convenție, e cărmuită de regulele ob- 

şteşti ale convențiilor. Deci, după cum la orice convenţie con- 

dițională spre a şti, ce efecte are, se cercetează -cu ce fel de 

condiţie avem de a face, tot aşă vom cercetă şi aci, dacă avem . 

'deaface cu o condiție sau posibilă sau imposibilă, ş. a. m. d. 

ŞI, dacă vom avea . deaface. cu o condiţie sau imposibilă, sau 

29) D,, "10, 2, familiae erciscundae, 25, $. 13; D, , 1, de verborum 

obligationibus, 5, $. 3in fine; 4; 85,8. 6. — V. Maynz, LG SI, $ 238, Obser- 
vation, pag. 419—422,. : . 

80) D,, 45, 1, de “verborum obligationibus. 115, 3.2; D., 44,7, de obli- 
gatiouibus et actionidus, 44, 8. 5 şi 6.
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- imorală (conlra bonosmores), sau ilicită (de pildă contra jus - 
„cogens), această. stipulatio poenae nu 'va avea. nici un efect, "De. 
pildă : Făgăduesc. să-ţi dau 1000 de aurei, dacă nu vei numi . 
„moştenitor pe C.:Sejus. Regulele privitoare la numirea de moş- 
tenitor sunt regule coercitive fac parte din jus cogens 3I;-potri- 
vit acestor regule numirea de moştenitor! trebuie făcută cu de- - 
plină libertate de voință; făpăduindu=se - 1000 de aurei, ca să : 
nu fie numit moştenitor C. Seius, ci “un altul, numirea acestuia 

“nu-i făcută'cu deplină voie liberă | De acea făgădueala aceasta ><« 
„nu va fi valabilă, Sau: Făgăduesc să-ţi dau 1000 de aurei, dacă 

„te vei căsători cu L. Titia. Potrivit aceloraş regule şi încheierea 
„căsătoriei trebuie să fie făcută 'cu deplină voie liberă ; deci, pentru 

„ aceleaş pricini ca adineaori. şi făgădueala “aceasta nu va îi va-: . labilă. E | - , 
Incolo,. această stipulatio poenae e valabilă, chiar şi când 

condiţia ar fi o faptă, care m'are valoare patrimonială. De pildă :: 
- Primus făgădueşte lui Secundus, că dacă Tertius nu-i va face o 

" prestaţiune ' oarecare (de pildă o casă), îi va da 100 de aurei %, Alte. pilde 3: Primus făgădueşte lui Secundus să-i dea 100 de 
„aurei, dacă de azi înainte sau : va măi bea rachiu, sau va mai 
lumă, say va mai jucă fie .stos, fie alte jocuri de cărţi, sau va > mai cânta la piano ş. a. m. d;; dacă nu va scrie sau o nuvelă 

“Sau o operetă; dacă nu-i 'va face sau portretul, sau o statuă 
) 

p- Ş. a. m, d, — În: astfel de cazuri fapta. lui Tertius, fapta-lui 
Primus sau de a nu fumă, sau de a nu face statua ş. a. m. d., 
nu Sunt in obligatione, ci numai in condicione ; de. aceea,-nu e 

„Nevoie să se mai cerceteze, dacă acea faptă este o obligaţie fie 
_in Sarcina unui altreilea, fie în folosul unui. altreilea, şi nici 

dacă acea faptă înfăţişează un interes „patrimonial pentru cre- - 
-. ditor, ci,:de îndată ce . condiții se. va. împlini, adică sau Ter- - „tus nu va face casa, sau Primus va fumă,. sau nu va face sta- 
“tua, ş. a. m, d., va trebui să se execute stipulatio poenae im- * 
propriu zisă, va: trebui să se plătească. suma făgăduită, adică 
100 de aurei. — [De acea, această stipulatio poenae serveşte, după Îi 

i N N TIT —— 

30) Ve Vol. 1, 1; $. 26, VUI, p. 113 şi urm, - 
32) V. mai sus $, 236... e 

- 33) Vi mai sus $. 206, V, 3,p. 39. Ct. ]., 3,19, de inutilibus stipu- 
lationibus, $$. 19 şi 21; D., 45, 1, de verborun: obiigalionibus. 3. $.:1 ; 38, _$8. 2, 4, 13, 17; D; 4,7, religiosis, 11. .
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cum am văzut, spre a. tace, ca o convenţie, fie în sarcina, fie 

- în folosul unui altreilea, deşi nu este valabilă,. totuş, cel puţin. 

"indirect, să dea: naştere la_efecte,. adică să fie executată]. - i 

I|. Deosebirea dintre stipulatio” poehae propriu zisă şi 'sti- 
- pulatio poenae impropriu zisă iese la iveală, în următoarele” e- a. 

fecte: ae a 

_; 0) In-cea dintâiu poena este datorită, « când. obligaţia c coni- - 

- venţională n'a fost executată; pe când în cea-dea doua -poenă 

este datorită, când 'condiția s'a împlinit. — De aceea: 

„+ In cea dintâiu. datornicul _este _deslegat, când ncexecutarea 
„e pricinuită de casus ; pe: când în cea de a doua datornicul nu 

- poate fi deslegat din pricina nici. unei fapte de afară, ori de 

forţă majoră %, De pildă: Si Pamphilum. non dederis. centum . 
" dare spondes ? Dacă datornicul nu va da pe Pamphilius chiar 

din pricina unei imposibilităţi, de care el. nu i răspunzător, va _ 

trebui să plătească suta. Ma a 
-. In cea dintâiu putem - reclamă _poena, dacă. dovedir,. că. 

făgădueala a fost făcută, fără '-să mai: dovedim,. că obligaţia . -. 

- principală ma fost executată ; datornicul trebuie să facă dovada. -. 

că această, obligaţie născută 'a fost stânsă; pe când, în cea de . 
a. doua: putem reclamă poena, numai dacă ' dovedim -împlinirea 

condiţiei. 

„22. .2) In'cea dintâiu « se . poată, ca să” se ceară sau şi execu- | 
 _tarea şi poena, sau una din două; pe când în cea dea doua .. 

: se poate cere numai poena, creditorul + nu poate cere. niciodată i 
“împlinirea condiției 3, - 

C. Acum, după ce cunoaştem | amândouă felurile de stipula- | 
tio poenae, putem să dăm o definiţie, care să le cuprindă la un | 
loc pe-amândouă şi anume: -Stipulatio poenae este făgădueala 

“unei „prestaţiuni făcută pentru cazul, în care o faptă, asupra că-. - 
reia părţile sau: înţeles, Sau se va întâmplă, sau nu se va în- 

- tâmplă. — Când fapta, asupra căreia s'au înţeles părţile este o 

convenţie de mai înainte, avem de aface cu stiputatio poenae. 

“ propriu zisă; iar-când acea îaptă e altceva.decât o convenţie, 

avem de aface cu stipulatio poenae impropriu zisă.. 

IN 34). V. mai sus, $. 236, n. 5 şi 10, : | 

| 35) V. $ 42. Cf. D,, 9, 2, ad legem Aguiliar, 12, pr; D, 4, 8, de 
receptis,. 21, $. 9. 

36), D, 45, 1; de. verborum obligationibus, 115, $ Ş, 3.
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-$. 237 bis.: ă i Ă 

„_-Îin“dreptul vechiu -stipulatio poenae. avea însemnătate şi 
pentru sfipulationes sau faciendi, sau non faciendi. Pe atunci sti- 
pulationes faciendi şi stipulationes non. faciendi, : nefiind stipula- 
liones certi, nu erau . valabile şi nu puteau fi reclamate. Pentru 
a le face valabile, li se “adăogă o stipulațio poenae şi asttel se 

- putea reclamă *prin -condictio“ de certa pecunia. Pe urmă, şi nu-- 
mai încetul cu încetul, s'a recunoscut valabilitatea stipulaţiuni- 
lor incerti, inai ales a stipulaţiunilor sau faciendi, sau non faci- 

„endi. Pe vremea lui Justinian valabilitatea acestor din urmă e pe - 
„deplin recunoscută, aşa că adăogarea lâ ele a unei stipulatio 

* Poenae nu mai are însemnătatea de" altă dată, ci numai acea. de "a uşură dovada pagubelor suferite şi a preţuirii acestor pagube, 

-$. 238. Arvuna, „i - 
"A. Arrha (dela arrabo, âdofov), arvună, se numeşte orice Tucru' de valoare, pe care una din păriile-contractante îl dă ca- 

leilalte, ca semn, că învoeala . lor este perfectă şi: ca mijloc de. 
a asigura: indirect executarea. acelei învoeli 1, 

„= Din definiţia arvunei rezultă: i i 
Că ea are. de obiect bani, ori alte lucruri de valoare, de „pildă inele (anuli 2), --! a LL „Că are'o fire accesorie, adică pentru ca să existe, cere ca - - înaintea sa-să existe o altă convenţie (convenţie principală), care 

să dea naştere: la o obligaţie (sau civilă, sau” naturală, sau pură . 
sau cu termin, sau condiţională) şi care să-i servească de bază - 
De pildă: Vânzarea, logodna. — In caz de logodnă, arvuna se numeşte arrha sponsalitia, arrha sponsalis 3, - | . 
„Că are de, scop să asigure - indirect executarea convenției principale. : i o pi Că estețun contract real: Lucrul de valoare trebuie dat 

  

11 3, 23, de empt. et vend, pr.—V. “Girard, e, (1918) p. 554, n.3 şi 4. „o 2)-D., 19, 1, de acl. emti venditi, 11, $.6;0D, 14, 3, de institoria ac= dione, 5, $. 15. . 
3) C. 5, 2, si rector provinciae, 1; c., 5, |, de sponsalibus, 3-şi 5. — - 4) V. mai sus $. 215, C, 1,1, p. 102,
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" îndată. Un pactum de arrha danda' ni-i încă arvună; — _ [se mat 
“poate spune; că arvuna este.o. 'stipulatio poenae. transformată 
- într un contract. inominat. 5—:. 

-B. De regulă arvuna la Romani se dă de cumpărător. la. _ 
vânzare, de amândoi logodnicii la logodnă. — Azi se dă de chi- .! 

riaş la închiriere. — Dar, se poate să .se facă.şi altfel !Depil- 
„dă: Când închiriem.o trăsură de stradă, arvuna poate fi. dată. 
„şi de birjar. — i 

” Primitorul. arvunei ajunge proprietarul ei. — 

A C.. Arvuna produce sau efectele, stabilite de părţi prin în 

-“voeala lor, sau efectele stabilite de dreptul pozitive ..-..: 
1... Efecte stabilite de părți. Prin . învoeala- Jor părțile pot 

"stabili : 

"In acest caz el, jerfind'o, se poate deslegă de-obligaţia prin-: 
cipală. Acest fel de arvună are firea unei globirii: Datornicul,. 
plătind:gloaba, scapă de obligaţia principală 6, De- aceea, ea. se. 
numeşte arrha: poenitentialis, . 

Ca arvuna să fie. privită, ca. dată în tlosul creditorului A 
"Aceasta se întâmplă de regulă. 

| „Il: Efecte statornicite de dreptul pozitiv. Când părțile prin în- 

voeala lor mau arătat, ce: efecte să aibă arvuna, dreptul pozitiv. 
„ținând. seamă, „că arvuna e: un contract real, stabileşte - regulele a 
următoare: 

-1) Dacă obligaţia. principală a fost executată, arvuna şi- a a - 

juns scopul şi nu mai are rațiune să existe mai: departe. Deci, 
„Când sa dat arvună o sumă de bani,. această va fi pusă; Si 

în socoteala! prestaţiunii, pe care: trebuie s'o facă partea, :căre 

„a dato. De pildă: Cumpărătorul o .va scădea. din preţul, pe: 
„care-l are de plătit, “: - , 

„Când vânzătorul dăduse arvuna, o va: Tuă înapoi; 
Când s'a: dat arvuna 'un inel, primit de pildă.de vânzător, Na 

acesta trebuie să-l, dea înapoi. — [Pentru “a obține arvuna îna-:. - 

_DOi, se va reclamă. sau cu acţiunea din convenţia principală, sau 

cu o condictio; căreia îi vom zice, condictio, ob rem initam şi Si 

care nu-i decât o condictio sine causa]. 
2) Dacă. obligaţiunea „principală a fost desiințat prin, îm=. - 

6) V. mai sus $, 237,.n. 20, Da 
5) V. mai sus $. 215, C, 11, 1,:p. 103, + 

Ca arvuna să fie privită, ca dată îi! - folosul. datonicului.. Să
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preuna înțelegere a părţilor, arvuna trebuie să fie dată trapei, 
„<a şi în cazul de mai sus. - 

3) Dacă obligaţia principală m'a fost executată, fără ca. ne- . 
executarea să fi fost- pricinuită de culpa vreuneia din părţi, ar- 
vuna iarăş va irebui să fie dată înapoi, ca şi în cele două ca- 
zuri de mai: sus. - 

Ă 4) Dacă obligaţia. principală nu a fost executată din n culpa ! 
“uneia din părţi, deosebim : | 

Partea,. care a dat ărvuna e vinovată de cilpa. Ea pierde 
-arvuna, . Cealaltă . parte, nevinovată de culpa, este îndrituită s'o 
“oprească, servindu-se pentru aceasta de exceptio doli opusă ce- 
erei de dare înapoi. — Dar, partea nevinovată de culpa, oprind 
arvuna, renunţă la 'indrituirea -de a cere executarea 'obligaţiei 
principale, iar în caz de. neexecutare de a cere despăgubiri. Dim 
potrivă, cerând şi obținând” despăgubiri. pentru neexecutare, tre- 
buie să dea arvuna înapoi. In sfârşit, când arvuna oprită e de 
valoare mai mică decât despăgubirile, s'ar putea îngădui, ca să 
:se ceară diferenţa cu acţiunea din convenţia principală ; însă, 

- reciproca nu se poate admite, 

„ Partea, care a primit arvuna; e vinovată” de' cala: Partea 
cealaltă, care a dat'o, e îndrituită şi s'0 ceară înapoi şi să mai 

»__ «Ceară valoarea ei. Deci, dacă s'a. dat: arvună o: sumă de bani, 
-acel care a primit'o' şi e. vinovat de culpa, trebuie să dea îna- 
poi de două ori pe cât'a primit. Se zice -de obiceiu, că se dă 
“inapoi arvuna îndoită. [Pentru a se ajunge la aceasta, se va rec- 
damă 8 sau cu: acţiunea din convenţia priricipală, Sâu-cu praes- 
“criptis- verbis actio]. 

In toate cazurile partea nevinovată de culpa e îndrituită 
să aleagă sau arvuna, sau, renunțând la ea, să. ceară exe- 

- cutarea. obligaţiei principală, dar în „Caz de neexecutare 'des- 
păgubiri,” - a 

„ Partea viăovată de: culpa: nu va , putea sili pe cea nevino- 
'vată, ca să aleagă mai degrabă una din. aceste căi, decât: pe 
„cealaltă, Printr'aceasta voim să zicem, că arvuna nu-i: o “arrha 
:poenitentialis, mare firea unei globiri, în folosul datornicului, De - 

1D, 18, 3, de lege conimissoria, 6, pr... - IE 
8) ]., 3, 33, de € emptione et vendilione, pr. in fine; D, "19, 5, de prae-.- 

:scriptis verbis, 17, st
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"aceea, acesta sau prin jertfirea ei, sau prin plata ei, nu-poate 

scăpă de executarea obligaţiei. principale. Astfel de fire nu poate. . 

fi dată arvunei decât. prin învoeala părților, după cum ant 

văzut!” 

i „205 dis, 

A: Când la o vânzare s'a adăogat o lex: commissoria, ar=. 

vuna primită de vânzător este de fapt o arrha poenitentialis în 

favoarea vânzătorului. In adevăr, neplata prețului îndritueşte pe 

vânzător şă desființeze cu totul vânzarea (s'o declare: nulă şi 

„neavenită), dacă voeşte să se folosească. de lex commissoria („să 

sea lege uti velit“) şi să păstreze arvuna ; iar cumpărătorul n'o 

- va”putea cere înapoi, căci i se va „opune. exceptio doli, glăsuind 

„quod per eum factui -est- quominus legi pareretur“. Insă, dacă. . 

- vânzătorul nu vrea-ea lege uti, poate să dea arvuna: înapoi. 

B. Instituţia arvunii a fost încurcată de învăţaţi, care au 

zis, că trebuie să: măi deosebim arrha pacto perfecto” aata de 

arrha pacto imperfecto data şi arrha confirmatoria de arrha. poe-. 

nitentialis : Ei 

1). “Fiindcă în “dreptul roman păcliim imperfectuni nu poate: 

să însemneze.altceva decât: „convenţie neperfectă“ şi fiindcă o- 

. astiel de convenţie nu poate să aibă fiinţă. apoi la ceea. ce. . 

rare fiinţă nu se poate adăoga nimic ; „deci arrha. pacio imper- 

“fecto data e o nemica goală! 

S'ar putea spune-arrha contractui perfecto. - data şi artha 

„ contraciui imperfecto data (căci contractele pot îi sau: perfecte | 

„sau neperfecte); dar, aceasta nu-i de nici un folos, căci nu-i. 

nici o deosebire între ele. . „o 

2) Arrha confirmatoria este acea, care întăreşte o con-. 

“venţie ; iar arrha poenitentialis acea - care slăbeşte .o convenţie, 

căci îngăduie părţii, sau s'o . jertfească, dacă o -dăduse, sau s'o..* | 

"dea înapoi îndoită, dacă o „primise, şi să scape de obligaţia 

„principală. | 

„Am văzut, că părţile prin învoeala lor pot. să dea arvunii. 

firea: unei globiri în folosul -datornicului. Dar, de aci nu trebuie: 

-„să scoatem închierea, că ar îi două feluri de arvuna. Izvoarele - 

noastre se "mpotrivesc « să facem această deosebire. Afară de a=: 

>
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<easta, nu se vede prin ce însuşiri . lăuntrice s'ar: putea cunoaşte 
aceste două feluri de arvună, că să ştim, când avem de aface - 
cu acea confirmatoria şi când cu acea -poenitentialis. a 

„În sfârşit, se zice, că dela Justinian încoace: arvuna are 
„în totdeauna: firea unți globiri, adică arvuna de regulă este o 
arrha poenitentialis, şi, în - sprijinirea acestei păreri, se invoacă 
Anstit.. 3, 23, de emptione et.venditione, pr.—lInsă, acest izvor nu-i 
“decât o copie a unei constituţii din Cod., 4, 21, de fide instru- 
inentorum, 1. Fiindcă în Digeste nu “se spune nicăeri, că arvuna 

„este o globire şi fiindcă nici prin izvorul din Institutiones, nici 
prin cel din Codex nu se ia părţii nevinovate de culpa îndritui- 
“rea de alegere, urmează, că părerea de mai sus e neîntemeiată 1. 

_$. 239, Jusjurandum. Constituturi. 

„A+ Jusjurandum, ţurământul 1. In dreptul clasic jurământul! 
„ întărea numai făgădueala desrobitului faţă de patronul său de 

- a-i face dona sau munera. ef operae; de aceea, făgădueala se - 
Mumeşte promissio jurata'!. 2) In dreptul. postclasic Alexandru 
“Sever a rânduit, că minorul puber, care a întărit o convenţiune 
prin jurământ, să nu.mai poată cere in integrum restitutio în 
potriva acelei convenţii 2, - a a 

_ B. Constitutum. Ne vom. îndeletnici în deosebi cu această 
„ Anstituţie, când vom ajunge la pacia praetoria. 

1) V. Maynz, |. 6 1, $ 259, n., 5; Dernburg, 1. c, 2, $ 12,15, Cf, 
"Girard, 1. c. (1918)p.554,n. 5 şi 555, n. 1; C. G. Bruns, în Syriseh-rămisches * - 
„Rechisbuch, zweiter Theil, die Ubersetzung, p.. 216 —221;. lie Popescu=! 
“Spineni, La fonclion penitentielle des arrhes dans la venie sous Justinien, 1925. Ş | 

1) D., 40 12, de liberali causa, 44, pr. 
„2 C., 2, 28, si udversus venditionem, 1. N
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CAP. |. 

Contractele. . 

$. 240. Evoluţia: contractelor !. 

a. Romanii au cunoscut mai întăi numai” - contractele formale: 

şi: “stricti juris şi anume nexum, stipulatio şi litterarum obligatio. 

“1. Cel mai vechiu dintre aceste contracte a fost netăgăduit ne-- 

" xum, al doilea a fost probabil stipulatio şi. al treilea a fost lit-- 
terarum obligatio. 

1). Nexium 2. Acest contract se face. per aes et libram şi, 
„la început, este un împrumut - adevărat: Imprumutătorul. cântă- . 

reşte banii, ca şi la mancipatio, îi dă împrumutatului şi rosteşte o. 

-nuncupatio conţinând împotriva acestuia o damnatio (damnas esto), 

care-l obligă :să-i plătească datoria. 
Mai pe urmă, tot ca şi la mancipatio, banii au fost înlo-: 

cuiţi prin aes (raudusculum) şi cântărirea_a ajuns îictivă. De a- 

__tunci-nexum ma mai fost un împrumut adevărat, ci a ajuns un 

„mod general de a contractă o obligaţie. 
La început nexum are de obiect numai bani. Pe vremea 

lui Cajus arede obiect lucruri, care se cântăresc și se numără, . 
-p. c, şi, după părerea! unora, lucruri, care să măsoară. 

La nexum se poate adăogă un termin (ies) şi (dar. e în- 
„ doeală) o convenţie de dobânzi, 

Nexum are de etect, ca, dacă datornicul nu plăteşte: la 

scadenţă, creditorul să poată păşi la executarea personală, fără 

să se mai judice., Deci, nexum 'este un fel de titlu executor. 

Dar, de Ia .lex 'Paetelia Papiria: (428) creditorul e obligat să-se 
„judice cu datornicul, ca să capete . hotărâre "condamnătoare şi 

„- astfel nexum pierde forţa executorie, De aceea, de atunci nexum. ! : 

începe să cadă în desuețudine : Nu se mai întrebuinţează for . 

1) Cf. Girard, |. c. p. a41 şi urm. 
| 2) V. Vol. |, Lb Ş.. 66, 1, 3,.p. 320—321.:V. Girard, IL cu (1919), p.- 
431—493; Cuq, 1. "p. 411-414; B. Kiibler, Geschichte des râmischern 
Rechts, 1925, p. 6 48; Otto Gradenwitz; Zu den “XII Tafeln, şi G. Pac- - 
chioni, Nexum, în Mâlanges: P. F. Girard (1912), ||, p. 310. şi urm. şi p. 379 
şi urm+.P. Collinet şi A. Giffard, Precis de droit romain, 1927, No. 7 p.8; 
Ilie Popescu-Spineni, Nexum. Ă 

N „ | . -
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“ mele lui complicăte, fiindcă 'se poate ajunge 1a acelaş rezultat 
în mod mai simplu cu ajutorul altor „contracte, mai- ales cua- 

. “Autorul stipulaţiei. N 
2). Stipulatio,. Am văzut 3, că stipulatio constă dini o între-. 

„Dare verbală a viitorului creditor şi un răspuns:tot verbal al viito= 
ului datornic. De pildă: Spondes mihi centum dare? Spondeo +, 

3) Litteraruni obligaiio, după cum vom vedea mai jos, constă 
în- acea, că, în „urma. învoelei părţilor, anumite mențiuni se fac 
în scris întrun registru anuimit al creditorului 4. 

II. Fiindcă nexurm, la început, cere, “ca suma. împrumutată * 

„să fie dată: de creditor datornicului, de aceea, pe atunci “despre ” 

obligaţia izvorâtă din nexum s'a putut” zice, € că re contahitur, 
obligatio, 

“Fiindcă stipulatio cere, ca anumite vorbe- să fie rostite de, 
- creditor şi de datornic,. de aceea, despre obligaţia izvorâtă din 

- Stipulatio sa putut zice, că verbis contrahitur obligatio. 
“ Fiindcă litterarum obligatio cere, ca, anumite menţiuni să 

se facă în scris întrun registru special al creditorutui, de aceea, 
„despre obligaţia izvorâtă din litterarum obligatio s "a putut zice, 
„ă litteris . contrahitur obligatio.. 

III. Aceste trei contracte; “singurele existenţe Ja început, se 
asemănau- prin aceea, că erau 'câteşi trei formale. „Pentru ca ele 
“să se poată deosebi unul de altul, s'a putut, ca nexum, fiindcă 
re“ contrahitur obligatio, să fi fost numit contract real, :ca sti- 
Pulatio, fiindcă verbis contrahitur obligatio, să fi fost riumită con- 
tract verbal, şi ca lifterarum obligatio, fiindcă litteris contrahitur. 
obligatio, să fi fost. numită contract literal. Astfel s'a putut plăsmui 
trei categori de contracte :. Reale, verbale şi. literale. Pe urmă, 
“contractele cele nouă au fost clasificate în categoria, ale că- 

| reia. elemente le -întruneau. 
IV. Nexurn, stipulatio şi litterarum obligatio, fiind contracte N 

formale, puteau fi încheiate, numai dacă 'se. îndeplineau anumite 
formalităţi, ceeace cerea trecerea unui răstimp mai lung, ori-mai 

scurt; şi, afară de. litterarum obligatio, numai dacă părţile erau 
„de faţă. — Ele, fiind şi contracte strict juris, nu “îngăduiau, ca : 
judecătorul, tălcuindu-le, să ţină- seama nici de voinţa . părţilor 
- şi nici de buna credință a acestora. -. .. | 

3 V. Vol 1,8. 66,1, 3,p.32.- , 
4) Despre stipulatio şi liiterarum obligaiio vom vorbi pe are mai jos 

da contractele verbale şi la contractele literale.



N 

“B Când Statul roman s'a. a mtrit, când comerţul s'a  desvoltat 

” şi raporturile sociale s “au înmulţit, -atunci mai ales-s?a simţit, 

nevoia, ca să se poată încheia: contracte şi repede şi între părţi, 

„Care nu-s de faţă, şi ca judecătorul, tălcuindu-le, - “să poată ţine 

“seamă şi de voinţa şi de bună credinţă a părţilor. - — Ca să se. . 
„ajungă la 'acest rezultat, sa plăzmuit contracte neformale, îi fie: 

„stricti juris, îie bonae fidei. 
1, Inainte de lex Aebutia s'a recunoscut, că darea şi primirea: 

„unei sume de bani, Chiar făr'de formalităţile per aes et libram: - 
ale lui. nexum, face. creditor pe dătător şi datornic pe primitor . 

şi. deci creditorul - are o acţiune, ca să reclame darea înapoi a. 

sumei împrumutate. Acest contract este mutuum (împrumutul), 

care e stricti juris. EI, fiindcă cere : darea lucrului, a a intrat în 

categoria contractelor reale, . îi 
„1, Pe urmă, pactum fiduciae 5 adăogat sau la .0 ” mancipatio, . 

sau la o in jure cessio,.a servit pentru ca un lucru să fie dat, 

ca să fie sau întrebuințat (commodatum), sau să fie păstrat (depo-- 
siluni), sau să servească de garanţie reală (pigrius). Dar,: dintr” 

un astfel de pactum fiduciae, la început. nu se da nici un felde . 
acţiune, ci deabia. mai târziu, poate după lex Aebutia, sa dat 

o acţiune, De 'atunci pactum fidiciae, fiindcă cere. darea lucrului, 
„- a intrat în categoria * contractelor reale. - 

1, Dar. pactum fiduciae era şi primejdios, fiindcă strămută. | 

proprietatea lucrului, De aceea s'a ajuns, ca: să-se admită, că 
pentru a-face sau “un commodatum sâu, un- depositum, sau un. : 
pignus, este de ajuns să se strămute numai detenţia a: lucrului ; 

dar, şi'n aceste trei cazuri, la început nu. s'a dat acţiuni, ci 
deabia şi mai târziu decât pentru. pacium fiduciae;- Atunci, .aceste- 

_trei convenții au fost înălțate la - rangul de contracte şi, fiindcă. 
ele cereau strămutarea detenţiunii lucrului, adică predarea. lu- 

crului, au intrat in categoria contractelor reale: "Ele sunt: con- a 
_ tracte bonae. fidei.' 

IV. Cel mai: târziu pe la jumătatea veacului VII-a. vw; c.; 

pe vremea lui, Quintus Mucius, adică după ce fusese recunoscut 

: mutuum şi pe când se întrebuinţă pactum fiduciae tn felul mai 

sus, arătat, dar mai înainte ca depositum, commodatum şi pignus 

să fi ajuns contracte reale, s'a recunoscut „contractele de vân- 

5) V. Vol. 1, 1, $. 66,1,4, p. sa.
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zare, închiriere $, şi tovărăşie, care se deosebesc de celelalte trei 
- categori. de contracte prin aceea, că nu cer decât COnSensus (con- . 

simţimântul) părţilor. Ele -nu puteau să. intre în nici una din 
. cele 3.categorii. De aceea. au alcătuit cea mai nouă categorie de 

contracte, acea a contractelor. “consensuale, in “care solo. consensu 
contrahitur. obligatio şi care' cu. toatele. sunt bonae fidei. 

.V..0 dovadă, că - aceasta” a fost evoluţia cronologică a con- a 
! iractelor, rezultă „din aceea, că izvoarele noastre, vorbind de .o-.. S 

- bligaţiile, care izvorăsc. din contracte, le enumeră în ordinea 
următoare : : „aut. enini re contrahuntur, aut verbis, aut lilteris, aut - 

- CONSensu 7, 

“VI. Inainte de Traian, poate chiar din vremea jurisconsultului - | 
Alfenus Varus, s'a recunoscut de jurisprudenţă principiul, care . - 

„a fost apoi generalizat de. Justinian, că unele convenţiuni sina- 
lagmatice, ajung contracte, când una din părţi execută prestaţiu- - - 
nea sa, pentră ca partea cealaltă să execute şi ea prestaţiunea - 
sa; Aceste convenţii sunt aşa numitele contracte inominate, -Ele, * 
cerând ca una din părți să facă mai întăi o prestaţiune (fie să 

- dea, fie să facă, adică-să predea etc.) celeilalte părţi, re contra- 
- hitar obiigatio, au intrat în categoria contractelor reale. 

VIL. In sfârşit, împăratul Zenon a rânduit, ca şi convenția 
de âmfiteuză- să fie un contract sui generis, care, cerând numai - 

" consensus al părţilor, a intrat în categoria contractelor consensuule. - 
C. Nu sunt intemeiate părerile, că-de Ia-iînceput au coexistat 

contracte formale şi contracte 'neformale, contracte sfricti. juris 
„.- şi contracte bonae fidei, că din nexum: s'ar fi desvoltat stipula- 

7io, contractele reale, contractele „consensuale şi acele literale şi 
că o convenţie, ca să i ajungă. contract, trebuie să aibă O Causa . 
civilis 8, 

D. Romanii sțudiează contractele din punctul de, vedere Mor- 
- fologic, adică al "construcţiei lor, şi în totdeaună le înşiră în- or- 
dinea chronologică .reale, verbale, „literale . şi consensuale. —Deşi: 
această metodă: are „ cusururi, totuş ne vom: fine de ea, fiindcă 
  

6) Caius, 4. Ş. 28: lex. xi iabularum şi pignoris capio adversus 
_ cum qui hostiam emisset . + qui mercedem non redderet pro eo Jjumento | 

quod quis ideo locasset . “D, 40, 75, de, sfatu liberis. 29, Ş. 1. 

] 

7) Cajus, III, $$. 89-— 162; “În 3, 13; “de obligationibus, $. 2 in fine,: . _ 
- 8YV. Girard, Lc. (1918) p. 450, n. 1, Cf.  Maynz, |. e. Vol. II, $. 232, 

4, & n, 245, $ 8. 207.
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şi celelalte nietode din punctii de vedere : sau fizologic, sau al 
obiectului, sau al întrebuinţări - lucrului etc. 5 au: şi ele  cusu- . 

[ 

rurile lor. - 

| Secţia L 

, Contractele. reale. Ă 

's. 241. Generalităţi. 

| . Romanii, ca să arate, că o obligaţie civilă izvorăşte « din- 
trun contract. real, zic re contrahitur obligatio. 

- La taceput avem de a face cu un contract real atât în e ca-. : 
. zurile, în care o .parte dă un. “lucru” celeilalte „părţi, care trebuie : : | 

să-l dea înapoi (retrodare, reddere). adică în caz de nexum, de 
pactum' fiduciae şi de mutuurm, cât şi în cazurile în care -0 parte - 
predă un lucru celeilalte părţi, care trebuie să-l înapoieze (res- 
tituere), adică în caz de commodatum, de depositum şi d€ pignus. 

„Dar, după cum am văzut i, s'a admis. mai: târziu, .că avem . 
de a face-cu un contract'real şi în cazul în care în. convențiile 
sinalagmatice o parte execută prestaţiunea sa, pentru ca şi cea- 
laltă parte să: execute şi ea prestaţiunea sa, adică, în caz: de con- Nu 

„tracte inominate,  .. - * | _ 
Astiel S'a ajuns, ca să avem de a face. cu. un “contract real . 

„ori de câte ori o prestaţiune fusese făcută şi primită cu eugetul; 
ca în schimb să se facă altă prestaţiune, 

Despre. nexum şi. despre pactum . fiduciae am vorbit mai 
__sus2, aşa că ne-a rămas să ne îndeletnicim aici numai -cu cinci .. 

feluri de contracte reale: Mutuurn, commodatum, depositurmn, pig- 
„nus şi contractele inominate.—ln toate aceste contracte reale, pen- 
“tru ca din ele să izvorască o obligaţie civilă, trebuie ca o pres- -. . . 
taţiune să fie făcută, dată ori predată, căci re conirahitur obligatio. 

$. 242, „Imprumutul, 

A, Imprumutul (nutiturm) este un contract; prin care: 9 parte 

„dă gratuit o câtime de. lucruri fungibile celeilalte părţi cu îndato- 
rirea pentru aceasta, ca să dea: înapoi tot atâtea lucruri de acelaş 

„fel şi calitate, - 

8). V. Programa Cursului de Drept Roman, , (4902-1905) $, 244, p. 217, 
1) V. mai sus $. 240, VI, p. 205. : 

2)V. mai. Sus $. 240, n. Isis, —V, şi Vol. 12 $, 92, p. 24246, | 

az.
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Partea, care dă lucrurile se: numeşte  mufuum dans sau 
împrumutătorul, iar partea, care le primeşte, se numeşte mutuuna 
accipiens sau împrumutatul.. 

B. Elementele esenţiale ale împrumutului sunt: O câtime de 
lucruri fungibile, darea (datio) acestor lucruri, cugetul comun. 
al părților de a face un împrumut şi gratuitatea. 

|. O câtime de lucruri fungibile. Imprumutul are de obiect” ÎN 
numai lucruri fungibile, adică lucruri, despre care Romanii spun, 
că pondere, numero „mensurave constant. De pildă : Bani, aramă, 
argint, aur, grâne, Vin; untdelemn ş. a. 

II. Darea, adică strămutarea proprietăţii Iicrurilor împru- 
mutate.— Pentru ca studenţii să ţină minte mai uşor acest ele- 
ment, Romanii, jucându-se de a etimologia, zic, că vorba muiuurm 
-vine de la. ex meo tuum fit! 

Fiindcă proprietatea. lucrurilor împrumutate trebuie strămu- 
tată, de aceea împrumutătorul trebuie să fie proprietar al acelor 

„lucruri şi capabil să le înstrăineze, 
1) Această dare se face prin traditio şi anume, o 

„Sau prin predarea fizică dela mână la mână. De pildă: 
Dăm suma de bani în mâna aceluia, care a ceruto. 
Incredințăm cheia de la lada noastră de bani -celuia, care 

| se împrumută, pentru ca acesta să ia suma de bani, „Pe care o 
"va găsi acolo. Rae - 

Sau prin traditio sro manu, De pildă: . 
Având o sumă de bani depusă la altă persoană, dăm voie , 

acesteia, ca să întrebuinţeze acea. sumă cu titlul de împrumut 2, - 
| Având de luat o sumă de bani în virtutea unui mandat 
„de la altă persoană, ne învoim cu aceasta, « ca să oprească acea 
„sumă drept împrumută. . 

Neavând: bani, încredințăm celui care se împrumută sau .0. 
„lance, sau o bucată de aur, pentru ca sto vândă-şi apoi banii 

primiţi drept preţ să-i Intrebuinţeze cu titiul de împrumut, 

  

1) Cajus, 3. $. 90; ]..3, 14, guibus modis re contrah. oblig, pr; D.. 
12, 1, de rebus credilis, 2. $. 2. 

2) D., 12, 4 de rebus credits. 9, dă 9 D., 17,1, “mandati, 34, Br., ver- 
bis: Nec huic simile. , 

3) D., 17, 1, mandati, 11, pr. : 
4) D., 17,1, mandati, 4, pr.:
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__- Dăm celuia, care se împrumută, anumite lucruri, d. p. ar-.-.. 
genturm, jumenta vel alias species, cu preţuire 5, Aici. lucrurile 

“preţuite sunt privite, ca vândute şi suma de bani. datorită pentru - 
ele, ca dată cu împrumut. - “ - 

_- În aceste patru cazuri ar îi trebuit ca datoznicul (depozi- 

"tarul, mandatarul etc.) să dea creditorului suma datorită şi 

apoi creditorul ” s'0 dea înapoi datornicului cu titlul de impru- 

mut. Dar pentru ca banii-să nu se plimbe “zadarnic încoace: 

şi'n colo, s'a admis, că darea banilor şi darea lor înapoi poi fi 
privite ca întâmplate. 

In. ce priveşte cazurile al. doilea şi al treilea este o anti- 

nomie în izvoarele noastre: Africanus este de părere. că. în aceste 
două cazuri nu avem de a facecu un împrumut. 6 Pe când UL- 

pian, jurisconsuit mai nou, e de părere contrară. Părerea lui Ul- 
pian e mai contormă cu principiile "mai largi ale dreptului de | | 
după African şi de -aceea-a şi triumfat *. 

Sau prin reprezentanţi. De pildă: 

Dăm ordin. datornicului nostru ca suma, pe care ni-o da- 

toreşte, s'o dea celuia, care vrea să se imprumute, şi” dator- 

micul o dă? - - 
Scriem bancherului nostru o' scrisoare, , prin: care ii spunem. 

să dea -o sumă de bani celuia, pe care voim să- 1 împrumutăm!0, 

Acel care vrea să înzestreze pe o persoană ne roagă ca, să 

dăm acelei persoane o sumă de bani şi noi îi dăm. 
“Sau 'printr'un' negotiorum gestor. -.De. pildă: Cineva cu 

cugetul de a lucră pentru noi, dă altuia cuimprumut bariii noş- . 

tri şi noi, aflând despre această gestio, o ratificăm Ii. 

2) Mai târziu a fost deajuns, că împrumutătorul să pună - 
o valoare în patrimoniul Imprumutatului.. De pildă: -Având o - 

creanță neexigibilă, dăm ordin datornicului nostru (delegatia de- 

“bit, ca so plătească împrumutatului şi datornicul făgădu- 

_5).C. 4, 2, si certum petatur, 8. 

6) D., 17, 1, mandati, 34, pr, IN 

7) D., 12, 1, de rebus creditis, 9, $. 9, li pr. şi 15. 
| 8) Arg. ex. C.,.4, 2, si-certum petatur, 8. Ct, Mayuz, Lc. 1, $. 233, 

n. 8, Girard, 1. c., (1918) p. 533, n. 1. Eduard Cuq, Manuel des institutions 
juridigues des -Romains, 1917, p, 432, n. 1. 

9) D., 12, 1, de rebus creditis, 15; D., 17, 1, mandati, 34, pr. 

10) D., 12, 1; de rebus creditis, 9 $. 8, Cf. D.,-eod,, 2, $ 4, 26, 
II) Arg. ex C. 4, 2, si certuri petatur,. 2,
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eşte acestuia să-i plătească la termin suma” datorită 12, — Noi 
după cererea înzestrătorului, făgăduim . înzestratului. plata sumei 

„constituite zestre,  .. . e e 
lil. “Cugetul comun al părților de a face. un împrumut, adică 

lucrurile fungibile trebuie să fie date şi “primite cu cugetul 
comun, ca partea, care le! primeşte, "să se "oblige să dea în- 
apoi tot atâtea de acelaş fel -şi - calitate, - fantumdem” ejusdem 
generis et gualitatis.. e cr. Si 

- IV. Oratuitatea, Imprumutătorul să - nu primească nimic În 
„schimb... - - 7 

C. Dacă aceste elemente sunt întrunite, împrumutul pro- 
duce următoarele efecte: i 

| l. Iniprumutațul ajunge proprietar al lucrurilor “primite. 
Il. El este obligat să dea inapoi tantumdem ejusdem generis et 

qualitatis.— Părţile se pot învoi, ca -imprumutatul. să dea înapoi. 
mai puţin. 

- 
Dar, invoeala, ca aceasta să dea înapoi “mai mult, nu e 

; valabilă. De aceea împruinutatul nu poate făgădui dobânzi prin- 
tr'o simplă convenţie adăogată . la împrumut, ci numai printr'o . sfipulatio independentă şi deosebită de împrumut, având acţiu- 

„Nea sa proorie, De la această regulă s'a făcut, în vremea împă-  „raţilor, unele abateri 5, E - 
- Deşi imprumutatul trebuie să dea înapoi tandumdem ejus- 

dem generis, totuş, când e vorba de un împrumut de bani, cre- 
” ditorul trebuie să primească aceeaş câtime şi în alte feluri de 
monezi avănd curs legal, afară numai dacă ar fi expus să su- 
fere o pagubă printr'aceasta 15, a : 

Chiar dacă lucrurile primite ar pieri prin casus, împrumu- | 
tatul tot trebuie să ' le dea înapoi, căci obiectul împrumutului: 
„este un genus şi ştim, că în obligationes generis regulă este genus non peri, Sa 

IIL. Imprumutătorul, ca să-şi valorifice îndrituirea sa,adică 
să poată [reclamă să i se dea înapoi lucrurile imprumutate, 

- 12) Arg. ex. D.. 12, 1, de rebus creditis. 32; D., 46, 1. de fidejusso- iba, 18 | E ” 
13) D., 14. 2, de institoria act, 19, 3. 
14) V. mai sus $. 212, p.79 şi urm. | 
15) D., 46, 3, de solutionibus, 9... -- 
16) V. mai sus $, 208, p.. 45. AR 

po 

a:
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„are la început legis actio - per sacramentum in personam, apoi 
- legis -actio per condiclionem ; în fine, după ce legis actiones au 

fost desfiinţate, are condictio certi , care se mai numeşte şi ac- 

_tio mutui!! şi care poate să fie numită: şi condictio ex mutuo. | 
Condictio certi, când are de obiect o sumă de bani, se numeşte - 

condictio certae pecuniae, iar când are de obiect. altceva de cât 

bani, se numeşte condictio triticaria. 

La Romani nu găsim o actio contraria, care să: - fie dată 

împrumutatului împotriva. împrumutătorului. 

„E. Să vedem acum, ce se întâmplă în următoarele . patru 

cazuri: Când împrumutătorul nu-i proprietar - al “lucrurilor. îm= 

| prumutate. Când el nu-i capabil să înstrăineze. Când împrumu- 

tatul nu-i capabil să:se. oblige. Şi când cineva. făgădueşte să 

dea lucruri împrumut, dar nu face darea (datio). . 

|. Când împrumutătorul nu-i proprietar al lucrurilor îm= 

 prumutate, proprietatea acestora nu poate fi strămutată ; impru- 

_ mutatul majunge proprietar şi deci nu există împrumut, iar pro-. 

-prietarul acelor lucruri le poate cere înapoi prin rei vindicalio. 

„Insă, dacă mai pe urmă “împrumutatul ajunge proprietar, 

din pricină că el de bună credinţă. sau a consumat banii, sau 
i-a -usucapat,-ori din pricină că împrumutătorul a moştenit pe 

„proprietarul lucrurilor împrumutate, se adniite, că se întâmplă . 

o reconciliatio mutui, adică împrumutul ia naştere, şi se dă îm- 

prumutătorului o condictio, pe care Cujas, în ipoteza că împrume= 

“tatul a consumat de bună “credinţă banii, o numeşte condictio 

“ de bene depensi, dar- care ar îi mai bine să fie. numită condictio 

de bona fide consumptis pecuniis *. 

„UI. Când împrumutătorul nu-i capabil să înstreineze, d.” p. 

„este un pupil, care a. dat lucrurile, fără autorizarea tutorelui său, 

atunci nu există împrumut, — In. acest caz, . chiar dacă împru- 

mutatul consumă de bună credinţă acele lucruri, tot. nu ia naş- 
tere un împrumut,. căci lipseşte consimţimântul ; pupilul nu poate 

singur. să consirptă valabil. — - 

III. Când împrumutatul nu-i capabil să se “oblige, d, p. 

- este un nebun, etc. deasemenea: nu există împrumut. 

IV, Când o persoană se învoeşte cu a alta „Şi -i făgădueşte, N 

17).C., 7, 35, quibus non objicitur longi lemp.. praescr., 

18) D.. 12. 1, de rebus creditis, 11,-$. 2 în tine, 13 pr. şi îs 1,19 $1; 
“D a, 7, de oblig. et aci; 24 $. 2. Cf. Girard, 1. e. (1918) p.s2i, n. 1 şi 2. SE
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„că-i va da nişte lucruri fungibile cu imprumut, dar nu' face 
„_“datio, adică în cazul .în care între părţi 'se 'nchee un - pac- 
__“ tum de mutuo dando, pactum de: mutuando, nu există împru- 

mut, căci acesta re contrahitur, iar nu altfel! . 
„„F. Imprumutul este: supus “la următoarele două restricţii: 
1. Guvernatorul provinciei nu poate da bani cu împrumut 

în provincia sa; E aa e 
„IL. Filiifamilias, adică fii, fice şi orice scoboritori sub pa- 

-tria” potestas, nu pot să incheie un împrumut având de: obiect 
bani. i - 

1) Ca să se întrâneze răutatea creditorilor, in odium credito- 
“-rum, Sa rânduit mai întăi prințr'o lege Claudia din anul 47, d. Ch., 

ca să nu se dea fiilor de familie banii cu dobândă de plată la 
moartea părinţilor lor, adică s'a oprit credere in mortem parentis. 

+ — Mai pe urmă, în vreme” lui Vespasian, printrun. senatuscân- 
sultum, s'a rânduit în chip general. să nu. se dea nici o acţiune 

- aceluia, care. impruniutase cu bani pe orice filiustamilias, chiar 
dacă plata ar fi fost să se facă după moartea părintelui 'aces- 
tuia, adică orice împrumut de bani făcut “unui filiusfamilias, 

. de orişi ce vârstă-şi stare, să nu dea naştere unei obligaţii 
„civile, ci numai unei obligaţii naturale. —. Acest senatus :consul- 
-“tum, făcut tot in Odium creditorum, iar nu in favorem debitorum, 
„a fost numit senatusconsultum  Macedonianum „după numele 
„unui: oarecare Macedo, care.-a omorit pe - tatăl său, ca să-l Moş-. 

„_ tenească şi să -poată plăti: datoriile, pe care le făcuse, pe când 
se găsea sub patria potestas. * | _ | 

„-2)-Pentru. ca senatuscoasultum Macedoniahum să se aplice, 

[i 

- se cere întrunirea a două elemente: . a _ 
„-...“Să fie vorba în adevăr! de un împrumut, având de o: .. 

- biect bani. — Deci, dacă banii „nu.sunt “daţi cu împrumut, ori 
„dacă împrumutul are de obiect -alte lucruri afară de bani, atunci 
 SCm Macedonianum nu se poate aplică. . . 

Imprumutatul „să : fi -fost..sub . patria potestâs, în clipa în 
"care împrumutul a' fost făcut. e a 

-... Dacă aceste două elemente sunt întrunite, împrumutul nu-i 
„- tovit de nulitate, ci în cazul în care nu-i nici 0 îndoeală, că 

- tânduelele senatusconsultului au fost calcate, deneganda est 
actio, adică se refuză imprumutătorului 'orice acţiune. lar în 

"cazul în care este -îndoeală, i se dă acţiunea . cuvenită ; “dar,
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“în formulă. se intercalează: -o :exceptio, pin care judecătorul este - 
împuternicit. să- cerceteze, dacă rânduelile senaiusconsultului an - 

... fost. călcate. 

3) Această excepție se numeşte exceptio. senatusconsulti Mă- 
“ cedoniani. Ea poate fi opusă nu numai, de filusfamilias, chiar 

_ după ce-a ajuns sui juris, ci şi de paterfamilias al lui, demoş- .. 
„» tenitorii lui filiusfamilias şi ai lui paterfamilias. şi “chiar de a- 
„cei care âu garantat datoria, afară numai dacă au garantat sau - 
donandi animo, sau împotriva excepţiei, adică “spre a pupe pe 
împrumutător la adăpost de aceaștă excepție. Ea poate fi opusă - 

„în orice stare a procesului, chiar şi după. condamnare; spre a. 
împedecă. executarea prin actio judicati ş dar, lasă să „Supravie- , a 
țuească o obligaţie naturală, aşa că dacă împrumutatul, ajuns 

- “sui juris, plăteşte datoria sa. chiar din eroare, nu poate să ceară 
înapoi, ca: indebitum, ceea ce a plătit; adică n'are: condictio. 

- indebiti, iar creditorul are soluti, retentio. 

4) În unele cazuri nu: se poate ii invocă rânduelile: senatus= î 
" consultului Macedonian. . 

“ Filiusfamilias nu poate să-le invoace: Când în chip viclean 

castrense, până la concurenţa acestor peculia, . 

vă dat de sui juris 1; Când, după ce'a ajuns sui juris (dar nu... 
_mai înainte), a renunţat la ele, recunoscând datoria, fie expres,. 
fie tacit, p. c. şi dacă are "peculium castrense şi Peculium uasi 

Atât filiusfamilias; cât şi  paterfaniilias al. său nu pot in: 
voca' acele rândueli: Când paterfamilias. sau a consimţit la îm-. 
prumut, fie expres, : fie tacit, sau l-a ratificat. Când banii au . 
fost întrebuinţaţi sau în folosul lui paterfamilias;* sau pentru 
descărcarea lui. Când împrumutătorul avea priciui binecuvântate, 
ca să creadă, că împrumutătorul este sui juris 2, Când banii au - 
fost imprumutaţi, ca să se plătească o datorie nesupusă rândueli- | 
lor, acestui: senatusconsult,. Şi când Țiliusfamilias- fusese soldat . 
în clipa împrumutului. | | 

In cazul în care: iraprumatatul este. minor, senatusconsultul | 
se aplică în chip restrâns, aşa că să fie ocrotit qui certat de. 
damno evitando, iar nu qui certat de lucro captando. — 

-G. Imprumutul are două varietăţi: Contractus mohatrae sau - 
mobratae şi pecunia irajecticia sau pecunia nautica: 

|. Contractus mohatrae este un contract, prin căre se caută 

să: se ascundă în chip. fraudulos un împrumut sub numele. altăi ”
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contract, Deci, el “este un împrumut disimulat, De pildă: Im- 
prumutătorul vinde mai: întăi împrumutatului un lucru cu preţul 
de 600 aurei pe credit şi apoi îndată Cumpără înapoi acel lucru: 

-cu preţ de 300 de-aurei, aşa că „Împrumutatul, care ajunge. să datorească 600, nu primeşte în realitate de cât 300.—Acest con: tract se deosebeşte de împriimut numai formal; de -aceea e supus. | 
aceloraşi: regule, ca şi mulum. (I'şe aplică -exceptio senatuscon- “sulti Macedoniani), E e 

banii, care au fost transportaţi: peste. mare. „ 
-- Pe mare se întâmplă, naufragii, piraieri ş. a:, aşa că banii 

"U. Pecunia trajecticia: Prin “pecunia trajecticia se 'nţelege . 

trimeşi, ori alte lucruri fungibile puteau să nu ajungă la destina- : 
ție. De aceeâ, cine ia cu împrumut astiel de lucruri şi le trimete” 

„peste mare, ca să fie la adăpost „de: pierderile, la care! acele 
-“ lucruri ar fi expuse din pricina vre unui casus,. se obligă'să le | “dea inapoi numai cu condiţia, dacă vor ajunge la locul. de des- 

tinaţie. Acest contract se numeşte tot pecunia trâjecticia. Ei este -un . 
- împrumut atârnând de o condiţie şi se deosebeşte de împrumutul „ Obişnuit din. două puncte de vedere: . E 

1) Periculum e suferit de împrumutător, iar nu de împru= ma a 
„. 2) De aceea se îngăduie imprumătătorului, ca să ia 6 do- | 
bândă mai mare.—Această dobândă se numeşte foenus naulicum,  - usurae maritimae. In dreptul clasic ea nu-i supusă nici unei măr: 

„_giniri ; se pot lua infinitas usuras. Justinian însă a restrâns?o mai „„întăi la 12'/> (usurae legitimae) pe an, calculând'o după timpul” „cât ținea călătoria; pe urmă a îngăduit să se ia sau 121/.%/;, sau 
10/. şi o premie extraordinară, chiar când călătoria ținuse mai - | puţin de un an; în sfârşit, a restabilit 121 -pe an.— Foenus" 
nauticum putea fi făgăduit şi printeun nudum pactum. 

„In această materie se găseşte una din leges damnatae şi 
anume D., :22, 2, de foenore “nautico, 5, care incepe cu vestitele 
vorbele periculum pretii, -. - 

19) C.,'4. 4, de rebus creditis, 1. ME a 
20) D., 12, t, de rebus creditis, 3. pr. 19; C., 4, 1, de rebus creditis, 2 

Î:
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8 24. Comadatul. 

A. Comodatul (commodatitm) este un contract bonae fidei, 
prin care o “parte predă. celeilalte. părţi un lucru spre: a-l- între= 

Dbuinţă gratuit un timp anumit, cu. îndatorirea de a-l înapoia, . 

„după ce se va fi servit de el. Rae 
B. Partea care predă lucrul se numeşte comodant, iar a- 

cea care-l primeşte se numeşte comodatar. . a 
” C. Elementele. esenţiale ale comodatului sint: Un lucru, 

- “predarea lucrului, cugetul părţilor de a face un comodat şi gra- . 

“tuitatea. 

_ [, Comodatul are de obiect numai lucruri” i corporală. “Dar, | 
“acâstea pot fi sau mişcătoare sau nemişcătoare, sau consurmpti- 

bile, sau neconsumptibile. .  . , - 
- De regulă obiectul e. un lucru, care nu se consumă prin , 

- întrebuințare, - 
Dar prin abatere poate îi şi un lucra consuraptibil, dacă e e 

“cu putință o întrebuințare a: lui fără de consumare. D, -p. „bani i 
ad ponpam et ostentationem !. . 

-  11.-Lucrul corporal trebuie să fie predat comodatariilui, căci” | 

„e contrahitur obligatio. De aceea, făgădueala de a face. un como- . E 
“ dat, neînsoţită: de predarea lucrului, adică pactum de commodando 
nu-i deajuns, ca să dea naştere unei obligaţii civile.- Predarea - 

“se face „prin tradiţie. . - 

„UL, Părţile trebuie să aibă cugetul de a face un "comodat, o 
„adică lucrul predat să fie numai întrebuințat, şi apoi înapoiat, - 

De aci: urmează: 
Comodatarul,. “pentru ca să poată intrebuință lucrul mare | 

nevoie să dodândească proprietatea acelui lucru şi nici posesi-” : -- 

unea lui, ci numai detenţia. Comodant poate-fi şi un - nepro= 
prietar,, d. p. un uzufructuar, un hoţ. — Proprietarul lucrului poate 

„ajunge comodatar, d. p. când după ce a închiriat lucrul pe un an, . 

"roagă pe chiriaş să-i facă bine cu acel lucru pentru ozi şi chiria- 
şul: îi predă lucrul, e 

a Intrebuințarea li lucrului presupune trecerea unui timp oare- -. 

care, de aceea comodantul trebuie să lase comodatarului lucrul : 

“<âtva timp. 
* 

D,D., 13, 6, commodati, 3, $. 6. 
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IV. Comodatul- trebuie să fie gratuit, adică să nu se plă-- 
tească nimic pentru întrebuinţarea lucrului. De aceea, când se-_ 
făgădueşte să se. plătească ceva pentru acea întrebuințare, nu 
mai avem de a face cu un comodat, ci cu o o închiriere” de- 
lucruri. 

D. Comodatul produce” efectele următoare : 
Intotdeauna dă naştere . la obligaţii în sarcina comodata- 

rului, iar uneori poate da naştere şi la obligaţii în' sarcina: 
comodantului. De aceea comodatul e un contract sinalagmatic. 
imperțect +. 2, 

1. Ozligaţiile comodatarului. 
1) Comodatarul poate să întrebuinţeze lucrul, sau aşa cum: 

e firea lui, sau aşa cum s'a invoit. Când“ îl întrebuinţează altfel. 
poate să se facă vinovat de fur(um usus, dacă se găsesc întru- 
"nite elementele “furtului. De pildă: Am comodat un cal peritru: 
„a merge până la Neapol şi apoi.am mers până la Brindisi. 

2) Comodatarul trebuie să înapoieze: lucrul în starea în 
care l-a primit, adică nevătămat şi cum omni causa, adică fructe 
Ş. a. Inapoierea se face sau după trecerea-timpului fixat prin con-- 
tract, sau dacă n'a fost îixat nici un timp, după ce lucrul a fost: 

“ întrebuințat, DN 
“3) In împlinirea obligaţilot sale comodatarul respunde de- 

culpa levis, fiindcă trage folos din raportul obligator. _ 
- Dar, respunde numai de diligentia' Qualem in suis rebus, dacă. 

şi comodantul trage folos, şi nu respunde decât de culpa lata, dacă: 
numai comodantul trage folos, d. p. logodnicul comodează giu-: 

„_ vaerele sale logodnicei, pentru ca aceasta să se împodobească 3,. 
- În cazul în care lucrul. a fost dat cu destimatio p. c. şi în 

caz de furtum usus comodatarul respunde 'şi de casus, i 
4) Mai mulţi comodatari sunt obligaţi solidar (în solidum),. 
II. Obligaţiile comodantului. - | 
1) Comodantul . trebuie să lase pe comodatar- să se folo-. 

sească de lucru toată 'vremea convenită şi nu poate cere lucrul 
înapoi înainte de trecerea acelei vremi.. | 

2) El e răspunzător de dolus şi culpa lata, “în cazul în. 
„care din întrebuinţarea lucrului. „a rezultat o pagubă pentru co- - 
_ modatar, -D. p. cu ştiinţă “sa comodat. un cal bolnav. de răp= | 

7 

. 2) V. mai sus s $. 215, p. 106, 
- 3) D., 13, 6, commodati, 5, S 10,.



— 216 — 

ciugă. şi de la a. S'au, îmbolnăvit de răpclugă: şi caii . „comoda- 
„tarului, . tnt 

3) “In fine el e > ținut să plătească toate cheltuelile, pe care 

comodatarul le va fi făcut pentru: pastrarea lucrului, d p. „în 

„cazuri de boală, dar nu şi hrana- animalului. . 

III, Pentru valorificarea îndrituirilor de mai sus, care re- : 

zultă, ori: pot rezultă din contractul nostru, servesc. „următoarele 

mijloace: - 

„.1) Comodantul are actio comimodati directa. . 
- 2) Comodatarul are actio commodati contraria, — Deaseme- 

nea are şi jus retentionis, adică poate opri lucrul, când e “reclamat 

prin a. commodati directa. Fiindcă se poate 'să 'nu fie reclamat 

şi deci să nu aibă! prilejul să opună jus retenitionis are şi actio 

_commodati contraria. a , 
E, Comodatul - -pe de: o parte” se aseamănă * cu precarium, 

dar.pe de altă. „parte se deosebeşte, de acesta, după „Cum vom ! 

vedea 1 mai. jos Şi 

s 244. Depozitul 

| A. Depozitul (depositum), este un contract bonae fidei, prin , 

care o parte 'predă un lucru. spre. „păstrare celeilalte „părţi, care - 

- se obligă să |. păzească gratuit şi să-l înapoieze. îndată ce îi va 

Îi cerut. * .. ă 

..B. Partea care predă lucrul se numeşte deponent, iar acea 

„care-l primeşte se numeşte depozitar. - : 

* C. Elementele esenţiale ale. depozitului Sunt: Un” lucru, N 

predarea lucrului, cugetul părţilor. de e face un depozit şi gra- 
“tuitatea. - _ 

[. Depozitul are de obiect numai lucruri mişcăioare, „căci 
numai acestea pot fi depuse, - 

IL Lucrul trebuie să fie predat depozitarului, căci re con- 

- trahitur obligatio. De aceea, făgădueala de a păstră-un lucru, care 

___m'a fost încă predat, adică pactum. de deponendo nu-i deajuns, 
„„ca să dea naştere unei obligaţii civile. - — Predarea se face prin 

tradiție, N 

“IL Părţile trebuie să aibă cugetul: de -a face un depozit, | 

"adică depozitarul, să păstreze lucrul pentru deponent. şi să-lina-_-- 

__poieze. De aci” urmează : :
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Depozitarul nu dobândeşte nici o îndritutire' asupra lucrului, 
ci numai detenţia. | a Sa 
„.. :“Deponent. poate îi şi altul de cât proprietarul lucrului, d. 
p. un chriâş, un hoţ. — Proprietarul poate. ajunge depozitarui 
lucrului său, când d. p.-după ce a închiriat. lucrul, chiriaşut 

> plecând la drum, i-l predă, ca să-l păstreze, 
IN. Depozitul trebuie să fie gratuit, 

- D. Depozitul produce urmâtoarele efecte :. a 
In totdeauna dă naştere la obligaţii în sarcina depozita- 

rului,-iar uneori poate da naştere şi la obligaţii în sarcina de- 
„ ponentului. De aceea şi depozitul este un contract sinalagmatic 
imperfect i. a 

|. Obligaţiile depozitarului. i 
„_-  Depozitarul trebuie, ca atât cât durează contractul, să pă-- 

zească lucrul depus şi să vegheze la păstrarea lui, dar nu.se 
poate folosi de el. Dacă se îoloseşte de: lucru poate să se 

facă vinovat de furtum usus. | E 
__.-  El.trebuie să inâpoieze, lucrul ori şi când i-l va. cere de- 

- ponentul; — Acesta poate cere lucrul înapoi, ori când va voi, 
sau la expirarea răstimpului fixat,. sau şi mai inainte. — Altci- 
neva afără de deponent, fie chiar proprietarul: lucrului depus, 
nu poate cere acest lucru ca depozit, fiindcă pentru el contrac- 
tul este res inter alios acta.” | N 

“Lucrul (res ipsa) trebuie să îie înapoiat în starea, în care 
a fost primit şi cum omni causa, | a 

“Obligaţia- de a înapoia -lucrul e privită ca atât de sfântă 
în cât depozitarul nu poate opri lucrul nici odată, Astfel, depo- 
zitarul, chiar dacă ar fi creditorul deponentului; nu poate face 
"compensare între creanţa sa şi ceea ce are în depozit. lardela . 
Justinian, chiar dacă ar există conexitate între creanţa sa şi - : 
lucrul depus, depozitarul nu 'poate opri - acest lucru, n'are jus | 
retentionis. AR a 

3) Depozitarul este-răspunzător numai de 'dolus şi de lata 
culpa, fiindcă nu trage folos din contract. - SR 

Insă, dacă trage folos din depozit, 'd. p. când aceasta a fost 
făcut în interesul său, răspunde şi“ de levis culpa, ” 

1) V.'mai sus“$. 215; p. 106, |
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[ar dacă s'a oferit el. tnsuş. să primească . depozitul, răs= 
-punde şi de casus i 

Mai mulţi depozitari ai aceluiaş lucru sunt răspunzători 

in solidum, sunt obligaţi. solidar, : 

“11. Obligaţiile - deponentului. Na 

1) Deponeniul poate uneori să ajungă şi el să fie obligat 
-din pricina depozitului. Aceasta se întâmplă, când din depozit . 

-ar fi rezultat pagube pentru depozitar, d. p. caii acestuia s'au 

molipsit de la caii lăsaţi în păstrare, precum şi când" depozi- 

«tarul a făcut cheltueli cu .păstrarea şi înapoierea lucrului, d. p. 
„ca să ferească o blană de molii. i 

2) In împlinirea âcestor obligaţii deponențul. este ținut de.- 
„levis culpa, fiindcă de regulă depozitul se face în folosul său. - - 

“111. Pentru valorificarea îndrituirilor de mai Sus, care re- 

zultă, ori pot rezultă din depozit, deponentul are actio _depositi 

„directa, iar depozitarul are actio depositi contraria. i 

Condamnarea în a. .depositi directa atrage infamia. 
E. Dacă deponentul autorizează pe depozitar. să se folo- 

-sească. de lucrul depus, atunci depozitul se schimbă în comodat! 

;Dacă deponentul tăgădueşte ceva pentru păstratea lucrului, nu 

* mai avem de a face cu un depozit, ci sau cuo închiriere de 

;servicii, sau cu un contract inominat.. ! 

F. Depozitul are trei varietăţi: Depositum iniserabile sau 

„dopozitul necesar, depositim irregulare (depozitul neregulat), şi 
sequesire (sequestratio, sequestrum) (sechestrul). . 

|. Depositum miserabile este acel depozit, pe care am fost - 

“siliţi să-l facem din pricina unei nenorociri, d. p. în caz de in- 
- .cendiu, nanfragiu, inundație, jătuire ş. a.. - , . 

El se deosebeşte de „depozitul obicinuit, prin aceaa că depo- 

„zitarul, care nu înapoează de bună voie lucrul depus, e con- 

«damnat ta duplum. Dela. Justinian însă nu orice depozitar, ci 
“numai. ace! care tăgădueşte depozitul, este condamnat la dupluim, 
„potrivit regulei lis „nfitiando crescit in duplum 2, 

II, “Depositum. irregulare, Se poate întâmplă, ca o persoană 

:să încredinţeze alteia o  câtime de lucruri. şi Îungibile. ii Con- 

3) Cf. Maynz, Î+ c. li, s. 239, n. 2, Cuq. 1 c, p 447, n. 1, Girard, : 
ile e. p. 544, n. 3, ,
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sumptibile (bani, grâne, untdelemn ş.: a. )e cu învoirea, dela început, aa 
să le poată consumă şi cu îndatorirea să dea înapoi tot atâtea 

- (ut tantumdem redderet), fie cu. dobândă, fie făr'de. — Inainte. . 
de Justinian . era. controversă între jurisconsulţi, dacă aceestă în- 

„voeală este” un depozit, ori ba. Dar, Justinian a primit părerea lui: 
Pâpinian, că ea este un depozit 3.—Romaniştii au dat acestei va- 

- rietăţi de depozit numele de depositum irregulare.—E! se caracte-. - - 
rizează prin aceea, că depozitarul ajunge proprietar al lucrurilor de- . 

_"pozitate şi prin urmare sufere periculum, fie ăl-peirii totale, fie al 
E deteriorării. lucrului, ca şi: la împrumut. Dar, deşi din această. 

pricină depozitul neregulat se aproprie foarte. mult de împrumut,...- 
totuş se deosebeşte de acesta în următoarele privinţe : 
1) Depozitul neregulat, fiind un depozit, este un. contract: 

.bonae fidei, pe când împrumutul. este un contract stricti juris.— 
„De, aceea: In caz de depozit neregulat; dobânzile, chiar dacă 

d
 

+ nu curgeau “înainte de mora debitoris,- încep să curgă de la a- 
_ceastă mora încoace; pe când în caz de imprumut, aceasta nu 
„se întâmplă. 

2) Apoi, în depozitul neregulat dobânzile pot îi făgăduite | 
- printrun simplu pact şi „deci şi de persoane, care nu-s. de faţă, 
„pe când-la împrumut ele nu: put fi făgăduite de 'cât printr'o- 
stipulatio. şi «deci numai de persoane, care sunt de faţă, 

-3) Compensatio, jus. -retentionis, exceptio non numeratae - 
pecuniae pot fi opuse unui împrumut, dar nu unui depozit „Ne=.. 
regulat. Deasemenea şi exceptio. senatusconsulti Macedoniani nu * 

poate fi opusă unui depozit neregulat; afară numai dacă acesta: 
ascunde un adevărat împrumut. | 

4) Actio deposilti directa atrage infamia pentru” depozitarul - 
condamriat, pe -când actio mutui nu produce. acest efect. 

5) La: depozitul neregulat datoria e querabilă, pe când la: 
: Împrumut e portabilă; de aceea -periculuri transportului -în cazul 

“întăi e suferit „de creditor, pe când în cazul al doilea: e suferit: 
de. datornic 4. 

6) In. caz de faliment deponentui, dacă depozitul e fărde 
E dobândă, are un privilegium inter personales: actiones 5, pe când 

-. imprumutătorul n'are un astfel de privilegiu. 
  

3) Dernburg, Pandekten, II, s: 93, n. 2; Cuq. i “e, . p 48, n, 4 şi urm. 
Girard, |, c..p..542, n. 1. 

24. V. Vol 1,1, $ ue p, 161: , 
„5YV. Vol: II, 1: z 120 p 187, i
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IL, Sequestre. Avem. de atace cu sechestru, când un lucru,. 
> fie mişcător, fie nemişcător, în privinţa căruia există un proces, 

ori altfel de contestaţie (neînțelegere) între două „ori mai multe. - 
persoane, este încredinţat unui custode (păzitor) cu îndatorirea |. . 

- să-l păstreze şi cu condiţia, ca' să-l predee unei persoane deter- '-: 
minațe de mai. înainte, ori unei- persoans,. care va fi determinată 
mai târziu, d. p; aceleia care va câştiga procesul. 

1) Sechestrul poate fi un contract, dar poate şi să nu fie: 

„ Când, e făcut cu 'consimţimântul celor. interesaţi, el este un con- 
tract. Când e făcut din porunca magistratului, el aproape în tot- 

- deauna nu-i. contract, căci îi lipseşte consimţimântul celor inte- 

resaţi. In cazul întăi e numit voluntar, în cazul al doilea el e 

„ numit judecătoresc sau .necesar. 

2) Amândouă aceste: feluri. de: sechestrui Droduc, în general 
| aceleaşi” efecte, atât numai” că în caz de sechestru judecătoresc | 

- avem. de afâce cu o obligaţie, care se naşte quasi ex contractu.. 
-3) Custodele este de regulă un al treilea. Dar, nimic nu se îm- 

potriveşte, ca el să fie unul din cei. „ interesaţi. EL.:s se numeşte 
Seguester,. - 

> 4) Contractul de sechestru se aseaniănă foârte mult cu de- 
pozitul. De aceea,: acţiunea, care se dă pentru, ca persoana deter- 
minată de mai sus să portă cere: şi obţine lucrul, se numeşte - 

-„actio depositi sequestraria. 
-5) Deşi contractul de. sechestru se aseamănă cu depozitul, 

totuş se deosebeşte de el în următoarele privințe :. 
EI -poate îi făcut numai de. mai multe” persoaiie, „care au... 

- înterese potrivnice. 

EI poate avea "de obiect şi nemiseăoar "si chiar unele . 

Actio depositi sequestrarid. nu se cuvine tuturor, Care au în- 
- credinţat lucrul, ci numai aceluia ori acelora, care sunt determi= | 

naţi, - 

N  Custodele- poate avea possessio a lucrului încredințat, | 
. Acest lucru nu: poate fi.cerut .oricând, ci numai, după ce 

certa condicio a fost îndeplinită, adică după ce s'a „implinit 
fapta în. vederea” căreia s'a făcut “sechestrul. 

6) D., 43, 30, de liberis exhibendis, 3, Ş. 6. . - 
7 ct. Deraburg, | c.1,$. 173, n. 5 Cuq. Lc. p. 449, n. şir, 

N
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6) Custodele, pentru “motive serioase,. poate cere şi obţine . 
„ să fie deslegat de obligaţiile, pe care. şi le:a luat primind în 

sărcinarea.. *. - 2 -- | Aa e 
7) Din. pricina învoelei părţilor sechestrul poate să se 

„schimbe în alt contract, Astfel: | aa 
EI se schimbă întrun mandat, când custodele este. în- 

sărcinat: cu administrarea lucrului încredinţat, d. p. să vândă 
„acest lucru, iar preţul-'să-l păstreze 'şi să-l predee aceluia dintre - 

interesaţi, care va câştigă procesul. ...: as 
| Sechestrul se schimbă înti'o închiriere de servicii, când CUs- - 
IE „todele -primeşte „leafă pentru serviciile, ce le face. “ ” 

 Ş.-245. Pignus: 

A. Pignus (contractus pignoris, contractus pigneraticius) este. 
"un contract bonae .fidei, prin care o parte predă celeilalte părţi 

un lucru, ca să servească de garanţie pentru asigurarea unei 
_” £reanţe a acestei din urmă şi cu îndatorirea de a-l înapoia, în, 

» “Cazul în care acea creanţă se va stânge. -. 
- 1, Elementele esenţiale âle acestui. contract sunt: Un lucru, 

predarea acestui lucru şi cugetul comun al părţilor,. ca lucrul -. predat şi primit să servească de pignus, -. 
1) Un. lucru, Acest lucru, de regulă, este mişcător.. Dar 

poate fi şi unul nemişcător şi chiar unul incorporal, dacă e „.. Susceptibil de traditio, ori quiasi traditio. 
2) Predarea lucrului. Lucrul, care serveşte de garanţie, tre- 

buie să fie predat, căci re contrahitur obligatio !. De aceea, pac- - „ium.de pignerando nu-i. de ajuns, ca un contract real de pionus” 
_să se nască şi să producă efecte. Un astiel de pactum poate cel 
„mult să înființeze o îndrituire reală de pignus- (amanet), ori de 
ipotecă.— Predarea lucrului poate fi făcută de datornicul creanței, -- - 
“Dar ea mai „poate fi făcută şi de altcineva decât datornicul, căci,. . _după cum ştim, nimic nu se împotriveşte,.ca o persoană să pre- 
dee lucrul său, pentru ca să garanteze o. datorie a altuia 2— 

-: Predarea se face prin traditio, ori prin quasi traditio. a 
3) Cugetul comun al părților,: ca lucrul predat şi primit să - 

"1 ]. 3; 14, quibus rhodis re contrab. oblig., $.4 
2) V. Vol. 1. 2, $. 94, p. 260, no. 3. |
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servească de: pignus. Părţile. au: un astfel. de. cuget în cazul. | 

“în care există îndrituirea reală de. pienus, ori de hypotheca: —Dar, i 

“părțile pot avea: un. astfel de cuget, chiar” dacă nu. există această 

„îndfituire” D. p. In cazul îri, care nu există în realitate creanţa, 
E peritru | asigurarea” căreia s'a predat lucrul,. îndrituirea reală. de - .: 

„pignus, ori de hypotheca” nu poate să se nască; totuş în ăcest *. 

“ caz contractul pigneraticiu” se “naşte, şi acel care a predat. 

lucru' e în drept:să-I ceară înapoi 3; Deasemenea; când ; am predat | 

ca „pignus. un lucru; care nu e al.meu, îndrituirea reală de Pignus - 

ori de hypotheca -nu poate să se nască, fiindcă lucrul nu-i apt, 

- casă. servească de pignus ; totuş şi'n acest caz contractul pigne- 

Si 'raticiu se naşte şi -creditorul e in drept să ceară sau nhințarea | 
altui :pignus, sau în caz contrar “despăgubiri +, 

II. Contractul de pignus în totdeauna dă naştere la obligaţii. 

"în sarcina acelui, care a primit lucrul. Dar, -uneori poate să dea. 

“naştere la obligaţii şi în sarcina acelui, care a. predat lucrul. 

Pentru valorificarea acestor obligaţii serveşte în cazul în- - 
“tâi actio pigneraticia directa, iar în cazul al doilea judicium con- - 

trarium până la Justinian, ori aciio pigneraticia contraria. de: lă 

- Justinian încoace: 

1) Obligaţiile acelui care a primit iucrul sunt următoarele : 
„EL, îndată ce. creanţa sa a - fost sau plătită, sau. îndes- 
tulată în vre un chip oarecare, este ţinut să Înapoeze lucrul, în. 

natură cum ommi causa, cu tot ce a dubândit ex pignore, dar nu 

"şi cu ce a' dobândit occasione pienoris 5, - Dar,. dacă -a vândut E 
“acel lucru în virtutea îndrituirii sale, nu-i tinut decât să dea. : 

hyperocha, dacă ea există. 

““Trebuie să "vegheze la păstrarea jucrului, căci alttel nu-l va 
“putea înapoia. —:Dar nu-poate să întrebuinţeze lucrul, Dacă- i. 

întrebuinţează - “poate. să se facă vinovat de furtum.. uSus. „i 
In sfârşit în: împlinirea obligaţiilor sale . ei este ăspun- E 

zător de omnis culpa, fiindcă trage folos din contract, : 

“Pentru implinirea. obligaţiilor. sale el poate fi reclamat cit o 

“actio pigneraticia directa, care poate fi intentată din clipa în care . , 
„se poate cere înapoierea Jucrului şi câre „se prescrie prin treizeci i 

de ani. n ae | ă 
  

3) D.,. 13, 7 de pigneralicia actione, 1, s, 2... 
* 4) D.,.13, 7, de pign. act, 9, pr. 16, S-1» 32, 36, S.1.. 

5) V. Vol, | 2, 8. 98, p. 268, | a Ă a 

Ei - . Ă ” Ă N
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+2) Obligaţiile aceluia, care a predat lucrul (fie datornicul, fie 
altcineva de cât datornicul), pot fi următoarele : 
Să despăgubească pe acel care a primit lucrul de orice : 

pagubă, care îi va fi fost pricinuită de acest lucru, d. p. depa-- 
guba pricinuită prin furtul săvârşit deirobul amanetat, 

„Să întoarcă aceluia care a primit lucrul toate impensae 
- necessariae, pe care le va îi făcut c. -:el lucru, d. p. cheltue- 
ile făcute cuţ hrănirea, ori lecuirea i nu'ui amânetat, . | 

Să descarce pe acel care a Priiuit lucrul: de obligaţiile, 
pe care acesta şi le-a luat în privinţa acestui lucru, d. p.5 de 
plafa unei stipulatio duplae,. pe care „a. încheiat-o, ca' să poată 
vinde acel lucru cu un.preţ mai bun. . " . 

Să garanteze pe acel care a primit lucrul, că este asi- 
gurat serios prin acel lucru. De aceea este răspunzător de ca: 

„ lităţile, pe care acel lucru, trebuie să le aibă, precum şi de lipsa 
"acelor cusururi ale acestui lucru, care ar putea fi o „pricină de | 
„pierdere pentru acel care l-a primit. d, 'p. dacă a spus că lu- 
crul pus amanet este de aur, pe când în realitate eră de arâmă 7, 
Deasemenea, dacă a predat ca amanet res aliena ori res alii 

- pionerata, este răspunzător şi trebuie să înființeze “alt pignus 
serios _şi-adevărat,] predândid. p. un lucru. al Său, care să nu 

“fie ipotecat altuia 8. In sfârşit, acel care a" primit ca pionus un: 
lucru al- unui al treilea şi care l-a vândut de bună credință, 
dacă s'a obligat expies să garanteze pe cumpărător, are regres 

"contra aceluia, care i-a predat lucru; iar dacă nu sa obligat 
expres să garanteze pe cumpărător, mare un astfel de re- 

- gres, căci acestcumpărător nu poate să-i ceară altceva, de cât 
să-i - cedeze acţiunile, pe care le aie împotriva celui ce afin-: 
fiinţat pienus 1. A | e: ÎN 

„In -implinirea obligaţiilor sale acel care-a predat lu- 
crul, dacă e datornicul, răspunde de. fevis culpa, căci con- 
tractul s'a încheiat în folosul Său, iar “dacă e altcineva de 
cât datornicul răspunde numai de lata culpa, căci nu trage nici 
un folos din contract. . | ” 

6) D., 13, 7, de pieneraticia aciione, 22 Ş. 4 şi 23. 
7) D., 13, 7, de pigner. act, 1, $. 2, 36, pr.: 
8) D., 13, 7, de pigner. act., 9, pr., 16, $. 1.: 
9) D., 13,7, de piener. aci. 22, $. 4, 8, Ş.1. . , 10) D., 19, 1,-emti, 11, $. 16; D., 21, 2,-de evictionibus, 33, 68, pr. 

7
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" Pentru : implinirea - obligaţiilor. sale, acel care a predat 
lucrul poate fi reclamat 'sau prin judicium contra rim, Sau ! Prin. 

actio pigneraticia : 'contraria. - 

“Dar, trei cazuri din cele de mai sus (şi anume, dacă sa 
predat: sau un lucru ca fiind de . aur, pe: când în rezlitate. era 

„ de aramă, sau:'7es aliena, sau res alii pienerata) fac parte din 

înşelăciunile şi. abuzurile c de încredere, pe care Romanii le .nu- 

mesc stellionatus. De aceea, în aceste trei cazuri, acel care.a. 

primit lucrul, în loc să reclame în civil prin judicium contrarium, 

ori prin actio pieneralicia_contraria, poate, dela împărații Seyeri 

încoace, să 'reclame în pen: penal şi extra ordinem pentru sfellionatus . * 

pe acel, carea predat -lucrul şi-care va fi condamnat după apre- . 

- ciarea judecătorului, dar.dacă € plebeu nu poate fi condamnat 

“la mai mult de cât opus metali; iar dacă-are vre un rang oare- 
“care va fi condamnat sau la. exil, (relegatio), Sau să-şi piardă 

rangul IL 

B. Am. spus, că Jucrul predat ca: pignus tebui€ să fie îna- 

poiat în natură. Dar, se poate întâmplă, -ca acel care a primit 

un: lucru ca pignus să fie obligat să- dea înapoi numai fantum-. - : 

dem ejusdem generis. D.-p.: Pentru asigurarea, că vom aduce 

| înapoi sticla, în care este apă gazoasă, punem: amanet douăzeci 
lei, pe care vânzătorul îi bagă în tejghea şi-i amestecă. astfel 

"cu banii săi. Când 'vom aduce sticla, ni se va da înapoi 

douăzeci lei, care însă pot să nu fie chiar. acei pe care i-am dat. 
in astiel de cazuri vom avea de a face cu un pignus irregulare: 

s. 246. Contractele inominate. 

| A. Să presupuner, că se'ncheie o convenţie sinalagratică 
neformală, prin care una din părţi se obligă. să facă o presta- 

țiune în îpiosul celeilalte părţi, iar aceasta se obligă să facă în 

"schimb altă prestaţiune în folosul părţii dintăi, şi să presupunem 

Bi apoi, că una din aceste părţi execută obligaţia 'sa (adică face 
--prestaţiunea, pe care o datoreşte), iar cealaltă parte nu execută  - 

"obligaţia sa (adică nu face - prestaţiunea, pe care o datoreşte), 
De pildă 1: „Ne învoim, ca eu să-ţi dau: un 1 cal, iar tu să'mi dai 

10 Du 47, 20, 'stellionatus, 3, $. 2, 4. Ă N 
1) D.,:19, 5 de praescriplis verbis, 5,$. 1 în fine, „8.2 2 in fine, 58 3şi 4.
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în schimb un bou; îţi dau calul, ca să-mi dai boul (do ut des), 
şi nu-mi dai boul.—Mă oblig să-ţi dau pe: robul meu Stichus şi te obligi în schimb să: desrobeşti pe robul tău Pamphilus ; îţi - 
dau pe Stichus, ca să desrobeşti pe robul .tău Famphilis (do ut - facias), şi nu desrobeşti pe Pamphilus.—Mă oblig să desrobesc 
pe robul meu Stichus şi. te obligi să-mi dai în schimb pe robul 

tău Pamphiluş ;: desrohesc pe Stichus, ca să-mi dai pe Pamphilus 
(facio ut des), şi nu-mi dai pe Pariphilus. — Mă oblig, să-ţi fac 0 casă şi te obligi în schimb . să-mi faci o „altă . construcţie; „îţi dau casa, ca să-mi faci- altă construcţie (facio ut facias), . 
şi nu mi-o faci. | Aa 

In astiel de cazuri nu avem de a face cu nici un fel de 
contract, nici cu unul formal, nici cu unul real şi nici “cu'unul - „consensual. — In adevăr, nu aveni,de a face cu nici unul din con- 
tractele formale, (nexum,; Stipulatio, litterarum obligătio), de oa-. 
rece convențiile. sinalagmâtice. din pildele- de mai sus sunt ne= “ “formale; — Deasenienea n'avem de a face cu nici unul din 'con-. tractele reale (mutuum, commodaturm, depositum, pignus), fiindcă 
în. pildele de mai sus, deşi” o parte a dat un lucru celeilalte 
părţi, ori a făcut ceva în folosul acestei părţi, deşi aceasta a: 
primit prestaţiunea făcută şi deşi re contrahitur obligatio, . totuş „partea, care a primit prestaţiunea, nu-i obligată nici să dea 

„înapoi acea prestaţiune, sau cel puţin tantumdem ejusdem  ge- 
neris, ca la muluum, nici să înapoieze acea - prestaţiune, ca la 
commodatum,;. depositum, pienus,.ci- este obligată sau să dea alt - 

„lucru, sau să facă altă prestaţiune.— In. sfârşit; n'avem de a face 
„cu nici unul din Contractele consensuale 2 (vânzarea, închirierea, 
“mandatul, societatea), fiindcă în convențiile din exemplele de 

tractele consensuale. ... a e 
"Ştim, că la Romani, la 'nceput, “numai convențiile, care 

mai sus nu se găsesc întrunite elementele nici unuia din con- 

"erau contracte: (contracts), dau naştere unei civilis obligatio, a-. 
dică unei obligaţii înzestrate cu acţiune, aşa că în caz de neexe. 

- cutare a unei astfel de obligaţii, creditorul poate să reclame exe- 
po 

- cutarea ei, intentând aiţiunea, cu care e înzestrată, iar celelalte - 
"convenţiuni, care nu-s contracte, dau naştere numai unei naturalis 

” -“obligatio, adică unei obligaţii neînzestrate cu acţiune, aşa că în 

    

- 2)D .,.19,:5, de praescriptis verbis, 5, $8. 1, 2, 4. - a 
| sc. Longinescu. — Drept Roman. . e PN Ca a | 15
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caz de neexeeutare a unei “astiel de obligaţii creditorul ru poate 

reclamă executarea ei, neavând la îndămână nici o acțiune, pe 

care. s'0 "poată interită. - 

“Convenţiile - sinalagmatice petormale, ca. 'acelea din pil- 

dele mai sus, nefiind nici un fel de contracte, dau naştere numai 

- unor naturales obligaliones 3. Deci, una din părți nu poate re- 

clamă executarea obligaţiei celeilalte - părţi şi, “ chiar dacă una 

din părţi execută obligaţia sa, iar cealaltă - parte, care primise 

acea. prestație, nu execută obligaţia sa, ca în pildele.de mai sus, 

partea cea dintăi, creditotul, tot nu-i îndrituită- să reclame, ca. 

partea cealaltă, datornicul, să execute obligaţia sa. — Rezultatul . - 

este, că datornicul se îmbogăţeşte fără-de cauză pe socoteala . 

creditorului. Acest rezultat este. contrar echităţii, este nedrept! 

Romanii au reparat o astfel de nedreptate începând cu cazul, 

în care creditorul dăduse. un. lucru, adică făcuse o datio, pentru 

ca datornicul, care-o primise, să facă altă. prestaţiune. D. 

p. Primus dăduse un cal lui Secundus, pentru ca. acesta să-i 

'dea 'un bou, ori să desrobească pe Stichus. Fiindcă după cum 

văzut, creditorul nu e îndrituit să reclame -executarea obligaţiei, 

de aceea s'a alergat la un mijloc subsidiar şi s'a ajuns, poate 

chiar de:pe când legis actiones erau în vigoare, ca el, creditorul, 

- să fie îndrituit să ceară înapoi (condicere), prestaţiunea sa cu a- 

jutorul unei condictio; Această [condictio. a -fost numită mai 

târziu condictio ob rem cati (condictio ob causam datorum, con- 

_dictio causa data causa non'secuta). — Indrituirea subsidiară a 

-creditorului este numită de romanişti jus poenitendi. - — Astfel s'a 

“ “ajuns, ca în cazuri 'de' datio creditorul să nu sufere.0o pierdere, 

iar- datornicul să nu se. îmbogăţească pe nedrept” pe socoteala . 

creditorului. — Condictio “ob rem dati, fiindcă era întemeiată . pe 

- îmbogățirea pe “nedrept, adică pe îmbogățirea fără cauză, putea 

“să fie intentață. de creditor, ori când. voia el, chiar dacă - da- 

| tornicul nu era in culpa, fie că nu eră în întârziere cu executarea, 

fie că: species, pe. care o-datorea,- -pierise -prin casus.. 

Dar, când prestaţiunea creditorului fusese, nu O datio, ci 

un fapt, atunci, fiindcă un fapt nu-i: susceptibil de. a. fi dat: 

„înapoi, nu se poate: intentă condictio ob rem dati. De aceea se. 

zice, „nento. potest condicere' factum. De pildă : Ca să desrobesc 

  

3) Ct. D;, 19,5, de praescriptis verbis, 25 pr.: nam aliud dando ut. 

aliud reddatur obligari jure gentium possumus.
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„pe robul meu Pamphilus, îmi dai. pe robul Stichus. După ce am. 
„ desrobit -pe Pamphilus, proprietarul adevărat al lui Stichus in- 

tentează rei vindicatio contra mea şi-mi ia pe Stichus. Nu pot 
intenta condictio ob rem dati, căci desrobirea lui Pamphilius este 
“un fapt, care nu poate fi dat inapoi ; nu se poate, ca Pamphi- 
;lius să fie făcut din nou rob.— Altă pildă: Primus, având o -- 

- togă pătată, o dă lui Secundus, curăţitor de pete, ca să i-o cu- 
reţe în schimbul unui preţ, care 'va fi dâterminat mai pe urmă. 
Secindus curăță toga, iar Primus nu plăteşte | Secundus riu poate 

“intentă condictio ob 'rem dati, fiindcă prestaţiunea sa, curățirea . 
togei, nu-i susceptibilă de a fi dată înapoi, — In amândouă a- 
ceste. cazuri creditorul nu poate nici să ceară executarea obli-: 
gaţiei dătornicului şi nici cel puţin “să obţină prestaţiunea * sa înapoi ! . IE ” 

Dacă, în pilda dintăi, datornicul ştia, că Stichus nu-i al 
„Său şi totuş îl dase ca al, său, atunci neexecutarea. obligaţiei 
sale are un caracter fraudulos, adică e pricinuită de dolzis să- 
vârşit de el. In astiel de cazuri, după ce a fost plăzmuită actio 
de dolo, pretorul a dat creditorului actio de dolo, ca să: obțină 
despăgubiri depline 4. — Astfel, când neexecutarea obligaţiei da- 

„ tornicului are un caracter vădit fraudulos, creditorul, deşi nu . 
poate cere executarea obligaţiei datornicului şi” deşi nu poate: 
intentă condictio. ob rem dati, totuş poate cere şi obţine des- 

"Păgubiri depline cu aciio de dolo. . | a 
Dar, dacă datornicul nu ştia că Siichus nu-i al său, cre- 

ditorul nu putea să ceară executarea ' obligaţiei, şi nu putea să 
intenteze nici condictio ob rem dati, nici actio de dolo.  .  - 

In cazurile, când nu se putea -intentă condictio ob rem dati 
p. C. şi în cazurile în care nu se putea intentă “nici actio de.. dolo şi când echitatea faptelor cerea să se vină în ajutorul cre- 

„ „ditorului, unii jurisconsalţi au dat acestuia o acţiune pretoriană in jactum 5. Aa a 
- Mai pe urmă, dar tot numai uneori, nu întotdeauna, s'a dat 
creditorului şi o civilis actio în urniătoarele împrejurări: 

  

4) D., 19, 5, de praescriptis verbis, 5 $. 2 infine. Ct, D. eod,5 $. 3, 
Ş$.15 in fine, 16 $. 1; C,2, 21, de dolo malo, â. . | 
| 5) D., 19, 15, de praescriptis verbis, 23; D., eod., 10, 12 şi 22; D,2, - 14, de pactis, 1, pr..7, $.2, 13, pr; D., 13,6, commod,, 5, $. 12; D., 19,4, de rerum perm., |, $, 1, — Cî. Cuq. Manuel des Înslituliones juridiques des Ro- 
mains, 1917, p 501, Girard, 1. c. (1918), p. 600, n. 3—8 şi p. 603, n, 3.
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Se, prezentau cazuri, când era sigur, că există un contract 

între părţi, dar era îndoeală, ce fel de contract anume există, aşă . 

că nu se ştia, ce acţitine pulea să fie intentată. De pildă: Proprie-. 

farul unor mărfuri se 'nvoeşte cu un căpitan de corabie, ca să 

- plătească acestuia un preţ determinat, pentru ca mărfurile să fie 

transportate cu corabia de la Roma la Athena. In acest caz a- 

-vem de a face cu” un contract; dar, nu se poate şti cu sigu- - » 

ranţă, dacă proprietarul a luat cu chirie corabia (navem condu-  - 

_Xerit) adică a încheiat o conductio rei şi deci poate intenta actio . . 

conducti în conira căpitanului de corabie, ari dacă a dat în an- 

“trepriză transportarea mărfurilor (merces vehendas locaverit) adică - 

a încheiat o locatio operis şi deci poate intenta actio _locati. — 

In astfel de cazuri, când e sigur,-că există contract între părţi - 

şi nu se ştie numai ce anume contract, Labeo a fost de părere, 

că se poate agere praescripiis verbis, adică se poate reclamă cu 

o actio civilis. Se pare, că această acţiune a fost numită civilis 

aclio incerti $. o | | 

Această civilis actio incerti; plăzmuită pentru cazul, când 

avem de a îace cu o convenţie, care este contract, dar nu se. . 

“ştie, ce contract anume; a. -îost întinsă şi la “convențiile .sina- 

lagmatice” neformale, care nu intrau îi nici una din. categoriile 

cunoscute de contracte, pentru ca să se poată cere executarea 

obligaţiei părţei, care nu executase, deşi primise o prestaţiune 

de la cealaită parte. : . i e 

Cea dintâi dintre aceste convenţiuni sinalagmatice nefor- 

_mală, care a fost ocrotită prin civilis actio incerti, a fost aesti- 

" matum 1. — Pe urmă, civilis acțio incerti a. fost dată în unele" 

„cazuri de-do ut des, d. p. schimbul ş. a., precum şi în unele 

cazuri de do ut facias. Jurisconsultul Ariston, din vremea împă- 

ratului Traian, a fost de părere, că în acele cazuri de datio a 

uneia din părţi există synallagma şi deci obligaţie . civilă şi că 

se poate reclamă executarea obligaţiei cu civilis actio incerti. 5.— . 

Mai pe urmă, sa admis de jurisconsulţi, că şi în unele cazuri 

de facio ut facias se poate intentă acea acţiune.—Pe urmă de tot, 

__ şi după oarecare împotrivire din partea Cassianilor sau Sabinia- 

6) D., 19, 5, de praescriptis verbis, 1, $ 1. Cf. D. eod,, 19, pr. 

“DV. mai josn, 18 
. 8) D,, 2, 14, de pactis, 7, $. 2. -
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nilor, s'a admis, că şi în unele cazuri de facio ut des se poate 

deasemenea reclamă executarea obligaţiei cu civilis actio incerti. 
Astfel, până pe vremea lui Justinian se admisese, că numai 

"în unele cazuri de do ut des, do ut facias, facio ut tacias şi facio 
ut des! se poate agere praescriplis verbis cu civilis actio incerti, 

Aceste cazuri, fiind ocrotite printr'o civilis actio, au ajuns să fie 

„contracte. Dar, jurisprudenţa nu li-a dat nici un nume:. „Con- 

ractus quorum appellationes nullae jure civili: proditae suni, — 

In celelalte” cazuri de do ut des: etc., se da tot numai o in face 
um actio pretoriană. 

Justinian, făcând o mulţime de interpolaţii Şi înlocuind atat 

--civilis actio incerli, „cât şi in factum actio pretoriană prin prae- 

scriptis verbis 'actio, (care parcă a fost întrebuințată pentru în- 
“tăia oară sub Dioeleţian în caz de schimb), â pus regula ge- 

-nerală, că ori de câte ori o:parte face o “prestaţiune celeilalte . 
părți, pentru ca aceasta să “facă în schimb altă prestaţiune, 

'se poate agere praescriptis verbis, se poate reclamă cu prae- 

“-scriptis verbis actio executarea obligaţiei. Asifel toate conven- 

țiunile sinalagmatice neformale, care nu intrau în nici una din 

categoriile cunoscute de contracte, au ajuns, prin executare de 

către una din părți, să fie contracte şi anume contracte reale, 

B. Aceste contracte, fiindcă n'au nici un nume, sunt numite 

-n0va negotia de Cajus $, contracte anonime în Basilica *, iar de 

“romaniști sunt numite contracte inominate,. adică contracte fără 
„nume, contracte nenumile. . 

C. Pentru ca să existe un contract inominat, se cere ntruni- | 
rea următoarelor trei elemente : : 

1) Intre părţi să se îi încheiat o convenţie sinalagatică. 

2) Una din părți să fi făcut o prestaţiune. “Deci, re contra- 

“hitur. obligatio. — Simpla făgădueală de a face o prestaţiune 

(pactum de.praestando), nu e de ajuns, ca să dea naştere unui 
contract. inominat, 

3) Cugetul” comun, „ca prestațiunea 'să, fie făcută de: 9 parte 

9) D., 19,5, de praestriplis verbis, 22, 

10) Basilikă, 20, 4, de actione praescriptis verbis, 3.—Expresiunea de - 
„anonymon synallasma*: apare pentru întăia oară în veacul al 5-lea ori al 

“6-lea. Vezi Papiri della Societa italiana, No. 55. (Collinet şi Giffard, Precis 
„de Droit Romain, Vol. Ti 4 (1920; p: 76, no. 1).
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şi primită de cealaltă parte, pentru ca aceasta să facă în schimb 

» o altă prestaţiune în folosul părţii dintăi. 

Din clipa în care aceste: elemente se găsesc întrunite, se 

stabileşte între părţi o legătură obligătoare conformă cu jus'civile. 

D. Dar, contractele inominate se deosebesc de celelalte con- 

tracte prin aceea, că legătura obligătoare există. numai în folosul 

părţii, care a executat, şi că partea cealaltă mo poate invocă în - - 

folosul său, de cât dacă şi ea a executat. — Deosebirea aceasta 

se vădeşte mai ales prin jus poenitendi, care a fost păstrat pen- 

tru creditor şi după ce contractele inominate au îost sancţio-. 

nate civilmente 'şi care astfel din mijloc subsidiar a. ajuns un 

adevărat privilegiu . pentru cazurile, “care” întră în categoria con-. 

„trâctelor inominate. 

„1, Partea, care a făcut prestaţiunea, are, de Ia. Justinian, ale- 

gerea sau să 'ceară executarea contractului, adică prestaţiunea 

“datorită, prin praescriptis verbis actio, sau să se deszică şi să 

ceară înapoi prestaţiunea sa, adică să destiințeze unilateral con- 

tractul fie prin condictio. ob rem dati, îie prin condictio ob poeni-. 

tentiam.. (C. ex poenitentia, c. propter poenitentiam). : . 

1) Praescriptis verbis - actio, nefiind altceva de cât civilis- 

actio incerti generalizată de Justinian, este o cwilis actio şi” de 

aceea are o intentio in juis concepta, Fiindcă se ?ntemeiază pe: 

echitatea- faptelor, ea este o :in factum civilis actio şi o bonae 

| fidei. actio, şi fiincă acele fapte erau arătate în formulă printr'o 

praescriptio 1, de aceea este numită praescriptis verbis. actio. 

Creditorul, intentând praescriptis y verbis aclio, poate, con- 

form regulelor generale, să ceară executarea obligaţiei datorni- 

cului şi, dacă acesta nu va execută, va obținea despăgubiri egale | 

cu valoarea prestaţiunii datorite. — Tot conform regulelor gene- 

rale, în cazul în 'care presiaţiunea datorită era o species, care a - 

pierit prin casus; nu se mai poate reclamă executarea contractului, . 

căci datornicul” poate să scape de obligaţia sa şi să nu fie con- 

damnat la despăgubiri, dacă „dovedeşte, că acea species 'a pierit 

prin Casus, - 
2) Condictio ob rem dati este o civilis actio (ca şi prae-. 

scriptis verbis actio), dar nu-i bonae fidei, ci stricti juris. 

Am văzut, că la ?nceput creditorul, fiindcă nu putea cere 

  

11) Cf. Girard, 1. e. (1918), p..603.n. 1; 

4
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executarea obligaţiei datornicului,; a fost Indrituit să. ceară indpoi 

prestaţiunea sa intentând condictio ob rem dati: 

- Dar, mai pe urmă, sau din dreptul clasic, sau cel puțin 
«din dreptul lui Justinian, condictio ob rem dăti a fost solidarizată 

cu civilis actio incerti sau cu praescriplis verbis actio, adică 'a 

fost supusă aceloraşi regule. Astfel, de unde mai înainte condic: 
iio .0b rem dati putea să fie -intentată, chiar când species datorită 

-pierise prin casus, acum fiindcă în acest caz praescriptis verbis 

-actio nu poate fi intentată, spre a se: cere: executarea contractu- 

lui,. deaceea nici condictio ob rem dati nu poate îi intentată, „spre 

„a se cere desființarea contractului 12, 
| Condictio ob: rem dati poate să tie intentată de creditor, 

-_pentru-ca să desființeze unilateral contractul, când. datornicul 

“este vinovat de neexecutarea obligaţiei sale, adică în. caz de 
întârziere ; a executării 13 | 

- Am mai văzut, că la început condictio ob. rem. dati nu pu- 

tea îi intentată, când prestaţiunea creditorului nu-i susceptibilă - 

să îie dată înapoi, nemo potest condicere factum. Dar, mai târziu . 

-Sa admis, ca ea să poată ă fie intentată, chiar în acest caz, cel puţin 

atunci când o parte s'a îmbogăţit în urma faptului celeilalte părți 1, 

* 83) Condietio ob poenitentiam (condictio propter poenitentiam, 

condictio ex poenitentia). Deşi datornicul nu e în întârziere cu execu- 

tarea, adică deşi răstimpul fixat, pentru ca el să execute, nu tre- 

„cuse, totuş creditorul, dacă-şi schimbă părerea, poate să des- . .. 

fiinţeze unilateral contractul, intentând condictid ob poenitentiam. 
In dreptul Clasic se putea aceasta numai în unele cazuri şi a-=: 

nume, când un: rob fusese înstreinat cui sarcina, ca să fie des-: 
““robit şi când- se dase 0 sumă de bani, sau pentru ca. un rob 

să fie desrobit, sau pentru ca să se facă o călătorie 15. — De |a 
"Justinian însă condictio ob poenitentiam a fost 4 generalizată 5, 

  

12) D., 19, 5, de praeseriptis vru, 5, s, 1; c, 4, 6, de condictomne 

.0b causam datorum, 10. 
13) D., 19, 4, de rerum  permautationt, 1,5. 4, " 

14) D., 19, 5, de praeseriptis, verbis, 25; D,, 12, 6, de condici. indebiti 

26, $, 12. ia , 
15) D, 12, 4, de condici. causa . data, 3, 5. 1, 2 şi 3 D., 12,4 eodi, 
5, pr. şi $. 1. - i 

16) V. mai sus $. “231,4 p: 167 n. 15, —Ci, Cal. c., p+ 507, n. 2, Girard, 

1- 6. p. 605, n. 1 şi 2, -
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Al Partea; care a primit prestaţiunea, dar n'a executat: con= 

tractul, nu poate, după cum am spus mai sus, ca să- invoace - 

'- contractul, în favoarea sa de cât, când şi ea a executat. — Totuş | 

s'a sfârşit. prin a se admite, că şi ea poate să intenteze actio - 

- praescriptis. verbis, în cazul în care prestaţiunea “ primită nu-i con- | 

formă cu intenţia, care a prezidat la operaţie, de pildă, -a fost 

"evinsă din lucrul, pe care Va primiti ELA , 

E Contractele inominate sunt foarte numeroase. Astfel arrha SR 

despre care ani vorbit mai sus, $. 238, este un contract inomi- 

Transactio, „Pacta adjecta, . donatio “sub modo,. convenţia RE 

privitoare la dărea înapoi a. zestrei, împărţeala, despre care vom 

vorbi, sunt, ori pot fi contracte inominate. —Aci ne vom Înde- | 

letnici cu aestimaturi sau contractus - aestimatorius, permutatio, 

precarium şi contractus 'suffragii. Da 

IL Contractus aestimatorius sau aestimâtimi 15 este contractul 

„prin care o parte predă. celeilalte părți anurăite lucruri spre a. 

“le vinde şi cu obligaţia, ca sau să-i. dea un preţ determinat, sau, . 

: dacă: nu le. va vinde, să i le înapoieze. - De regulă, partea “care 

predă lucrurile, tradens, este un. comerciant toptangiu, partea 

„care le primeşte, accipiens, este un comerciant ambulant, circitor, 

iar lucrurile predate sunt mărfuri. In mod excepţional se poate o 

„întâmplă, ca lui accipiens să-i se făgăduească un salar - pentru 
'ostenelele sale. — Acest contract se aseamănă cu contractul de . 
comision de azi. — Lucrul predat spre vânzare se numeşte res . . 
aestimata, iar acţiunea pentru :executarea acestiti “contract se nus 

„meşte aestimatoria praescriptis verbis, actio sau actio de aestimato. 
Contractul estimatoriu produce efecte următoare : 

1) Predarea lucrului nu' strămută proprietatea. Deci con- : 

tractul nostru nu intră nici în categoria do ut des şi nici în acea... 
do ut jacias. — Dar, în mod excepţional se poate; ca el să stră- 

| -mute proprietatea, Aceasta se: *ntâraplă, când accipiens sau plă- 
-teşte preţul lucrului, sau obţine. credit. . : 

2) Accipiens, chiar dacă-nu i. sa făgăduit nici un: salar, 

'respunde totuş de omnis. culpa, fiindcă este interesat, ca să vândă 
„lucrul Cu un preţ .mai mare. decât acela, pe care trebuie să-l 

E plătească, EI ! respunde şi de căsus, fiindcă lucrul i-a fost predat. 

47) D.,. 19, 4, de rerum permuttione, 1 s 1. 

- 18) V..mai sus n. 7. |
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cu aestimatio. — Dar, când. contractul s'a. incheiat după pro- 

punerea lui traden, iar nu a lui accipiens, acesta nu mai res-. 

punde de casus, 
1]. Permutatio, schimbul, este contractul, prin care o parte dă 

_un lucru celeilalte. părţi,.. pentru ca aceasta să-i dea alt lucru.. 

i) Schimbul produce efectele. următoare: 
Fiecare parte trebuie.să-. strămute proprietatea Tucrului, 

pe care-l dă '9. Deci, acest contract întră în categoria do ut des. 
„Datio a lucrilui strămulă proprietatea asupra "aceluia, 

care a primit lucrul, chiar dacă acesta nu execută obligaţia sa. 
2) Schimbul este ocrotit sau prin praescriptis verbis actio, sau 

prin condictio ob rem dati. — Partea care şi-a executat obliga- 

ţia sa, are. alegerea, ca sau să.ceară executarea contractului de 

cătră cealaltă parte, intentând praescriptis verbis actio; sau să 

- exercite. jus poenitendi şi prin condictio “ ob rem. dazi să ceară - 

- înapoi lucrul, pe care,l-a dat. | A 
| III. Precarium este contractul, prin care o parte ingaduie celei 

- -1alte părţi, ca să se folosească gratuit sau de un lucru corporal, 

-sau de: o îndrituire reală oarecare, mai cu seamă de 'o servitute. . 

- Acel care se foloseşte se numeşte precarium rogans, pre- 
carist, celălalt se numeşte rogatus. . 

Ştim din. Istoria - Dreptului Roman, că patricianii şi opti= i 

maţii puteau 'să ia în posesiune din ager:publicus atât câtvoiau 

şi că după rugămintea - (precario) clienţilor lor,. încredinţau a- 
cestora. o parte: din posesiunile de mai, sus, spre a se folosi de 

ele. Deci, precarium era un hatâr; De aceea rogalus putea să-l. 

""revoace oricând voia, — Deasemenea, ştim de la posesiune, că | 

rogatus spre: a recăpătă posesiunea avea interdictum de precario 2%, 

| Mai pe urmă precarium a fost întrebuințat şi în caz „de - 
pignus, de mancipatio cum fiducia a, şi de vânzare cu termin 22, 

| In sfârşit, sub Justinian precarium a ajuns un contract in0- 

minat facio ut facias, .- J 

--"1) Precarium produce următoarele efecte: 5 
- Precaristul! (precarium rogans) dobândeşte posesiunea Iucru- E 

lui corporal, ori quasi Possessio - a Servituţii. 

. 19) D., 19,4, de rerum 1 permautatione, 1 „pr. şi $.5. | 
20).V. Vol. |. parta a doua, p..40. . . Da 
21) V. Vol. Î, partea a doua, p. 241 şi 25, i 
22) D., 43, 26, de precario, 20,
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"Deşi precaristul trage folos din contract, totuş: nu res=— 
punde de cât de dolus' şi de lata: culpa. Dar, dacă a fost pus 

în întârziere, răspunde şi de casus, . 

 Rogatus, pentru ca să ceară înapoi” Jucrul; are “interdictia” 
„de precario şi praescriptis verbis- aclio ; iar. pentru valorificarea: 

celorlalte indrituiri, care pot izvorâ pentru el din “contract, are- 

praescriptis verbis actio 2; — El mare nevoie de condictio ob 

- „rem'dati, căci putea cere lucrul - înapi, adică putea revocă. 
precarium, oricând voia, ad nuturm.. E 

„„_ 2) Precarium se. sfârşeşte: Prin' revocare. .Rogatus poate. : 

să revoace precarium ori când voeşte, ad ut. — 2): Prin. 

moartea precaristului. o. - 

- 83) Precarium. şi commodatum se aseamână prin aceea, că. 

“unul din contractanţi se poate folosi de un lucru; totuş între: 

„„aceste două contracte sunt următoarele „deosebiri: 

- Commodatum are de. obiect numai lucruri corporale. Pre- 

carium- poate avea de obiect şi îndrituiri. reale, 
Comodatarul are numai detentio. „ Precaristul are. posesi- 

unea. | . ăi - 

: Comodatul e încheiat penru un timp anumit, căci fo- 
losinţa lucrului presupune. trecerea unui răstimp ; de aceea «el 

nu poate fi revocat înainte de trecerea acestui răstimp. Preca- 

rium poate fi revocat ad nutum, 
“Comodatarul e respunzător de omnis culpa. Precaristut 

respunde numai de fata culpa. - 
Comodatul nu se sfârşeşte” prin moartea comodatărului. 

" Precarium se sfârşeşte prin moartea precaristului, | | 

IV.. Contractus suffragii. Avem de a face cu acest contract, 
când o prestație a fost făcută, pentru ca să se stărirească să se 

aprobe o cerere adresată, împăratului 2, Maynz spune 3%, că acest 

contract e o: monstruositate bizantină, care nu merită onoarea 

“unei expuneri, ca şi legile contra hereticilor şi alte . gentileţe 

de- felul acesta, 

'23) Cî. Cuq. L.c.p: 505 şi 538, n. 1. (D., 43; 26, „de precario 2 $. 
19, $. 2), Maynz, |. cs i Ş. 244, in fine, : | : - 

24) C., 4, 3,-de 'Sufjragio, 1 şi Novella, 8, capol. 
25) Maynz, |. Ca II, $,, 24, 1. Cf. Cug, |. CP. 356, n. a.
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Secţia 1. 

„___ Contractele verbale. - 

„8. 247, Generalităţi. — 5 

Romanii, ca să arate, că o obligaţie civilă izvorăşte din 

- run contract verbal, zic „verbis contrahitur obligatio“, 
Avem de a-face cu un contract verbal, când părţile, pentru 

ca să-l formeze, “trebuie să schimbe anumite vorbe. 

Sunt trei contracte verbale: Stipulatio, dotis dictio şi, În. 

„rata promissio (iusjurandum liberli). . 

a Ş.'248. Stipulatia. 

A. Stipulatio este un contract abstract, constând dintro -- 

întrebare verbală şi un răspuns tot verbal, care să armonizeze 

"cu întrebarea. D. p. Spondesne mihi centuri dare ? Spondeo. | 
B. Intrebarea se numeşte rogatio sau interrogatio,. iar răs- 

"- punsul se numeşte sponsio sau responsio. — Persoana care a 

făcut întrebarea, este creditor şi se numeşte stipulator ; iar per- 

soana, care a răspuns la întrebare, este datornic şi se numeşte 
promissor. — Deci, stipululio arată partea activă a obligaţiei, cre-. . 

“anța, iar promissio arată paitea pasivă a obligaţiei, datoria.— 

De aceea, vorba stipulare este întrebuințată numai de creditor, 

sau pentru creditor, iar vorba.promitlere numai de sau pentru 

datornic. Dar, uneori, d. p; în Instituţiile lui Justinian, vorba 

stipulare e întrebuințată şi pentru: datornic. 

C. Obârşia etimologică a stipulaţiei este stipulus, ce i 

“seamnă firmus, tare, “valabil: Stipulaţiă întăreşte obligaţie, 

face să fie valabile. 

D. Obârşia juridică a 'stipulaţiei este secularizarea unui 

jurământ obligator al dreptului vechiu, 
Jurământul religios' se numeşte, în dreptul, vechiu, sponsio, 

„La jurământ vorbesc douăfpersoane, aceea care- -| deferă ; şi aceea 

- care-l prestează; deci el este' un dialog. Jurământul, chiar înainte 

„deslegea celor 12 table, dă naştere la obligaţii civile. Cicero ne 

- spune, că pe vremea celor 12 table, jurământul eră întrebuințat, 
ca să angajeze Jides !. ! 

.. 1) Cicero, de officiis, 3, 31, 11: „Nulem enim. vinculum ad adstrin- - 
"> gendam fidem jurejurando majores artius esse volueruni. Id indicant leges in 

„XII tabulis“, — Dionys de Halicarnass, 1, 40.
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“Stipulaţia, din punctul de vedere al datornicului, “ se nu-. 

“meşte tot sponsio.. La stipulaţie vorbesc deasemenea două. per- - 

soane, acea care întreabă şi acea care. răspunde ; deci şi stipu- | 

_ laţia este un dialog. . 
Din jurământ, act religios, care dă naştere. la obligaţii ci-. 

vile, s'a putut să derive stipulaţia, act profan, care deasemenea. 

dă naştere la obligaţii civile, înlocuindu-se dialogul de la ju- 

rământ prin întrebare şi răspuns. Aceasta se întâmplase înainte: 

-de lex Aquilia, -adică înainte de începutul veacului. al şeaptelea 

- de la întemeerea, Romei. 

î. 

E. Pentru ca o stipulaţie să fie valabilă, se cere intrunirea - 

următoarelor trei elemente: O întrebare verbală, care să arate: 

“obiectul, dar fără să arate cauza: — Un răspuns imediat verbal, 

care să armonizeze .cu întrebarea, dar deasemenea fără să. arate: 

cauza: — Şi, atât pentru întrebare, cât şi pentru răspuris - să se: 

intrebuinţeze aceleaşi vorbe latinești. D. p. Dari spondes ? Spondeo. 

* Dabis 2 Dabo. Promittis 2 Promitto. Fidejubes 2 Fidejubeo. : Fa-. 

_Cies 2 Facio 2. — Deci, avem de a ace cu un schimb de vorbe: 

fără întrerupere. i - 

1). Nu oricine putea să intrebuinţeze: toate aceste vorbe Ja 

tineşti. De vorbele! dari- 'spondes 2 spondeo se puteau servi numai 

cetăţenii. romani, iar nu şi peregrinii. Aceştia se puteau servi 
“ numai de celelaite vorbe latineşti 3, — Totuş pe vremea lui Ca/us.. ' | 

se susținea, că vorba spondeo putea să fie întrebuințată şi de- 

peregrini, dar. numai. întrun singur caz. şi anume, când co-. 

mandantul suprem al armatei romane “întreabă pe comandantul” * 

„suprem al unui popor peregrin, ori invers. D. p. Pacem fu-- 

 turam spondes ? Spondeo. Dar, cu drept cuvânt, Cajus spune, că. 

aceasta este o fineţă prea mare; căci, dacă se calcă: învoeala. 

(tractatul de pace), nu.se reclamă ex stipulatu, ci se păşeşte: 

“ conform .cu dreptul războiului 4, 
Dacă -obiectul stipulaţiei este o sumă de bani, răspunsul 

trebue să arate aceeaş sumă, ca şi întrebarea. D. p. Dacă Pri- 

mus întreabă pe Secundus, făgădueşti sămi dai o mie? Secun- -. 
dus, trebuie să răspundă, făgăduesc să- ţi dau o mie. — Dacă... 

2) Cajus, 3, $. g -- a 

- 3) Caius, 3, $. 33. -. a aa 
4), Cajus, 385.94... A
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“Secundus răspunde, făpăduesc să-ţi dau- 500, stipulaţia nu , este 

valabilă ; căci, răspunsul nu armonizează cu întrebarea 5. — Dar, 

răspunsul poate să cuprindă şi vorbe streine de contract; aces- 

tea sunt privite ca de prisos şi stipulaţia este valabilă. D. p. 
Secundus, fiind - întrebat, spondes miki centum dare, răspunde 

arma virumque cano spondeo €, 6 - . 

2). Pe vremea lui U/pian ? se ingădută, ca vorbele lati- 
neşti să fie tălmăcite în greceşte şi ca: să se întrebuinţeze şi 

vorbe streine (greceşti, punice, asiriene ş. a.), cu condiţie sau 

ca părţile. să înţeleagă limba întrebuințată, sau ca ele să se ser-- 

vească de un. tălmaciu. 

" Deasemenea. -s'a îngăduit, ca prin răspuns să se arate o 

sumă mai mică decât acea din întrebare. In acest caz şi stipu-, 
laţia este valabilă pentru Suma cea mică, . 

In sfârşit, sa mai: îngăduit, ca răspunsul să poată fi dat 
şi cu alte vorbe decât cu acelea, cu care se făcuse întrebarea, 

adică s'a îngăduit, ca răspunsul să nu se, imbineze cu întrebarea. 
De pildă: Creditorul întrebând, tăgădueşti să-mi 'dai.o sută 
(spondes mihi centum dare), datornicul răspunde, de ce -nu 

“(guidni) 9. În acest caz stipulaţia este valabilă, fiindcă avem o | 
" întrebare şi un răspuns. —. Dar, dacă întrebatul dă numai din . 

cap, obligaţia nu se naşte şi nu-i valabilă. 
F. Din pricină, că se cere să se facă'o întrebare. verbală 

şi să se respundă imediat tot verbal, rezultă, că: 
Părţile contractante trebuie să fie prezente. Deci, stipulaţia 

nu se poate încheia îiitre absenţi. — S'a îngăduit cel mult cre= 

ditorului, ca să poată incheia stipulaţia printr'o persoană de sub 

puterea sa, mai ales printrun rob, . | 
Surzii, muţii şi surdomuţii nu pot să încheie. o tipu 

laţie, fiindcă întrebarea şi răspunsul trebuie să fie sau rostite, 

sau auzite, 

| „Pentru ca, la caz de nevoie, să se dovidească “schimbul 

. de vorbe şi prezenţa părţilor, trebuie, ca la încheierea stipulaţiei 

să fie faţă martori ; altfel, creditorul „eră în pericol, ca la exe- . 

5) V. mai sus $. 219,n.5, „6. şi 7,-p. 129. 
6), D., 45,1, de verb. oblig., 65. 

7). D., 45, 1, de verb. oblig. |, $. 6. 
_8) V; mai sus n.5, | 
9) D., 45, IL de verb. oulig., 1, $. 2,
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- cutarea obligaţiei datornicul să susțină, Că nu S'a obligat prin 
“stipulaţie. | ie a _ 

„G. Pe vremea lui Cicero se obişnuea, ca, după încheerea 
stipulaţiei, să se redacteze un înscris, care să fixeze vorbele - schimbate, - a a IE | 

Pe vremea împăraţilor Severi, pentru. ca în caz de con-: 
testaţie, să se poată dovedi mai uşor o stipulaţie, se redactă un 

- înscris (cautio, . instrumentuin), în care se spunea cele petrecute 
-- între părţi, care se sfârşea cu vorbele „stipulatus est Aulus Agerius, 

spopondit Numerius Negidius“ şi care se da creditorului, — S'a 
admis, că: prin înfăţişarea unui astfel de înscris -se dovidea, 

„Că întrebarea şi răspunsul au fost făcute, aşa că rămânea de do- 
„vedit numai, că părţile au fost prezente, n 

Pe vremea împăratului Leon (472 d. Ch.) s'a dispus, că - 
nu mai este de nevoie forma de întrebare şi de răspuns, ci e 

-- deajuns schimbul de vorbe, adică părţile să se oblige verbal. 
De atunci, pentru ca stipulaţia să fie valabilă, este deajuns pre- 
zența părţilor şi schimbul de vorbe, -  - 

„In sfârşit Justinian (531 d, Ch.).a dispus, că dacă se în- 
făţişează un înscris, în care 'se' spune, că părţile au fost pre- 
zente -şi că întrebarea. şi răspunsul au fost făcute, -atuinci un ast- 
fel de înscris trebuie crezut în întregime, şi că în orice caz! 
afirmarea prezenţei părţilor nu poate fi combătută decât cu do- 
vezi limpezi şi foarte vădite (/iguidis ac manifestissimis proba- * 
tionibus), adecă sau cu înscrisuri (per scripturam), sau cel puţin 
cu martori vrediiici de toată credinţa şi mai pre sus de ori ce. 
bănueală (per festes undique idoneos et omni exceptione majores)!, 

“care să arate, că părţile au lipsit toată ziua din oraşul, în care 
-S'a făcut actul. — De aci urmează, că de atunci două persoane pre- . 
zente în aceeaş zi şi'n acelaş loc pot să facă valabil 6 stipulaţie în 

„Scris, fără să se vadă şi fără să schimbe vre o vorbă şi că deci 
sipulaţia aceasta este un adevărat contract scris. — Consequent 
ar fi fost, ca deatunci şi surzii, muţii. şi surdomuţii să poată în- 
Cheea o. stipulaţie, căci şi aceştia pot să redacteze ua înscris ca: 
acel de mai sus.-Totuş aceasta nu s'a admis şi vechea prohibiţie 
a fost păstrată.. * o | 

  

10) C., 8, 37 (38), decontrah. ei commil. stip., 14, $.2. — CE. Art. 
349 din Codul Comercial, Sa Ă o IE .
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H, La o stipulaţie se . poate adăoga atât o "condiţie, cât şi 
un termin. 

Î. Stipulaţia se întrebuinţează : 
Pentru a încheiă o convenţie nesinalagmatică şi anume, 

pentru a făgădui, lu început numai pecunia certa, apoi şi res 

certa, în sfârşit şi un incertum, fie o facere, fie o non facere, 

adică pentru a creă obligaţii atât certae cât şi incertae. 

Pentru a îmbracă toate convențiile -sinalagmatice în forma. - 
verbală. In acest caz, stipulaţia primeşte întrânsa convenţia si- 

nalagmatică, de aceea e numită stipulație receptivă. Dacă acea 

convenţie este materială, stipulaţia, care este un contract abs- 

tract, ajunge contract material. 

Pentru a întări convenţii preexistente. (Stipulatio poenae 1). 
Pentru a înlocul o obligaţie veche cu una nouă, adică pentru 

“a face o Novatio !?. — Când creditorul din obligaţia cea veche 

este înlocuit prin altă persoană, novatio se numeşte delegatio 

nominis; iar când datornicul este înlocuit prin altă persoană, * 

novatio se numeşte delegatio debili. 

Pentru a garantă, în materii de procedură, diferite obligaţii ale 

împricinaţilor. (Stipulationes praeloriae 13).— In caz de garanţie re- 

ciprocă ştim, că se întrebuinţează vorbele restipulare şi resiipulatio. 
Pentru a cieă obligaţii coreale 4,“ 

“Pentru a adăogă o convenţie accesorie la una principală. 

Astiel este adstipulatio şi adpromissio 4, 
In sfârşit,-se poate spune, că stipulaţia serveşte să conso- 

lideze toate felurile de convenţii, să le transforme în contracte 

"verbale şi astiel să le facă să dea naştere la obligaţii civile. De 

„aceea s'a zis, că ea este un tipar de contracte. 

']. Stipulaţiile sunt de mai multe feluri : Stinulationes con- 
“ventionales, necessariae şi praeposterae. 

Stipulationes conventionales sunt acelea creatoare „de obli- 

- gaţii. Numărul lor este infinit: Quarum totidein genera sunt quot, 
" paene dixerim, rerum contrahendarum 5, 

Stipulationes necessariae sunt acelea impuse dc autoritatea 
judecăterească. Ele sunt de trei feluri: Stipulationes praetoriae 

11) V. mai sus $. 237, p. 187. . 
12) V. mai jos: Novatio $. 320 p. 5! 6. 
13) V. Vol. 1, 1, &. 97, p. 460. 
14) V. mai jos: Oniigaţiite coreale $..326, p. 551. 
15) V. mai ios: $Ş 328 şi 329, p 07 şi 568. 
16) D., 45, , de A „oblig, 5; |. 3; 18, de div. stip., $. 3.
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(şi aediliciae), stipulationes judiciales şi stipulationes communes 1!. 
Stipulationes praeposterae sunt acelea, prin care se făgă- 

"dueşte să se facă prestaţiunea unei obligaţii condiţionale îna- 
„inte de împlinirea condiţiei. D. p., dacă va veni corabia din 
"Asia, făgăduesc să-ţi dau azi o sută. Astiel de stipulaţii cu= 

prind in sine o absurditate, de aceea, în dreptul vechiu: nu erau. 
valabile. — Totuş, împăratul Leon a dispus, ca ele să fie va- 
labile, dacă-s privitoare la înzestrări. — In sfârşit, Justinian a 
rânduit, ca ele să fie în totdeauna. valabile ; dar, să nu se poată 
cere executarea lor. de cât după împlinirea condiţiei. | 

"K. Stipulaţia este ocrotită prin trei acţiuni, toate stricti juris. LĂ 
|. La început ea putea fi valorificată prin legis actio per: 

sacramentum in persona. | 
II. Pe urmă a putut fi valorificată prin legis actio per con- - 

dictionem şi anume de la lex Silia, când avea de obiect pecunia 
certa, şi de la lex Calpurnia, când avea de obiect res certa. — - 
Din această /egis actio au eşit două acţiuni: 

Condictio certae pecuniae, numită şi aciio certae creditae pecu- 
niae, când eră vorba de plăta unei sume de bani, şi 

Condictio triticaria sau condictio certae rei, când eră vorba 
de alte lucruri afară de bani. 

III. In sfârşit, după ce stipulația s'a întrebuințat şi pentru 
un “incertum, ea putea fi valorifiată şi prin aclio ex stipulatu, 
când voiam să reclamăm sau o facere sau o non facere 1. 

IV. Deosebirile dintre aceste trei acţiuni sunt următoarele: 
Condictio certae pecuniae are şi inlentio certa şi condemnatio 

"certa şi, dacă e intentată, se poate, face sponsio şi restipulatio 
fertiae partis: 

“ Condictio .triticaria are intentia. certa, dar condemnatio. in- . 
„certa, şi, dacă e intentată, nu se poate face Sponsio, şi restipu- 
Iatio terliae paris. 

Actio ex stipulatu are şi intentio incerta şi condemnatio incerta 
şi, dacă e intentată, nu se poate face sponsio şi” restipulatio 

tertiae paris. | | 
Expresiunea aclio ex <tipulatu se întebuinţează şi pentru a. 

arăta în general acţiunea izvorând din stipulaţie, | 
„N. Creditorul intentând una din aceste acţiuni ajunge la | 
condamnarea datornicului, cu următoarele deosebiri : Dacă Stipu- 

17) V, Vol. 1, 1, $. 97. p. 460. 
18) Maynz, L Cc. “i, $. 6, n 11—19, p. 354, este de părere, că nu 

toate acţiunile, care ocrofese stipulaţia, sunt stricii Juris. 
19) V. Maynz, |. c., Ii, $. 246, n. 5 şi urm, p. 353,
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laţia era. “abstractă, fără să mai i facă dovada: cauzei stipulaţiei ; , 
iar dacă era materială, 4 trebuea să dovidească înfăptuirea, reali- 
zarea cauzei. 

VL Datornicul este supus 's regulelor generale ale obligaţiilor: | 

1) EI nu răspunde de casus, dacă obiectul prestaţiunei este . 
0 species. 

2) Răspunde, de. dolus, ca toată lumea. , 
3) Răspiinde: de culpa, numai dacă trage folos din raportul | 

„obligator încheiat. 

4) In ce priveşte evicţiunea deosebim : 
„Dacă a făgăduit, ceva donandi animo, nu răspunde de evic- 

ţiune, 

In celelalte. cazuri (când pa făgăduit donandi. animo) : 
Dacă.e obligat la dare şi dacă a predat lucrul, fâră să'strămute 
proprietatea, rămâne obligat, ca şi cum nici o prestaţiune n'a 
fost făcută şi creditorul poate reclamă: despăgubiri, fără să mai . 
aştepte, ca evicţiunea să se întâmple. — Dacă:e obligat Ia fa-. 

- cere, responsabilitatea. sa variază după natura: particulară a pres-. 
taţiunii. - 

5). In cazu! în care nu se realizase cauza, pentru care se 
încheiase stipulaţia : -. a , 

Dacă este vorba de'o stipulaţie: abstractă, datornicul. poate 
sau să intenteze 0 condictio în contra creditorului şi dovedind, 
că nu s'a realizat cauza, să ceară” să fie liberat de obligaţia sa, 

„Sau să opună exceptio doli în contra acţiunii creditorului şi do- 
- vedind nerealizarea - cauzei, să obţină respingerea reclamaţiei. 

| Dacă este vorba de o stipulaţie materială, datornicul se 
poate apără, invocând numai nerealizarea cauzei (d. p. opunând - 
exceptio. doli, exceptio non numeratae pecuniae  etc.), dar mare - 

"nevoie să mai dovidească acea nerealizare, căci 'creditorul. e i 
acela,. caren acest: caz; trebuie să dovidească realizarea cauzei. 

Ş: 248 dis. N 
L Obârşia etimologică a stipulaţiei este controversată : 
"Unii susțin, că vorba stipulatio vine de la stips, care în- -. 

„Seamnă nummus, ban, şi de la care s'ar fi format diminutivul Si 
- stipula !. . 

1). Varro, de A L., 5, 182; Festus,. vo “Stipem, _y, Huvelin, „Stipulatio' 
stips et sacramentum. (Estratto dagli studi in onore di Carlo Fadda) 1906.— 
B. Kiibler, Geschichte des rm. „Rechis, 1 1925, p. 168, n. 2.
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“Alţii susţin, după ctim am: văzut mai sus, că vine de la 

stipulus — firmus 2. ' 
Insfârşit, alţii susţin, că vine de la Stipula, care înseamnă 

tulpină (paiu) de cereale 3. 
UL Obârşia juridică a stipuiaţiei deasemenea e controversată. | 

1) Unii susţin, că stipulaţia este un nexum simplificat, şi ar- - 

. gumentează astfel: a 
La început-nexum se' făcea, după cum Jăzut 5, per aes et 

-librăm şi cu damnatio, anumite vorbe rostite de creditor, — Dar, 

_cu.vremea ma mai fost nevoie să se întrebuinţeze aes et libra, 

ci a fost deajuns schimbul..de vorbe 5. 

Impotriva acestei păreri se obiectează: La nexum vorbeşte _ 

numai creditorul, pe când la stipulaţie vorbesc. şi: creditorul şi 
datoinicul ; deci nexum este un monolog, i iar stipulaţia un dialog. 

Stipulaţia nu poate fi o simplificare” a lui nexum, căci dialogul 

nu-i o simplificare a monologului $, - - 

2) Alţii susţin, după cum am văzut 7, -că stipulaţia este o. | 

'secularizare a unui jurământ obligator al vechiului drept. . 
Impotriva. acestei păreri se obiectează: Jurământul nu se 

"aseamănă cu întrebarea şi răspunsul de la stipulaţie. Formula 

jurământului eră dictată de autoritatea! publică “sau religioasă, 

care primea jurământul. A dictă un jurământ, nu-i tot una cu a 

întrebă; Acel care dictează. nu-i creditor, pe când acela care în- 

- treabă spondesne este creditor &.- - 

-3) Alţii susțin , că stipulaţia îşi trage obârşia din garanţie 
dintrun act, prin care datornicul garantează pentru el,  Însuş, şi: 
argumentează astfel. | 

__ Vorba sponsor a „aratat la început pe garant ; deci Sponsio, 

„răspunsul datornicului din stipulaţie este în legătură cu garanţia. -- 

„_- 2). Paulus, Sententiae, 5, 7,.$. 1; J.» 3, 15, de verb. oblig, pr. —V. 
_maisus 8.248, C, p. 235. -. 

| 3) Lex Romana Curiensis, 24; Isidor, - Origines, 5, 24, —. -C, Maynz, 

- 1. €. Il, $: 245, n. 8; „Girard, 1. c., p. 49%, n. 2. 

. 4) V. mai sus $. 240,A. 1,1, p.202,n.2. | 

5) Mayuz, |. c., II, $. 265, n. 4—7.p. 347. 

6) ]. Girard, |. c., p. 495. Să 
DV. mai sus $. 248, D, p. „235. 

8) Cornii, Droit Romain, p. 59.
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Impotriva acestei păteri se obiectează 9: Ea nu doboară 
argumentul părerii a doua, că jurămăntul este! întrebuințat - pe 
vremea legii celor 12 table, ca să dea naştere unei obligaţii ci- 
vile. Apoi, ea "nu ține seamă, că jurafa promissio, care se face - 
prin jurământ, -este apropiată de sponsio şi are aceleaşi sancțiuni, . * 

- 47 Stipulaţia îşi trage obârşia din jurământ; dar e cu pu- 
tinţă, ca ea să fi fost sancţionată juridiceşte pentru întâia oară 
în cazul garanţiei de: mai sus 9, 

III. O chestiune foarie controversată este următoarea : Ră- 
“masa stipulaţia contract abstract, ori de la Justinian, a ajuns 
un contract material ? 1 

- $. 249. Dotis dictio şi jurata promise 

| Despre aceste două feluri de obligaţii “verbale vom. “vorbi 
„mai jos la „Indrituirile de familie“ şi anume, despre dotis dictio la 
„modurile, cum se poate constitui o zestre, iar despre jurata 
promissio la desrobire. - 

Secţiunea Il. 

Contracte tezele, | 

$ 280 

Romanii ca să arate, că o obligaţie civilă izvorăşte dintr” un 
, contract literal, zic „litteris contrahitur obligatio“. : 

Avem de a face cu un contract literal, când, în urma Invoelei 
- părţilor, anumite menţiuni se fac în scris întrun registru. anumit 

al creditorului. 

In acest paragrai ne vom. îndeletnici cu litterarum obligatia. 
a dreptului vechiu, cu chirographa şi syngraphae şi « cu litterarum 
obligatio a dreptului nou. 

„A. Litterarum obligatio a dreptului vechiu, 
E: Ea este un contract: abstract constând din scrierea în re- 

9) P. Collinet şi A--Giffard, "Prâcis de droit. romain, II (1927), pag. 
15 şi: următoare. 

10) Cf. C. 4, 30, de non numerata pecunia, 13; D, 22 , 3, de probat, * 
ei ? praesumpls 2, Ş. 4. - E



m i 

gistrul creditorului, că o creanţă de bani datorită dintr un: raport 
juridic anterior a fost întâi primită şi apoi dată. i 

"II. Orice paterțamilias cu rândueală în afacerile sale ține 

mai multe .registre, 

1) Am vorbit de Kalendarium 1, în care se arată data când 

trebuie plătite datoriile şi dobânzile datoriilor. Aici vom vorbi de - 

„alte două registre: Adversaria “şi „Codex accepti et expensi sau. 

 tabulae accepti et expensi. 

2) Adversaria este un registru, care pare, că se aseamănă. 
cu fegistrul numit astăzi Strazza, ori - Jurnalul, iar „odinioară | 
numit la noi tă;fălog. Da | 

Paterfamilias trecea în acest registru “toate operaţiile pri- 

vitoare la mişcarea : numerarului său în şirul în care erau făcute. 

De pildă: - | 

Expensum L. Titio centum = Am dat 100 lui Luciu Titius, | 

| Acceptum centum a 2 :Cajo Seio =— Am primit, 100 de la.. 

" Cajus Sejus.  .. N - 
Expensum L. T itio “centuri ex vendito =— = Am dat Iui- L, 

„Titius 100 din vânzare. 
Acceptum centum-a 2 C.- Sejo ex vendito. = = Am primit | 100: 

de.la C. Sejus din vânzare. IE 

| 3). Codex (tabulae) accepli et. expensi este un registru, care | 

pare, că se aseamănă cu Registrul de casă de azi. Pe o pagină. 

a acestui registru se scrie ceea ce se încasează, adică ceea ce 

„intră în casă, avere sau credit; iar pe pagina opusă se scrie 
ceea ce se datoreşte, adică ceeace: iese .din casă, dare, debet - 
(nu. debit, cum se zice 'azi). În fiecare lună paterfamilias trece 

în mod regulat din adversaria în acest codex . toate operaţiile 
după firea lor, adică pe o pagină trece numai ceeace a primit, 

iar. pe pagina opusă numai ceeace a dat. De pildă: 

Acceptum centum a2 C. Sejo. + Expensum L. Titio centum.. 
Acceptum ceritim a2 C. Sejo... Expensum L. Titio centum 

„+ eX vendito. i ex vendito. : | 

.Dela vorba acceptum sa făcut vorba acceptiltio, iar de. la 
experisun s'a făcut expensilatio.. a _ Sai Aa 

DV. Vol. 1, 1, $. 61 p. 311, - 
2). In limba latinească veche se zice, în cazul contractului literal, 

_ di în loc de a. De pildă : Acceptuin centum- af C. Sejo. .
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Pâterfamilias, când scoate bani din caşă şi-i dă d. p. lui 

L. Titius, dobândeşte contra acestuia o creanţă, care se numeşte 

nomen arcariumn, 

In.acest Codex se mai putea face şi următoarea . operaţie: | 

| Paterfamilias; având de luat 100 de la L. Titius, fiindcă îi vân- 

duse d. p. o casă, scrie, fără să fi primit nimic, acceptum cen- 

tum a. L. Titio'ex vendito şi imediat pe pagina opusă scrie, fără 

să fi dat nimic, expensum L. Titio centum. In acest caz nu mai 

eşea bani din casă, -căci ceea ce paterfamilias are de luat, este 

trecut mai întâi ca primit şi imediat ca dat. Acest îel de creanță . 

se numeşte nomen transcriplicium (transscripticium). — Din cele - 

spuse rezultă, că'ea este o obligaţie, care se naşte, nu scoţân- 

du-se barii din casă, ci trecându-se în Codex o sumă de bani 

datorită dintr'un raport juridic anterior mai întâi ca primită (accep-: 

tum) şi imediat apoi ca dată (expensum), 

Deosebirea ! dintre nomina arcaria şi nomina transcripticia 

constă în aceea, că nomina 'arcaria nu sunt contracte literale, 

pe când nomina transcripticia sunt contracte literale, 

| III. Pentru ca o litterarum obligatio să existe se cere intru- . 

nirea următoarelor elemente: Părţile să fie cetăţeni romani. — - 

Transcriptio (transscriplio). — Şi consimţimântul părţilor. 

1). Părțile să fie cetățeni romani. Numai cetăţenii romani. 

pot să încheie un contract literal, — Străinii, în general, nu pot 

să încheie un astfel de contract şi deci nu se pot obligă în 

acest chip. Ei nu țin registre, aşa că le lipseşte posibilitatea de 

a face nomina transcripticia. 

2). Transcriptio. Ea constă în aceea, că o sumă de bani 

"datorită 'dintrun raport juridic anterior este trecută mai întâi pe 

"o pagină a registrului ca primită şi apoi pe pagina opusă ca dată. 

Transcriptio este de două feluri: A persona in personam * 

şi a re in personam. 
Avem de a face cu. o transcriptio a persona. in personam, 

când o creanţă, care e pe numele unei persoane, e trecută pe - 

numele altei persoane, De pildă: Centum ce avem de luat-de- 

la L, Titius, este trecut ca primit dela acesta (acceptum centum 

-a L, Titio) şi apoi ca dat lui C. Sejus (expensum C. Sejo centum). 

Prin urmare în loc să avem de datornic pe L. Tilius, ca până 

acum, îl vom avea pe C. Sejus. Aceasta se întâmplă, când L. . 

Titius are de luat şi el o sută de la C. Sejus şi ca să-şi achite
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datoria sa faţă de noi, spune “datomicului său să ne plătească, 
-adică când se face o delegatio 3, - 

“Avem de a face cu transcriptio a re in personam, când, 
creditorul - şi datornicul rămân aceiaşi, dar o datorie născută.. 

"din altă cauză, e trecută, ca expensum. De pildă, având de în-. 
casat centum dela -L. Titius ca -preţ dintr'o vânzare, trecem mai 
întâi centum ca primit „acceptum. centum a L. Titio ex vendito“ . - 
şi apoi pe pagina “opusă îl trecem, ca dat tot lui £. 7ifius ca 
imprumut (expensum  Titio centam). In acest caz raportul juridic 
anterior (vânzarea) este înlocuit prin împrumut, Cajus spune foarte 
lămurit, că a re in persona transcriptio it, veluti si: id quod tu | 

ex erhptionis causa aut condictionis aut socielalis mihi debeas, id 
"expensum tibi tulero“ 4. | | 

3) Consimţimântul părților. Creditorul trebuie să facă. trans- - 
scriptio în registrul său cu consimţimântul datornicului. . 

IV. Din 'cele mai de sus rezultă: 
Că nu se cere ca părţile să fie prezente la încheierea contrac- : 

tului literar. De aceea acesta este singurul. contract formal al 
” vechiului drept, care nu cere prezenţa părţilor Din acest punct - 

de- vedere el este foarte practic. 
Că numai creditorul face transcriptio în registrul său. Deci :. 

nu eră nevoe, ca şi datornicul să facă franscriptio în registrul | 
„Său. Este foarte probabil, că de regulă şi datornicul face frans- 

- criptio ; “dar, chiar dacă n'o face, contractul literar există, 
Că numai cetăţenii romani pot încheia un contract literar.— 

Dar Cajus ne spune, că după părerea Casinianilor sau Sabinianilor 
prin_transcriptio 'a re in personam şi pereg grini pot îi obligaţi 5 

"Că litterarum' obligatio este un contract abstract: Creditorul 
„mare nevoie să arate cauza obligaţiei— Dar, se "'nţelege dela sine, . 
“că dacă un paterfamilias ar trece în registrul său, că o persoană 
îi datoreşte o sumă de” bani, fără ca în realitate să-i.fi dat ceva, 
deşi va fi tăcut nomen îranseripticiun, contractut literal nu va. 
există, 

_. 

„Că acest contract se întrebuințează: numai, când « e Vorba. 
de sume de bani (de numerar). , 

V. La litterarum obligatio se poate adăogă un termin, fiindcă, 

3). Cajus, III, $. 130, a 
4) Cajus, III, $. 129. A 

5) Cajus III, $. 133. o -
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„ea: este un fel de împrumut.; dar, nu se poate adăogă o condiţie. 
VI.. Efectele produse de litterarum obligatio sunt: | 

1) Creditorul poate cere şi obţine întotdeauna condamnarea: 
datornicului dovedind numai nomen transcripticium, fără să aibă. 

-. nevoie a dovedi cauza obligaţiei. — Pentru aceasta el are, la în--. 

ceput, legis actio per sacramentum in personam. Apoi, fiind vorba: - 

de pecunia certa, poate intentă legis actio per condictionem. In 

- sfârşit, poate intentă condictio ceriae pecuniae, .: Se 

2) Datornicu! nu se. poate apără de cât în cazul, în care 

reclamantul. ar fi făcut nomen transcripticium, fără ca să ti dat 

ceva datornicului. In acest “caz datornicul are exceptio doli. -. 
_ 3) O. chestiune controversată este: Litterarum obligatio- - 

operează novaţiune, ori nu ?. Părerea. cea ma întemeiată este că 

operează novaţiune 6. 

VIII. Litterarum obligatio, de. care . am n vorbit, a dispărt pe 

vremea imperiului. 

„.B, Chirographa şi syngraphae.. 
"1. Cajus ne spune, că peregrini se pot obligă, litteris prin 

| chirographa şi. Syneraphae, în Care scriu sau că datoresc ceva - a 

sau că vor da ceva ?, adică vor strămută proprietatea unui lucru,” 

| IL, Chirographum este un înscris redactat Ja persoana în- 

"tăia şi cu subscriplio. a datornicului, 

Syngrapha este un înscris redactat Ia persoana a treia, pe . 

care martorii îl pecetluesc cu. pecetea lor şi care are subseriptio 
a lor, - . 

III. Aceste, inscrisuri sunt. “contracte literale, iar nu numâi 

acte. probatorii :. Dacă în ele se spune de pildă, că s'a numărat 
o sumă de bani datornieului, acesta este obligat, chiar dacă nu. 

primise nimic. 

„IV, Este controversată chestiunea” dacă cfiifographa şi Syn= 

graphae de mai sus au. dispărut, ori nu după anul 212, când 

Caracalla-a hărăzit cetăţenia romană tuturor Supuşilor, Jiberi din: 

împărăție, afară de peregrini. dedeticii *, 

"C. Litterarum obligatio a dreptului nou, _ 

ÎL. Această literaruni obligatio este o obligaţie abstractă 

6) Cuq., 1. e. p. 618, n, 2, ct. Girard, IL c.p.. 107, n. 3 
7) Calu, 1, e, 134. 
8). P “ Colinet şi A. Giffard, |. c., Il (1927), No. 46, p. 26. 
9) Ci. Girard, | Cup. su, n. 3. 

a
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constând dintru un înscris (cautio) relativ la un imprumut sau u de 
bani, ! sau de alte lucruri „(aliae res), probabil cereale, datând „cel 
puţin de doi ani. * - 

AL. Am spus, că, pentru ca actele juridice să fie dovedite | 
. mai uşor, părţile: făceau înscrisuri, cautiones, instrumenta, şi că, 
acestea erau de două feluri : Cautio discreta şi cautio. indiscreta !, 

„__=  Quid, dacă cineva printrun înscris al său recunoaşte, că a. 
“primit o sumă de bani ca Imprumut, dar în , realitate n nu primise 
nimic ?-: 

1). ln acest caz datornicul poate face una din două: | 
„ “Când creditorul reclamă plata, datornicul opune exceptio . 

- doli, că n'a primit nimic, şi trebuie să facă dovada, căna primit 
nimic, 
__. Datornicul, naşteapiăi să: fie dat în judecată, ci ia a iniţiațiva N 
şi cere prin o condictio sine causă.să i se dea înscrisul înapoi, 
fiindcă ma primit nimic. Şi'n acest caz: datornicul, ca. reclamant, 

„trebuie să facă dovada, că n'a primit nimic şi că deci înscrisul 
„ „se găseşte fără cauza: în mânele. creditorului, .. | 

Deci, în amândouă cazurile. datornicul trebuie să facă do- 
vada, că n'a primit nimic! | | 

2). De la Caracalla, în cazul! în care e vorba de un înscris... 
(Cautio) . emanând de la datornic (fie scris în întregime de acesta, - 
fie scris*de: altul, dar cu subscriplio a datornicului) Înscris privitor Ă 
la un împrumrt de bani, datornicul, dacă nu primise banii (fie că nu 
primise nimic, fie că primise mai puţin), are guerella non nume- 

" ratae pecuniae, pe care o poate valorifică sau prin exceptio non 
numeratae pecuniae, “sau prin condictio sine causa, 'sau printro. - 
contestatio, fără ca, în câteşi treile: cazuri să mai fie obligat să 

tacă dovada, că n'a primit banii, ci creditorul trebuie să facă 
dovada, că a numărat banii. Deci, de la Caracalla se ?ntorc pe 
dos regulele . generale.. De unde mai înainte datornicul trebuia * 
să facă dovada, că n'a primit banii, acum este “deajuns numai 
să susţină, că n'a. primit banii, şi creditorul va trebui să facă 

„ dovada, că a numărat banii, 
Exceptio non numeratae pecuniae poate să fie invocată nu 

„numai de datornic, ci şi de. garanţii lui şi de creditorii lui, dar 
nu poate îi invocaţă î în contra unui bancher r (argentarius). —Efec- 

10) Y, Var SA 2548.
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tul invocării excepţiei este: Creditorul trebuie să facă dovada, 

- că banii au fost numărați (pecuniam esse nurheratam).: — Această 
excepţie se stânge: Dacă, după facerea înscrisului, datornicul , 

-a recunoscut, "că a primit banii. (O astfel de recunoaştere rezultă, 

d. p. din aceea că a plătit o parte din datorie). Dacă dator- -..: 
- nicul a renunţat la. ea. Dacă, până la Dioclețian, trecuse un 

an de la facerea. înscrisului, iar de la Dioclețian incoace, dacă . 

„trecuseră cinci ani de la aceeaş dată. 
Condictio sine causa este - intentată, când datornicul nu 

aşteaptă să fie dat în judecată, pentru .ca să se apere cu exceptio . 
non 'numeratae pecuniae, ci ia ofensiva şi cere să i se dea îna- . 

poi înscrisul, care se găseşte fără cauza în mânele creditorului, 

întru cât acesta nu nnmărase - banii. Şi'n acest caz creditorul 

trebuie să facă dovada, că. pecuniam esse numeratam. — La'n- 
ceput condictio sine causa, în cazul de mai sus, poate să fie in- 

- tentată numai înlăuntrul unui an ; iar de la Dioclețian înlăuntrul 
„a cinci 'ani de la data înscrisului, 

Contestatio este o protestare. scrisă adresată sau aeţinăto- | 
rului înscrisului, sau autorităţilor competente, sau de datornic, 

sau de garanţii ori creditorii lui şi are de scop să preîntâmpine 

pierderea excepţiunei non -numeratae pecuniae. — Ea “nu mai 

poate fi făcută, dacă, după facerea inscrisului, datornicul sau a 

„renunțat la ea, sau a recunoscut datoria, sau a trecut la început 

. 1.an, iar de. la Dioclețian cinci ani de la. dată înscrisului. 

8). Impăratul Justinus, predecesorul şi unchiul lui. Justinian, 
a rânduit, că în contra unei cautio discreta întemeiată pe o cauză 

anterioară, datornicul. nu poate întrebuinţă nici exceptio non nu- 

-meratae pecuniae, nici! condictio sine causa, nici coniestatio.  - 

4) Justinian, în ce priveşte înscrisurile (cautiones) privitoare 
Ia un împrumut (mutuum) sau de bani, sau de aliae res (cereale), 

“a rânduit, că,. datornicul, dacă vreme de doi ani n'a întrebuințat 
“contra lor nici unul din cele 3 mijloace de mai sus, nu se mai 

poate apără nici întrun fel, adică nu se poate apără, chiar dacă 

_ar fi voit să ia asupra sa sarcină. dovezii, Să facă el dovada , 
că n'a primit banii. Deci, de atunci, nu numai că crediforul. nu, 

- mai are nevoie să facă dovada, că pecuniam esse “numeratam, 

“ dar "nici. datornicul nu mai poate/să facă dovada, că banii mau 

fost numărați. — Justinian zice, că în acest caz datornicul este  . 
„obligat lilteris, — Creditorul prin simpla. întăţişare a inscrisului „- 

LIN - E - „ Ri 

si



| «de mai sus obţine condamnarea datornicului; fără să mai fie ne= | 
„. voie să: facă vre o dovadă, iar datornicul nu se Putea” apără de 
“cât dovădind, că a plățit,. 

| Fiindcă Justinian zice, că. în cazul de mai sus , datornicul 
„este -obligat litteris, de aceea- se susţine, că: acest înscris este 

: litterarum obligatio a dreptului nou şi fiindcă. datornicul e: con- 
- -damnat.pe temeiul. înfăţişării înscrisului, „după. cum în dreptul 
-vechiu era. condamnat pe temeiul ințăţişărei registrului, de aceea! 
“se zice, că /itferarum obligatio a dreptului nou este con- 
dractul literal. al dreptului. nou. — Insă, litterarum obligătio a 
dreptului vechiu este -contract, fiindcă datornicul consimte la 
transcriptio, pe când lifterarum obligatio a dreptului nou nu poate . 

„fi contract, fiindcă datornicul nu consimte ; ea este numai o obli- - 
:gaţie abstractă. i E 

Secţiunea "II, -. 

Contractele Consensuale. a ati 

- $. 251. Generalităţi. 

- -Romanii, ca_să: arate, că o obligaţie civilă izvorăştă din- 
run contract consensual, zic solo. consensu contrahitur oblizatio. 

| Până pe vremea împăratului Zenon au existat numai patru 
„„contracte consensuale şi anume: Vânzarea (emptio venditio), în- 
-chiriarea (/ocatio conductio), mandatul. (mandatiim) şi tovărăşia * 
“(societas). — De la Zenon s'a adăogat şi contractus emphyteu- 
tecarius, aşa că în total avem cinci contracte consensuale, care, 
după cum am spus, sunt bonae fidei. | 

Romaniştii cei vechi erau de părere, că vânzarea,  închiri- 
„“erea, mandatul şi tovărăşia au fost recunoscute  de' contracte 
-din vremea războiului al doilea punic, de când au început să 
“vină la Roma mulţi streini, care; neputând face mancipatio ca 
să cumpere un lucru, mar fi putut face'o vânzare. — Părerea 

- dominantă astăzi .este, după cum am spus'!,:că ele au fost re- : 
- “cunoscute cel mai târziu pe vremea lui Quintus „Mucius, pe la. 
jumătatea veacului al şeaptelea. | 

Mai înainte ca vânzarea, închirierea, mandatul şi lovărăşia 
„să fi fost recunoscute de. „contracte, "ele nu dedeau au naş- 

  

1) V. mai sus $. 240, 'B, IV, p: 204.
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tere la obligaţii civile, de cât dacă erau îmbracate în tiparul 

stipulaţiei. De pildă, în caz de vânzare, cumpărătorul întrebă : 

pe vânzător, făgădueşti să-mi predai lucrul şi vânzătorul răs- 
pundea, făgăduesc; iar vânzătorul întrebă pe cumpărător, făgă- 

-dueşti să-mi. plăteşti prețul şi cumpărătorul răspundea făgă- 

” duesc: Astfel se da naştere la două obligaţii civile independente 

una de alta. De aceea vânzarea este numită cu două: nume : 

Emilio venditio. : 

Deasemenea se făceau două “stipulaţii în caz de închiriere,. 

atâtea stipulaţii câţi tovarâşi erau și o singură stipulaţie în caz 
de mandat. 

Ş. 248:dbis. 

1. Este controversată chestiunea, privitoare la modul cum . 
vânzarea, închirierea, mandatul şi tovărăşia puteau îi făcute o- 

- bligătoare, înainte ca ele „să fi fost recunoscute de contracte, 

__ Unii: învăţaţi, admițând existenţa unei vârste de aur, susțin, 

că pe atunci oamenii se țineau de bunăvoie de tăgăduelile fă- 
cute- şi le executau. . _ 

Alţi învăţaţi susţin Că. vânzarea pe credit a fost'la în- - 

; ceput un contract. real, care se formă re, prin predarea lu- 
crului; din care se născea. obligaţia de a plăti preţul. Că în- 

chirierea deasemenea se făcea re, lucrul eră dat contra unei 

sume de bani plătită anticipando. - 

Alţi învăţaţi susțin, că vânzarea consensuală 2 a fost mode- 

lată după vânzarea cu lex c censoria din dreptul administrativ. 

ş. 252: Vânzarea. 

A. Vanzarea este un contract consensual. sinialagmatic Şi. 
bonae. fidei; prin care o parte s6 obligă să predee celeilalte 

părți un lucru, pentru ca să-l stăpânească durabil, iar . această 

„parte se obligă .să plătească celei dintăi un preţ convenit. 

B. Partea, care se obligă să predee lucrul, se numeşte vân- 
„zător (vendifor), iar partea cealaltă, care se obligă să plătească 
preţul, se numeşte cumpărător (emtor). . 

, Vânzătorul nu-i obligat să dea lucrul, adică nu- i obligat să 
în
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strămute proprietatea, ci numai să predea lucrul, trădere, pen- 

- tru ca cumpărătorul să-l poată stăpâni durabil, 4 ut rem emtori. 

hatere liceat. 

Vânzătorul are actio venditi, ca să silească pe cumpărător! - 

să-şi împlinească obligaţia lui, iar cumpărătorul'are actio ermti, - 

peniru ca să silească pe vânzător să-şi împlinească obligaţia lui. ' 

Spre a invâderă, că vânzarea e un contract sinalagmatic, 

Romanii zic în totdeauna emplio venditio. . | 

C. Pentru ca vânzarea să aibă fiinţă se cere întrunirea a 
trei elemente: Res, pretium şi consensus. 

„1, Res. Vânzarea poate să aibă de obiect orice lucru în 
„-commercio, fie corporal, ori ifcorporal, îie mişcător, ori nemiş- 

cător, fie o-species, ori un ins dintr'un _. genus, fie o universifas 
ori nu, fie prezent, care există acum, ori viitor, care va există 

de acum înainte, fie a vânzătorului, ori al altuia. afară de cum- 

părător. 

numit merx, mai ales când este mişcător. 

Ca species se consideră şi o câtime de Jucruri fangibil, 

vândute: cu toptanul, per aversionem. 

In izvoarele noastre nu se găseşte nici un caz de vânzare 

a unui ins” dintr'un genus. De aceea unii romanişti se cred în- 

-dreptăţiţi să: susțină, că la Romani n'a existat o astfel de vân= 

zare. Dar, alţi. romanişti spun, că această „părere e cu totul ne- 
probabilă !. 

La Romani lucrul corporal, care tace obiectul vânz rii, este 

Se poate vinde servituţi, emtiteuze, superficii, care se în- | 
fiinţează. — Deasemenea se' poate vinde exerciţiul uzufructului, 

servituţi prediale, emfiteuze, superficii, pionus şi hypotheca în- 
fiinţate. Dar, servituţile - prediale existente pot fi vândute numai 

dimpreună cu praedium dominans ; iar pignus şi hypotheca numai 

dimpreună cu creanţa asigurată, 
„ Posesiunea (jus possessionis) poate fi vândută. De vida: 

Proprietarul unui lucru poate cumpără posesiunea: acelui lucru, 
-dacă acesta e poseda! de altcineva?. - . 

Se poate vinde acţiunile pentru valorificarea creanţelor. In 

| 1)» Bernhard Kiibler, Geschichte des rămischen Rechis,. 1925, p. 178, 
ri. 1; Cuq.1. c. p.455,n.3; Girard, 1. e. . 550, n. 3,— —Ct. D;18, 6, de pe- 
ziculo, 14, Ş. 1 în fine. 

2). D,, 18, 1, de contrah. emt., 34, 
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adevăr, cesiunea acţiunii unei creanţe în schimbul unui i preţ în 

bani este o vânzare. 

Universitates rerum, fie universitates faci, d, p. o bibliotecă 

fie universitates' iuris, d p. peculium, hereditas, pot fi vândute.—. 

De la Justinian se poate vinde chiar o moştenire viitoare. 

„ln împărăţia "bizantină se poate vinde şi unele slujbe (mi- 

litide). 

Banii, priviţi ca bucăţi “de cutare tel, ori din cutare epocă 

etc., deasemenea pot face obiectul vânzării. - 

Se poate vinde un secret sau o taină, 

Recolta viitoare, haine şi încălțăminte de porunceală, p. c. 

şi alte lucruri, care pot să existe-in viitor, pot îi vândute. Ro- 

_ maniştii dau numele de emtio.rei speratae, acelei vânzări de lu- 
„cruri viitoare, în care este “nesigură câtimea lucrurilor, care. vor 
există; de aceea, dacă la epoca arătată nu va există nici un - | 

lucru, cumpărătorul nu va plăti nimic, iar dacă va există o câ- | 

time ori cât de mică, el va trebui să plătească preţul întreg. — - 

De aşa numita 'emfio rei speratae se deosebeşte foarte . mult 

emtio spei. D. p. Cumpăr peştele, pe care-l va prinde un pescar, 
când va trage - odată cu năvodul. In astfel de cazuri, obiectul 

vânzării este o alea, adică un câştig atârnând de noroc; de 
aceea, chiar dacă pescarul nu va prinde nimic, cumpărătorul. va 

- trebui să plătească tot preţul. . 

In sfârşit, lucrul altuia poate fi vândut %—Dâr nu se poate 

“vinde lucrul, care e proprietatea cumpărătorului, (Quod n meum est 
„amplius meum. fieri non: potest). . 

II. Pretium. Preţul trebuie să constee în. bani; să fie certi 
şi verum ; dar, nu e nevoie, ca să fie şi justum. " 

1) Preţul trebuie să consteie în bani. - i 

Fiindcă obligaţia vânzătorului este alta decât aceea a 

cumpărătorului, şi pentru ca să se poată deosebi cu uşurinţă, 

care din contractanţi este “vânzător şi care cumpărător, deaceea 
S'a cerut, ca preţul să-constee în bani; 

- În această privinţă a fost controversă între cela două şcoli 

romane de drept: Cassianii sau Sabinianii susțineau, că preţul 

poate să constee.nu numai în bani, ci şi în alt lucru, că aceasta 

3) V. mai-sus $. 206, III, 2, p. 36 şi 37. 
4) V. mai sus $. 217, bis, B. p. îl6.
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“rezultă din 'unele versuri din Iliada şi că deci şi schimbul este . 
.0 vânzare şi anume cel mai vechiu fel de vânzare.—Proculianii 

susțineau, că: preţul trebuie să constee în bani, că aceasta rezultă | 
deasemenea din - unele . versuri din Iliada, că la schimb nu se 

poate şti, cine e vânzător şi cine e cumpărător, iar'a spune că 

amândouă. părţile sunt vânzători şi cumpărători, este absurd şi 

că deci schimbul nu-i vânzare.—Coelius Sabinus era de părere, 
că un schimb poate fi vânzare, când pentru un lucru scos în 

vânzare, d. p. pentru un funduis, se dă ca preţ un: rob; acel care 
a' scos lucrul în” vânzare este vânzător, iar acel.care a dat ca 
preţ alt lucru este cumpărător 3, — Neratius şi Pomponius erau * 
de părere, că avem de a face cu o vânzare, iar nu cu un schimb 

când pentru un lucră, d. p, o casă, ne obligăm să plătim o sumă. 

„+ de bani şi să facem alt lucru, d. p. altă casă. — Inainte de Dio-: 

cleţian s'a recunoscut, că preţul nu poate constă numai în lucruri 5. 

Justinian a primit părerea Proculianilor. p. c. şi pe acea a lui Ne- 

ratius si Pomponius. — Aşa dar preţul trebuie să consteie în 
- bani; dar, pe lângă bani, poate să cuprindă şi alt lucru ?. 

2). Preţul trebuie să fie certum, adică sau determinat, sau de- 
terminabil 8..-- El e determinat, când se arată suma de bani, care 

se va plăti. D. p.-. Cumpăr moşia Corneliană cu 1000 HS. — 
“Preţul e determinabil, când e cu putință, ca să fie deteriminal ci cu 
preciziune. D..p. cumpăr moşia Corneliană cu cât ai cumpă- 

rato şi. tu, ori cu câţi bani am, în pungă.— Dela Justinian. deter-. 

minarea prețului poate fi făcută şi de un- al treilea anume ară- 
tat. D. p. cumpăr moşia Corneliană:cu preţul, pe care prietenul 

M. Maevius îl va fixă. -In acest caz vânzarea e privită, ca fă- 
„cută sub condiţiune, aşa că dacă, cel de: al treilea nu vrea să. 

” fixeze preţul,ori moare înainte de a-l;fixă, vânzarea nu va fi va- 

labilă. Dar, determinarea. nu poate i fi lăsată la aprecierea unuia 

din contractanţi. - 

3). Prețul trebuie să fie veru!n, adică adevărat, serios, nesi- | 
mulat, — “Preţul nu-i serios, ci derizoriu, când d. p.:o moşie e - - 

cumpărată cu.un sesterţiu. — EI este simulat, când d. p., chiar - 
dacă e egal cu valoarea "moşiei, totuş nu, trebuie să. fie plătit. 

5) Caius, III, $. 141; Cu 4, 64, de rer. permut., 7, 
- 6) D,, 19, 1, emii, 6, $. 1; C., 4, 64, de rer. permut,, 7. 

7) Cf. Cod. Calimah, $. 1416 şi Cod. Caragea, partea Îl MI, cap. II, art. 1, 
8) V. mai sus $. 206, IV, p. 57
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4) Nu e nevoie ca preţul să fie justum, adică nu e nevoie să. 
fie proporțional cu valoarea adevărată a lucrului. In izvoarele noas-. 
tre se spune anume, că la vânzare este îngâduit contractanţilor se . 
circumvenire 9, adică să se amăgească, aşa ca vânzătorul să vândă 
cât se poate mai scump,. iar cumpărătorul să cumpere cât se - 

„poate mai ieftin.. 

III. Consensus, adică părțile capabile de a face o vânzare 
să se înțeleagă împreună. şi de bună voie s'o facă, _ 

1). Persoanele capabile de agere (de a înstreină şi de. a se 
„obligă) pot să facă o vânzare, _ 

Dela această regulă sunt următoarele abateri: Tutorii, cu- 

ratorii şi mandatarii nu pot cumpără bunurile persoanelor ale 

căror. afaceri le administrează. — Administratorii publici: nu pot 

cumpără bunurile, pe care le administrează; ba; ei sunt pedep- 

siţi cu quadruplum, dacă le. cumpără. — Funcţionarii (Civili, ori - 
militari) nu pot . dobândi imobile în provincia. în care funcţio- 
nează. — Din vreniea împăraţilor, „personae nobilores nu pot 
să facă niciun comerţ. . * 

| 2). Deşi vânzarea trebuie să se facă de bună voie, totuş în 
„unele cazuri” cineva „poate să fie silit sau să vândă, sau să 

- cumpere, 
Cazurile mai principale de i vânzare silită sunt : Particulari 

pot fi siliţi, să vândă adică pot îi expropriaţi pentru.cauza de 
utilitate publică atât de- nemişcătoare, cât şi de mişcătoare de. 
prima _necesitate (robi, grâu, untdelemn şi a.) în “schimbul. unei 
indemnizări. D. p. rechizițiile în vreme de război. — Stăpânul 
„unui rob poate fi silit uneori sau să-l vândă, sau să-l desro= 
bească pentru un “preţ, în. bani 5, — Când pentru a se ajunge la 
un: mormâut, e nevoie neapărată, ca să se treacă pe locul altuia, 
„proprietarul acelui loc poate fi silit de proprietarul mormântului, 
să-i vândă îndrituirea de trecere în schimbul unei juste indem-. 
'nizări. — Orice creditor- ipotecar, poate sili pe. “ceilalţi creditori, 
care au ipoteci asupra aceluiaş lucru, 'ca să-i cedeze ipote- 
cile lor în-schimbul plăţii creanţelor asigurate prin aceste. ipotec . 

- (jus offerendae pecuniae). 
„Un caz de. Cumpărare silită este: Acel - care a îngropat - 

9) D., 4,4, de minoribus, 16, s, 4, 
- 10) D., 40, 12, de liberalis causa, 30; db 2,7, “de “donaionitus, s. 4
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un mort î în pământul altuia, poate fi silit sau să desgroape mortul, 

"sau să cumpere locul mormântului. 

"1V. Când cele trei elemente de- mai sus (res,  pretium, consensus) 

se găsesc întrunite; vânzarea este valabilă ; părţile sunt obligate 

şi nu pot să desfinţeze (rezilieze) contractul şi obligaţiile lor în a 

chip unilateral, ci numai tot prin impreună înţelegere. 

V.: Din cele spuse rezultă, că nici O formalitate nu se e cere, 

| pentru valabilitatea vânzării. Insă, 
1) Părţile se-pot învoi, ca vânzarea să se facă. sau prin 3 

mancipatio, sau printr” un act scris, cum scriptura 11.—In aceste ca- 

zuri mancipatio, ori redactarea în scris sunt elemeste esenţiale şi . 

până ce ele nu vor fi făcute, vânzarea nu va fi valabilă după, 

JUS civile... A - - 
2) In unele cazuri i legea cere, Ca- vânzarea să se facă de au=: ă 

toritatea publică prin mezat (auctiones, ori subhastationes). Tot ..-. 

“ astfel trebuiesc vândute pignora ex causa judicati capta, bunurile îi 

" datornicilor fiscului, bunurile oraşelor, bisericilor şi a aşeză- 

mintelor de. binefacere. | 

VI, Quid, dacă lipseşte sau res, sau pretium, sau 4 consensus ?. 

„Dacă lipseşte. sau res, sau pretium, nu vom avea dea face 

cu o vânzare. Dar, se poate să avem: de-a face cuo: donaţiune ; 

- aceasta se poate întâmplă, când părţile au avut cugetul să facă 

„o-donaţiune şi dacă se vor găsi întrunite toate elementele dona: 

țiunii şi nu va fi nici o „piedică: pentru . valabilitatea” acesteia.” 

Dacă lipseşte consimţimântul, n'avem de a face nici chiar 

cu o convenţie, căci aceasta nu există făr'de consimținiânt. 

: 

'D. Contractul 'consensual de vânzare este, “după cum “am 

_-Spus, o convenţie sinalagmatică. 

' Fiind. o convenţie şi convențiile, . la Romaii, dând “naştere o 

numai la obligaţii, urmează, că el este numai născător. de obli-. 

gaţii, iat nu şi strămutător de proprietate. De aceea Romanii zici. 

 Traditionibus-et us acapionibus non; „nudis pactis dominia” rerum Si 

“transferruntur. 

pp, 109, 

Fiindcă vânzarea este o convenţie 'sinalagmatică, urmează, 

că dă naştere . la. obligaţii în sarcina şi a vânzătorului şi a: 

cumpărătorului, i Pentru valorificarea acestor obligaţii vânzătorul 

11) Cu 4, 21, de. fide ntrumentrum, 9 —V. mai sus s. 215, v, TA



— 257 — 

are, după cum am spus mai sus, actio venditi contra cumpără- 
“ torului, iar acesta are actio empti contra vânzătorului. 

| E. Obligaţiile cumpărătorului. 
|. Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele: 

| Cumpărătorul trebuie 'să plătească preţul şi să facă pe 
vânzător proprietar al banilor. — El trebuie să execute această 
obligaţie sau Ia terminul fixat de părți, sau statim, dacă nici un 
termin n'a fost fixat 12. 

Cumpărătorul trebuie să plătească dobânzi la preţ: din 
clipa, în care are lucrul în stăpânire şi se foloseşte” de dânsul 13; 

„EL trebuie să restituie vânzătorului cheltuielile, pe care le.a 
făcut după vânzare, cu întreţinerea şi paza lucrului 1, 

“Dacă lucrul vândut este o species, cumpărătorul sufare 
periculum (riscul), chiar dacă nu s'a predat ace! lucru, res perit 
emptori (periculum emtoris est). De pildă: Robul Stichus, vândut 
lui C. Sejus de L. Titius, moare înainte de a fi predat. Cumpă- 
rătorul, deşi nu primeşte nimic dela vânzător, toiuş trebuie să 
plătească preţul 15. — Această regulă este foarte aspră ! In adevăr, 

„întru cât vânzarea e un contract sinalagmatic, ar trebui, ca atunci | 
când unul din contractanţi nu primeşte echivalentul prestaţiunii 
sale, să înceteze de a fi obligat să facă această prestațiune, 
— Explicaţia .regulei este foarte controversată, Cea mai inteme- 
iată părere e următoarea: Pe când contractele consensuale nu 
dădeau naştere unei obligaţii civile, părţile, pentru ca să le facă 
să dea naştere la astiel de obligaţii, îmbrăcau aceste contracte 
în forma stipulaţiei. Cumpărătorul se obligă prin stipulaţie să 
plătească prețul, iar vânzătorul se obligă prin altă stipulaţie să. 
predee lucrul. Erau două stipulaţii independente una de alta; deci 
fiecăreia se aplică regulele generale. Fiindcă vânzătorul este da- : 
tornic al unei species, şi fiindcă debitor speciei. interitu rei libe- - 
ratur 15, de aceea vânzătorul eră liberat de obligaţia predării 1u- 
crului. Fiindcă cele două stipulaţii erau indepedente, ele nu puteau 
avea nici o înrâurire una asupra alteia. Cumpărătorul, obligat 

12) D., (9, 1, emii, 11 $. 2. — V. mai sus $. 202, 1, p. 13. 
13) D., 19, 1 emti, 13 ș. 20. - 

14) D., 19, 1, emii, 13 s. 22. 
- 15) D., 18, 1, de contrah. emit. 34 $. 6; Ţ; 3, 23, de emt. et vend., $. 3. 

16) V. mai sus $. 208, III, 1, p- um. 

S. G. Longinescu. — Drept Roman | ă 17
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printr'o stipulaţie de sine stătătoare să plătească preţul, rămâne 

obligat şi după ce vânzătorul a fost deslegat de predarea lucrului. 

— Această regulă, o dată stabilită, s'a aplicat în practică atât de 

des, încât s'a înrădăcinat în materie de vânzare, aşa că a rămas 

şi după ce vânzarea a ajuns un contract consensual. 

Dar, regula periculum emtoris est nu se mai aplică : Când lu-: 
crul vândut este un ins dintrun genus 17. — Când vânzarea este | 

condițională şi lucrul "piere în întregime înainte de împlinirea 

condiţiei. In adevăr, dacă la împlinirea condiţiei lucrul nu mai 
există, lipseşte. res, unul din elementele vânzării, aşa că aceasta: 
nu poate să ia naştere, De pildă 18: Când vânzarea e făcută pe 
gustate şi lucrul piere înainte de a fi gustat de cumpărător. — 
Când vânzarea e făcută cu condiţia, dacă lucrul îi va plăcea 
cumpărătorului şi Iucrul piere înainte, ca să se fi rostit cumpă- 
rătorul. — In sfârşit, când se vinde lucruri, care trebuie numă-. 

„rate, cântărite, măsurate, dacă aceste lucruri au pierit inainte de 
„numărare, cântărire, măsurare 19, | 

II. Vânzătorul poate cu actio venditi să reclame pe cum- 

părător, ca“să.şi împlinească obligaţiile de mai sus. 

- UI. Fiindcă periculum este suferit de cumpărător, e drept, ca 

- acesta să se bucure de commodurm, conform regulei cujus pericu- 

„est, ejuş et commodum esse debet 2, -" 
Când vânzătorul este proprietar al lucrului şi l-a predat 

cumpărătorului, acesta nu devine proprietar de cât, după cum 

cum ştim ?!, dacă a plătit prețul, ori dacă a obţinut credit (adică . 

dacă vânzarea e cu termin), ori dacă a asigurat pe vânzător prin- 

t”o garanţie oare care, că-i va plăti preţul. —In afară de aceste 

trei cazuri, traditio, deşi e un chip de a dobândi proprietatea, 

totuş, cănd e făcută, ca să execute o vânzare, nu strămută proprie- 
tatea; cumpărătorul nu ajunge proprietar, fiindcă starea vânzătoru- 

lui ar ti precară: Vănzătorul ar pierde proprietatea lucrului şi. 

ar rămâne cu o creanță, pe care. cine ştie de o va putea încasă!. 

Când vânzătorul nu-i proprietar al lucrului, traditio a a- 

17) V. mai sus $. 208, III, 2, p. 45. 

18) D., 18, 6, de perie. «et comm. rai vend., | pr., 4 pr.şi $. 1 
19) D., 18, 1, de contra. emt., 35 $$.5,6 şi 7. i 
20) D., 18, 6, de: periculo et commodo rei venditae, 7 pr. — —V. mai sus 

$. 203, A, a, p. 16. 
-21) V. Vol. 1, 2, $. 74, p. 99, Îl, 1,b.—D.,6,1, derei vindic. 50 pr.
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cestui lucru chiar în cele trei cazuri de mai sus nu face proprietar 
pe cumpărător. Insă, acesta, dacă e de bună credință, poate 

-prin usucapio să dobândească proprietatea ; iar pănă la Împli- 
nirea usucapiunii, pe de o parte, dobândeşte toate îndrituirile, 
pe care vânzăturul le avea asupra lucrului, de pildă, dacă vân- 
zătorul fusese de bună credinţă, cumpărătorul va continuă usu- 
capio a autorului său prin accessio possessionis 2, şi pe de altă 

„parte se bucură de toate foloasele posesiunii de bună credinţă %, 
F.. Obligaţiile vânzătorului. 
La'nceput, vânzătorul este obligat numai să predee lucrul 

vândut. Această obligaţie cuprinde şi pe aceea de a păstră lu- 
crul, pentru a-l putea predă, 

Mai târziu, vânzătorul a ajuns să fie obligat să garanteze 
atât de evicţiune, cât şi de cusururile lucrului. 

|. Vânzătorul este obligat să păstreze lucrul vândut. 
1) Dacă lucrul este o species, vânzătorul răspunde de omnis 

culpa ; dar, nu răspunde de casus. 
„ Vânzătorul, fiindcă trage folos din contract, răspunde de 

omnis culpa. In această obligaţie intră şi răspunderea de custodia 
obişnuită 2, De aceea, el trebuie să ia toate măsurile pentru păs- 
trarea lucrului, eventual trebuie să-l hrănească şi să-l întreţie, 

şi i este răspunzător de peirea lucrului pricinuită prin neingrijirea 
sa p. c. şi de deteriorările, care poti puse în socoteala sa. 

Fiindcă, după cuin ştim, casus a nullo. praestantur, vânză= 
torul nu răspunde nici de peirea şi nici de deteriorarea lucrului 
prin casus. Deci, când d. p. robul vândut moare, ori este omo- 

- Tât, rănit ete. de un al treilea, ori este furat de -un al treilea, când 
„Casa vândută este distrusă în întregime ori în parte de focul 
produs de un trăsnet ş. a. m. d., vânzătorul nu-i răspunzător 3%, 

Această răspundere puate fi îngreuiată. Astfel: Prin con- 
venţia părţilor se poate să se pună în sarcina vânzătorului atât 
răspunderea -de o custodia neobişnuită, extraordinară 3%, cât şi 
răspunderea de Casus. — Punerea in întârziere a vânzătorului 

  

22) V. Vol. 1, 2, $. 77, p. 117. 

23) V. Vol. 1], 2, &; 67, 1, 1—5, p. 62 şi 63, 
24) D, 18, 1, de contrah. emi., 35 $. 4; D., 18,6. de peric. et comm. 

3; D., 19, 1, emti, 3; D., 47,2, de furtis, 14 pr. ” 
25) V. mai sus n, 15. 

26) ]., 3, 23 de et. et vend., $.3.—Cf. Maynz, 1. c., |, $.211, n. 3 în fine.
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(nora debitoris) face, ca el să fie deasemenea răspunzător de 

casus 2, | 

2) Dacă lucrul vândut este un ins dintr'un genus, vânzătorul 

nu-i ţinut -să-l păstreze 2. 
3) -Cumpărătorul poate prin actio empti să reclame pe vân= 

zător, ca să-şi împlinească această obligaţie. 

II. Vânzătorul este obligat să predee lucrul vândut. 

]) Romanii spun, că vânzătorul trebuie să predee posesiunea 

liberă (vacuam possessionem. tradere), că este obligat numai la . 

atâta (hactenus), ca să poată cumpărătorul să aibă lucrul (ut 

rem emtori habere liceat), iar nu şi ca lucrul să fie făcut al cum- 

părătorului (non etiam et ejus faciat) ?. 
Pentru ca să-şi împlinească obligaţia, de a îace pe cumpă- 

rător să aibă lucrul (rem habere licere), nu e nevoie, ca. el să . 

strămute proprietatea lucrului, ci să pună pe cumpărător în- 

tro astiel de posesiune a lucrului, în cât să poată să-l stăpâ- 

nească liniştit şi durabil şi să se bucure de el, ca şi cum ar fi 

al său, adică în procesele de posesiune să poată fie potior, su- 

perior, aşa ca să nu fie deposedat de lucru prin vreun interdict %, 

Atâta este de ajuns; căci, dacă lucrul este res habilis şi 

cumpărătorul. e cetăţean roman, atunci acesta. dobândeşte pro- 

prietatea prin usucapio de 1 an, ori de 2 ani. — Pe scurt se zice, 

că vânzătorul e obligat să predee, iar nu să dee lucrul. 

2) Vânzătorul nu trebuie să execute obligaţia de a predă 
lucrul, de cât dacă şi cumpărătorul îşi execută obligaţia de a 

„plăti preţul. Deci, cumpărătorul nu poate să „ceară predarea Ju- 

crului decât numai, când sau plăteşte prețul, sau se oferă să-l 

plătească. Altfel se expune, ca să i se respingă cererea prin 

exceptio non adimpleti contractus ?.. - 
3) Vânzătorul, ca să execute obligaţia de a predă luciul, 

- trebuie să păşească în următorul chip : 

Când e vorbă de vânzarea unui lucru corporal, trebuie să 

- 27) V. mai sus s $ 202, C, II, 3, p. 28 şi urm.. 
28) V. mai sus $. 208, III, 2, p. 45. . . i 

29) D., 12, 2, de jurejurando, 13 $. 3; D., 18, 1, de conirah empi., 2 

- $. 1; Du 19,1, de act empti, 2 8.1 3pr.şi $. 1,1 $,.2şi30 $.1;D, 

21, 2, de evictionibus, 8; D., 50, 16,.de verb. signif., 188 pr. şi 67 pr. 

30) D., 19, 1, de act. empti, 14 8.13.—V. Dernburg, |. c. li, $. 94 n.6, 

31) V. mai sus $ 231, B, 1, 2, c şi Il, p. 162 şi urm.
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predee lucrul sau aşa, cuni a fost făgăduit, sau aşa, cum ţinând 
seamă de împrejurări, cumpărătorul este în drept să se aştepte 
:să-l primească 2. — Dacă s'a vândut o câtime anume determi- 
nată, ori cutare măsură, ori. cutare conţinut, trebuie să se predee 
exact, cât s'a vândut. De aceea: Dacă s'a predat mai puţin, 
“cumpărătorul e îndrituit să ceară diferenţa; iar. dacă n'o ob- 
:ţine, să ceară desbăgubiri 3, Dacă s'a predat mai mult, vâr- 
zătorul e îndrituit să ceară să i se înapoieze prisosul; iar, dacă 
:inapoierea nu-i cu putinţă, să ceară o mărire a preţului 3.— Dacă 
sa vândut lucruri individualmente determinate (species) p. c. şi 
“în caz de vânzare per aversionem şi s'a: arătat câtimea, măsura, 
ori conţinutul, vânzătorul este răspunzător de ceea ce va lipsi, 
-dar nu poate pretinde nimic pentru prisos3%, — O dată cu lu- 
-crul vânzătorul trebuie să predee şi toate accesoriile lui, care 
existau în clipa încheierii contractului, p. c. şi accesiunile, care 
i s'au adăogat, ori pe care le a produs după acea clipă, d. p. 
“fructele percepute, chiriile încasate ş, a,3%, — Vânzătorul tre- 
“buie să încredinţeze cumpărătorului titlurile şi documentele 
privitoare la lucru 3, — In sfârşit, vânzătorul trebuie: să pună 
în stare pe cumpărător. să exerciteze toate îndrituirile. alipite 
-de acel lucru %, 

Când e vorba de vânzarea unui lucru incorporal, o îndri- 
tuire, (d. p. o servitute de înființat, o servitute personală  înfi- 
ințată, o creanţă, ori o moştenire), vânzătorul nu-i obligat să 
strămute îndrituirea, ci să procure folosinţa ei liberă, adică îre- . 
-buie să pună în stare pe cumpărător să se folosească liber de 
-acea îndrituire, de pildă, de servitutea, care se înființează, să-i 

  

32) V. mai jos $. 252 bis, G, p. 232, 
- 33) D., 4, 3, de dolo malo, 18 $ 3; D.,18, 1, de contrah. emt., 40 

'$. 2; D., 19, 1, de act. emti et venditi, 32. 
34) D., 19, 4, de act. emti et vend, 2 pr, 481, 58pr.; D., 21,2, 

-de evictionibus, 69 $ 6. 

35) Du A9, 1, de act. emii et vend., 17 pr. şi SŞ 2, 5, 7 şi 11; D. eod, 
18 Ş 1, 38 $ 2; D,, 20, 2 in quibus causis pignus, 4 $,1;0D, 24, 2, de 
eviction., 44; D:, 33, 7, de instructo vel instrum. legato, 29. 

36 )D., 18, 1, de contrat, emt., 67, 40 $, 1, 47, 48, 49; D., 19, 1, de 
-act. emti et vend., 13 ş $ 31, 14, 15, 16, 17, 18, 32 $2, s2$3; ]-, 3, 23, de 
-emt. et vend., $ 3; Vat. fragm., 15, 

37) D., 19, 1, emmii, 48, 52, pr. şi $ . 
38) D., 18, 1, de contrah. emt, 66 $ 1; D., 19, ÎI, eri, 52 $$ 2 şi 3,
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cedeze exerciţiul uzufructului existenr39, să-i cedeze acţiunea: 

creanţei văndute, să-i cedeze acţiunile creanţelor aflătoare îm 

moştenire ş. a. m. d%. 
Când lucrul vândut a pierit, ori a fost deteriorat prin .casus,. 

vânzătorul trebuie să predee rămăşiţele fizice (materiale), ori juri- 

dice ale lucrului. De pildă: Dacă lucrul a îost furat, vânză- 

torul trebuie să cedeze cumpărătorului actio furii, pe care o- 

are contra hoțului. Dacă lucrul a fost distrus, ori ueteriorat. de: 

un al treilea, vânzătorul trebuie să cedeze cumpărătorului 

actio legis Aquiliae, pe “care o are contra faptaşului î!. 

-4) Cumpărătorul poate tot prin actio emti să reclame pe- 

vânzător, ca să-şi împlinească şi această obligaţie. 

IN. Vânzătorul este obligat să garanteze de evicțiune. 

După ce lucrul vândut a fost predat cumpărătorului de vân- 

_zător, se poate întâmplă, ca un al treilea (fie adevăratul proprietar, 

- fie un creditor ipotecar), în virtutea unei hotărîri judecătoreşti sau să: 

deposedeze pe cumpărător, fie de intreg iucrul, fie numai de o: 

parte, ori un accesor al lui, sau să împiedicepe cumpărător să se- 

bucure fie de lucrul întreg, fie de o parte, ori de un accesor al: 

lui. In amândouă aceste cazuri avem de a face cu o evicţiune 

(evictio). — Garanţia de evicţiune este responsabilitatea vânză- 

torului de evicţiunea suferită de cumpărător. Vânzătorul trebuie: 

să garanteze cumpărătorului rem habere licere. 

Am văzut %2, că în cazul în care se face o vânzare prin: 

mancipatio, dacă vânzătorul nu-i proprietar quiritar al lucrului: 

şi adevăratul proprietar ia prin rei vindicatio lucru! dela cumpără- 

“tor, adică dacă acesta sufere o evicţiune, atunci 'vânzătorul, drept: . 

pedeapsă, trebuie să plătească de două ori preţul, iar cumpărătorul, 

pentru a reclamă această valoare îndoită, are o acţiune,. pe care 

modernii o numesc acfio. auctoritatis.— Aceasta înseamnă, că în: 

vânzarea prin mancipatio, vânzătorul este obligat să garanteze 

cumpărătorului dominium ex jure Quiritium, este răspunzător de- 

evicţiune. In izvoarele noastre se spune %, că în procesul dintre. 

30) V. Vol.I. 2, p. 157, No. 3. 
40) V. mai jos „Cesiunea obligaţiilor« şi „Vânzarea moştenirii“. 

41). V. Vol. 1, 2, $. 79, F, Il, 6, p. 139 şi 140. ” 

42) V. Vol. 1, 1, $. 69, E, 2,a.p.71.. | 

43) Cicero, de officiis, Ul, 16; Paulus, Sententiae, 1, 17, $. 3 şi v,. 

19. — Se poate, că este legătură între aceasta auctoritas datorită unei man--
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adevăratul proprietar şi cumpărător, vânzătorul, în cazul unei 
vânzări prin mancipatio, trebuie praestare auctoritatem şi dacă * 
“sau nu-şi împlineşte această obligaţie, sau, cu' totul sprijinul 

„:Său, lucrul este luat dela cumpărător, acesta are o acţiune, cu 
-care poate reclamă valoarea îndoită a preţului. Fiindcă vânză- 
torul trebuie să presteze auctoritas, de aceea s'a dat acţiunii nu- + 

„mele de actio auctoritatis.. 
In vânzarea consensuală vânzătorul este obligat, după cum 

-am văzut, numai la vacuam possessionerm tradere „să predee lucrul ; 
-el nu-i obligat să garanteze cumpărătorului rem habere licere. — Dar, 
“În practică predarea lucrului nare "valoare pentru cumpărător, 
-dacă acesta sufere o evicțiune. : 

Fiindcă din contractul consensual de vânzare nu rezultă 
:garanţia de evicţiune, cumpărătorul rămânea şi fără preţul plătit 
-şi fărde lucrul predat, De aceea, părţile: au căutat să se ajute 
singure, ca să nu sutere pagubă în caz de evicţiune. 

1): Evoluţia garanţiei de “evicțiune a fost următoarea: 
Părţile încheiau sau o stipulatio rem habere licere, sau -o sti- 
„Pulatio-duplae quantitatis vel aestimationis. 

Stipulatio rem habere _licere este stipulaţia, prin. care vân- 
zătorul făgădueşte cumpărătorului rern hebere licere şi că, dacă 
„Va rămâne-fără lucru, îi va plăti despăgubiriin proporţie cu 
paguba suferită. Acum, dacă se întâmplă evicţiunea, cumpără- 
torul poate să reclame ex siipulatu şi să. ceară despăgubirile 
de mai sus.—Această stipulatio rem habere licere s'a întrebuințat | 
atât, de des, mai ales pentru lucrurile mai puţin pieţioase (res 

„-Simplariae), şi pentru vitele mici (oi, capre, porci), încât a ajuns 
să fie privită, ca un element natural al vânzării, şi deci, în cazul 
în Care nu fusese făcută, cumpărătorul putea să intenteze actio 
-empti, pentru ca vânzătorul 'să fie silit s'o facă. — In sfârşit, 
«de pe la mijlocul epocei clasice ea a ajuns să fie presupusă 
ca făcută; sa admis, că actio empli cuprinde în sine şi câtimea 
«de despăgubiri, ce putea să fie cerută prin stipulatio rem habere 

"dicere; de aceea de atunci nu se rai făcea această stipulaţie +, 
Sfipulatio duplae quantitatis vel aestimationis este stipulaţia, 

  

cipaţiuni şi annalis exceptio Italici contractus, de care vorbeşte Justinian ” în C., 7, 40, de'ann. excep. Italici contract. tollenda, 1 şi în:C., 7, 31, de usu- -capione iransformanda. o ” 
44) Girard, 1. c., (1918), p. 567, n. 2, 568 n. 1 şi p. 569.
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prin care vânzâtorul făgădueşte cumpărătorului, că în caz de: 

“ evicțiune îl va despăgubi plătindu-i valoarea îndoită a preţului.. 

— Dar, această stipulaţie nu se întrebuinţă decât în unele ţări: 

şi numai pentru lucrurile prețigase %. — Şi ea a ajuns în aceste 

_ cazuri să fie privită ca un element natural al vânzării, putându-se: 

- intentă actio empli, pentru ca, în cazul în care nu fusese făcută,. 

vânzătorul să fie silit s'o facă.—In sfârşit, s'a- mers mai departe 

şi sa admis, că ea poate fi presupusă, şi deci, în acele cazuri: 

se putea intentă actio empii, ca şi cum ca fusese făcută. 46. 

Actio empti. după ce a ajuns să fie intentată în cazurile: 

de mai sus, a fost întinsă şi acordată şi în caz de evicţiune în 

“ înţeles larg, adică nu numai în cazul în care cumpărătorul nu 

rămânea cu lucrul, ci şi în cazul în care rămânea cu lucrul, dar: 

rămânea în virtutea altui titlu de cât vânzarea +5. 

2) Fiindcă, după cum am spus, de pe la mijlocul epocei cla-- 

sice au se mai făcea stipulatio rem habere licere, de acea pentru 

”. garanţia de evicţiune au rămas numai două mijloace: Actio empti 

şi actio ex slipulalu.—Să vedem acum, ce- elemente trebuie 

întrunite, pentru ca să se poată intentă fiecare din aceste ac-.- 

țiuni şi ce efecte produce fiecare din ele. 

“ a) Pentru ca să se poată intentă actio empti în caz de evic-- 

țiune, se cere întrunirea a şease elemente: Un contract consen- 

sual de vânzare, evicţiunea, cauza evicţiunii să fie un viciu in= 

herent îndrituirii vânzătorului, această cauză să fi fost anterioară: 

vânzării, o hotărire judecătorească prin care să se consfinţească: 

evicţiunea şi cumpărătorul să nu fie în culpă. N . 

Un contract consensual de vânzare. Este de. ajuns, ca un- 

contract de vânzare să îie încheiat solo consensu. 

Evicţiunea. Cumpărătorul să fie sau deposedat de lucru, fie 

în întregime, fie în parte, ori de un accesor al lucrului, sau să 

fie împiedecat să posedeze ori lucrul, fie în întregime, fie în parte," 

ori un accesor al lucrului. De pildă“: Lucrul a fost luat din: 

„stăpânirea cumpărătorului, care nu rămâne cu nimic. Un al treilea. 

45) De, 24, 2, de evictionibus, 6 şi 37 $. 1, - 
46) D., 21, 2, de evict., 9; D191 emii, 13, 15, 29, - 

47).D., 21, 2, de evict, 1, 13, 34 $. 2, 35, 39 $. 2, 45, 53 pr. 63% 

„1; D, 41,3, de usurpat., 23 $, 1; D., 18, 1, de contrah. empt., 66 pr. D.,. 
S 
21, 2, de evict, 51-$. i, 46 pr., 49, 62, $. 2; D., 45, 1, de. verb. oblig. 38, 

$. 3; D., 19, Il, empti, li 8. 13,35 - - . 
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«dovedeşte că are un uzufruct asupra lucrului, în cât cumpărătorul ră- 

mâne cu nuda proprietate, adică numai cu o parte din lucru, 

“Un al treilea dovedeşte, că are o emfiteuză, ori o superfice, a- 

'Supra lucrului, încât. cumpărătorul rămâne deasemenea numai cu 

-o parte din lucru, —Dar, nu-i deajuns, ca un al treilea să facă do- 

“vada, că are servituţi prediale asupra lucrului,” fiindcă aceste 
'servituţi nu sunt privite ca părţi ale lucrului, ci ca nişte cusururi 

„ale acestuia. Numai dacă vânzătorul sau s'a făcut vinovat de 

-dol, sau a vândut lucrul ufi optimus maximus, numai atunci se 

«poate intenta actio empti pe motivul. că asupra lucrului există 
“.servituţi prediale 4%; - 

Cauza evicțiunii să fie un 'viciu inherent îndriluirii vânză- 
torului. De aceea, când cumpărătorul a fost deposedat, fiindcă 

judecătorul a judecat greşit, vânzătorul nu-i răspunzător. 4 
Cauza - evicțiunii să fi fost anterioară vânzării.— In mod 

“excepțional nu se cere acest element, când vânzătorul. e vinovat 

:sau de dol, sau de culpă %, 

| O hotărâre judecătorească, prin care să se consțințească e- 
vicțiunea. Se cere un proces, în care cumpărătorul să fi fost bi- 
zuit şi anume: Sau cumpărătorul, fiind pârât, este condamnat să 
“sufere evicţiunea. Sau cumpărătorului, fiind reclamant, i se res- 

:pinge reclamaţia, prin: care susținea, d. p. că adversarul nu are 

"uzufruct asupra lucrului, şi astfel este împiedecat să aibă lucrul 

în întregime. - Se zice, că în amândouă aceste cazuri cumpără- 
torul a pierdut corpus i, 

- Dar, în mod “excepțional, nu este nevoie de o hotărâre în 
«următoarele două cazuri: Intâi, când creditorul convins, că acel 
-de al treilea are dreptate, nu mai aşteaptă să fie dat în jude- 
„cată, ci-il despăgubeşte şi astfel rămâne cu lucrul. In acest caz 
-cumpărătorul, deşi rămâne cu lucrul, totuş su'ere o pagubă, căci 

-a plătit;valoarea lucrului ; de aceea se zice că el a pierdut pecuniat2, 
—AL doilea, când cumpărătorul rămâne cu lucrul în virtutea altui 

„d 

. 48) D., 21,2, de evict., 75; D, 50, 16, de verb. signif., 16, 9.—V. Mayuz 
A. Cu II, $. 212. n. 11 in fine, p „214 şi n. 57,p. 223, 

. 49) D, 21, 2, de evict, 26 SS. şi 3. 038.2 
50) D., 21, 2, de evict., 11 pr., 27,28: C., 4, 48, de periculo, 1 

| 51) D., 21, 2 de evict,, 21 $. 2; Cu, 8, 45, de evict, 17; D 21,2, de 
„evict, 16 pr. şi Ş. 1, 17 inf., 35. 57 pr., 74 $. 2 

52) D., 21, 2, de evict,, 21 5, 2.
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“titlu decât vânzarea, De pildă: Proprietarul adevărat al lucrului: | 

sau îl dărueşte cumpărătorului, sau i-l lasă legatum. Deasemenea, 

când. cumpărătorul dobândeşte lucrul cu un alt titlu oarecare 55. 
" Cumpărătorul să nu fie în culpă. Cumpărătorul, ca să nw 

fie în culpă, să nu i se impute, că a pierdut procesul şi a su-: 

ferit evicţiunea din pricina culpei sale, trebuie să facă urmă- 
toarele două lucruri : 

| Intâi, îndată cei s "2 făcut proces de adevăratul pro-- 

prietar, trebuie să dea de ştire vânzătorului, adică să facă lifis: 
denunciatio, (auctoris nominatio, auctoris laudatio), pentru ca acesta. 

_auctoritatem praestare ; iar în cazul, când el, cumpărătorul, a fă- 

cut proces şi adversarul i-a opus excepțiunea, că are d. p. uzu- 

fruct asupra lucrului, deasemenea să înştiinţeze pe vânzător. Dacă, 
sunt mai mulţi vânzători cumpărătorul trebuie. să-i înştiinţeze pe- 

toţi5!. — Cumpărătorul nu-i deslegat de această obligaţie, de cât 
numai dacă nu poate găsi pe vânzător, ori dacă s'a învoit cu acesta: 

să nu-i facă liţis denunciatios5. —Vânzătorul înştiinţat de cumpărător”. 

trebuie auctoritatem praestare sau asistând pe cumpărător : în. 

proces, sau- intervenind ca împricinat în instanţă 56, 

: Al doilea, cumpărătorul trebuie să invoace coatra adversa- 

rului toate mijloacele de aparare, ce-i sunt personale. De pildă : 

- Dacă a împlinit usucapio şi a dobândit astfel proprietatea lu- 

. crului, trebuie să opună adversarului usucapio %?, 

- Dacă-el, cumpărătorul, nici nu face lifis denunciatio nici: 

nu invoacă mijloacele personale de apărare, atunci vânzătorul 
poate să-i opună exceptio mali processus. 

De'ndată ce aceste şease elemente st : găsesc întrunite, cum- 

părătorul poate intentă actio -emti, pentru ca să obțină despă- 

gubiri. — Valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea lucrului» 

în momentul evicţiunei. Ea poate îi mai mică de cât valoarea: 
lucruiui din clipa vânzării ; dar, poate fi şi” mai. mare. In orice: 

caz, prin actio emti nu se poate obţine despăgubiri mai mari: 

53) D., 19, 1, ernti, 13 $. 15,29; D, 12, 2, de evict, 9 in fine, 4 $1.. 
54) D., 21, 2, de evict., 29 Ş. 2, 39 $. 1 in fine, 5 Ss, 1, 59, 62 $. 

$. 1, 63, $.1,74$.2; D,, 18, 1, emti, 6 $,5 

55) D., 21, 2, de evict. 53 $. 1,55 $.1,56 $.6 | 
56) C. 8, 45, dz evictionibus, 21 şi 23; D., 3,'3, de procuratoribus, 42: 

$. 2; D., 5,1, de judiciis, 49 pr. ” 

57) D., 21, 2, de evict., 27, 28, 54 pr., 55 pr, 56 $. 3, 63, '&. 2; c. 8, - 

45, de evict., 8 şi 19,. — D, 21, 2, de evict., 29 $. 1,61. 
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«de cât de două ori valoarea preţului 5, — Dacă evicțiunea a- 
tinge o pars indivisa a lucrului, d. p. a zecea parte, valoarea 

despăgubirilor este egală cu quota parte corespunzătoare din 

“valoarea lucrului întreg în momentul evicţiunii *; iar dacă -e- 
vicţiunea loveşte o parte materială anume determinată, valoarea 
-despăgubirilor este egală cu valoarea acelei părți determinate %, 

— Pe lângă despăgubirile de mai sus se mai obţine prin actio 

-emti atât valoarea îructelor restituite, cât şi va!'oarea impenselor, 

„care n'au fost înapoiate fi. 

b) Peiitru ca să se poată irtentă actio ex stipulaiu, trebuie 

“întrunirea a două elemente: Intâi, ca să se îi făcut o slipu- 

latio duplae, ori ca să fie vorba de lucruri preţioase şi de 

vânzări între persoane din acele țări, unde se poate face sfipu- 

-latio duplae, pentru ca o astfel de stipulaţie să fie presupusă, Al 

doilea, se cere o evicţiune în înţeles restrâns. | 

O stipulatio duplae, fie exzresă, fie presupusă. Dacă ea este 

-expresă, trebuie să se prevadă prin ea sau o deposedare totală, 

“sau o deposedare parţială. De pildă: Vânzătorul să promită 

:si res vel pars ejus evicta fuerit quominus habere liceat, sau 

„Quominus” uti frut hab.re possidere liceat *?. 

O evicțiune în înţeles: restrâns. Sau ca evicţiunea să se fi 

întâmplat în urma unui . proces privitor, fie !a lucrul întreg, fie ” 

la o parte a acestui lucru, (dar nu privitor la accesorii şi nici la 
produsele lucrului), proces în care cumpărătoiul să îi rămas bi- 

'ruit, adică să fi fost deposedat fie de lucrul întreg, fie de o parte 
-a lui, ori să îi fost împiedecat să se folosească de lucru; cu alte 

“vorbe să fi pierdut corpus 6%. — Sau ca evicţiunea să fi fost 
„preîntâmpinată, cumpărătorul plătind adevăratului proprietar va- . 
loarea lucrului, adică să îi pierdut pecunia S. 

Din cele de mai sus rezultă, că actio ex stipulatu nu se 
poate intentă, când avem dea face cu o evicţiune în sens larg, 

58) D., 19, 1, emti, 43, 45; D.. 21,2, de evict., 15 Ş. 1, 43,45; C,, 
:3, 45, de evici., 5; D., 19, 19, 1, emii, 44. Ă 

59) D., 21, 2, de evict., 1, 13, 14, 43, 45, 53 Pr. 

60) V. mai sus n, 59. 
_ 61) D,, 19, 1, emii, 45, verbis „de sumtibus“, 45 $. 1. 

62) V. Girard, 1. c. (1918), p. 570, n. 2. 
63) D., 21, 2, de evict, 16 $. 1, 21 8.2 — V. mai sus n, 51 şi 52, 
64) V. mai sus n. 51, 52 şi 63,
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adică atunci când cumpărătorul a rămas cu lucrul în virtutea: 

altui titlu decât vânzarea, d. p. în urma unei donaţiuni, ori a: 

unui legatum şi a.,65 făcute de adevăratul proprietar sau după: 

pronunţarea hotăririi, sau chiar fără să fi fost vre un proces- 
între ei 5, De asemenea, actio ex stipulatu nu se poate intentă: 

când lucrul nu-i preţios, ori e vorba de vânzări între persoane: - 

„din acele ţări, unde nu se obişnueşte să se facă stipulatio duplae &.. 
| De îndată ce elementele de mai sus se găsesc întrunite, cum- 

părăterul poate să intenteze actio ex stipulatu, pentru ca să ob- 

țină despăgubiri. Dar, valoarea acestor despăgubiri se determină: 

altfel decât Ia acto empti şi anume 6; Se ţine seamă exclusiv şi. ri- 
guros pe de o parte de prețul vânzării şi cumpărătorul obţine- 

„de două ori acest preţ; iar pe de altă parte se ţine seamă de- 
lucru astfel, cum era el în momentul încheieriii contractului, fără: 

de măririle, pe care le arfi primit deatunci şi până la evicţiune. - 
3) Garanţia de evicţiune încetează. 
Când părţile au făcut o învoeală, prin care vânzătorul este- 

scutit de evicţiune. (Pactum de non praestanda evictione) 6, 

“ Când cumpărătorul ştie, că vânzătorul nu este proprietar al 

lucrului şi totuş cumpără lucrul %. — In acest caz cumpărătorul: 
e vinovat de dol, nu numai de culpă. 

Când lucrul a pierit prin casus 7. 
Când obiectul vânzării este sau 0 Spes, sau 0 res sperata,. 

sau o universitas incerta (d. p. peculium, hereditas 72). 

4. Inainte de a sfârşi cu garanţia de evicţiune, trebuie să; 

mai facem observaţia următoare : Se poate întâmplă, ca vânză- 

torul, care nu era proprietarul lucrului şi care, după vânzare, a-- 

junge -proprietar, moștenind pe adevăratul proprietar, să intenteze: 
rei vindicatio contra cumpărătorului pentru a-l deposedă, susţi-- 

nând, că acesta nu-i proprietar, fiindcă a cumpărat de la un 

  

65) V. mai sus n. 53. 
66) D., 21, 2, de evict., 24, 41 $.1,57$. 1. 

67) V. mai sus n. 45. —D.; 21, 2,-de evict, 11 $.-14, 17. 
68) D., 21, 2, de evict,, 53 pr., 64 pr.. şi SS. 1,2 şi 3, 

" 69) D..'18, 4, de heredidate vendila, 10; D., 19,1, emti, 1 $. '8; D, 

21, 2, de evict, 68 pr., 69 pr, şi 3. 5; C., 8, 45, de evict, 21. 

10) C., 8, 45, de evict,, 48 şi27; D.,18, 1 de contrah. emt., 37 852şi3,. 
71) D., 21, 2, de evict., 21 pr.; C., 8, 45, de evict,, 26. 

| 112) D., 18, 4, de hereditate vendita |! şi 12; D., 19,1. emti, IM In jinei:, 

TD), 44, 5, quarum rerum actio non datur, 2, Ş. 1,. 
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neproprietar şi că el, moştenitorul, este proprietar. In acest caz, 

cumpărătorul stă mai bine! Dacă vrea, poate să se lase să fie 

condamnat şi apoi să reclame despăgubiri cu actio emti ori cu 
actio ex stipulatu, iar dacă nu vrea, poate să opună reclaman- 

tului exceplio rei venditae et traditae şi astiel să-i respingă ac- 

țiunea %. - 
IV. Vânzătorul este obligat să garanteze de cusururile lucrului. 

Am spus 7, că vânzătorul în vânzarea consensuală este o- 

bligat la început numai să predee lucrul, vacuam  possessionem 
tradere. — Dar, se putea întâmplă, ca, după ce s'a făcut pre- 

darea lucrului, să se constate, că acest lucru are cusururi, care - - 

„sau îl fac impropriu pentru întrebuințarea la care e destinat, 

sâu îi micşorează simţitor valoarea, şi de aceea cumpărătorul 

să sufere pagube, In astfel de cazuri, vânzătorul, fiindcă eră 0- 
bligat numai să predee lucrul, nu eră răspunzător de acele 

cusururi., — Mai târziu s'a ajuns, ca să se. impună vânzătorului 
şi o astfel de răspundere, adică să fie obligat să garanteze pe 

cumpărător de cusururile de mai sus ale lucrului. — Pentru ca 

să se ajungă aici, sa urmat aproape aceeaş cale ca şi în ma- 
terie de garanţie de evicţiune. “ 

1) In evoluția garanţiei de cusururile lucrului deosebim trei 

faze : Aceea a vechiului jus civile, aceea a dreptului edililor 

curuli şi aceea a noului jus civile. 

Vechiul drept civil, Fiindcă vânzătorul nu eră răspunzător 

de cusururile lucrului, părţile, ca să se pună la adăpost de pa- 

gube, au căutat să se ajute singure, păşind astfel: 
Sau făceau o stipulaţie, prin care vânzătorul făgăduea, că 

lucrul mare cusururi, şi care se adăogă la stipulatio duplae de 

mai înainte (privitoare la evicţiune), alcătuind un singur tot, 

aratat cu numele de stipulatio duplae %5. 

Sau făceau o stipulaţie, prin care vânzătorul  făgăduea că 

lucrul mare cusururi şi care se adăogă la stipulatio rem habere 
licere (privitoare la evicţiune), alcătuind deasemenea un singur 

tot, aratat, pare- se, cu numele de stipulatio Simplae +. %6, 

'73) D., 21, 2, de evict, 17. 

74) V, mai sus,F, p. 239. ” 
75) D., 21, 2, de evict., 3, 11 $.:1.— V. Girard, 1. c.'(1918)) p. 574, 

n. 2, 

| 76)-V. Girard, 1. c., (1118), p. 754 n. 3.
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Aceste două feluri de stipulaţii erau des întrebuințate, aşa 

că probabil s'arfi ajuns încetul cu încetul la acelaş rezultat, ca şi 

la evicţiune, adică ele să fie privite ca raturalia, elemente na- 

turale ale vânzării şi apoi să fie presupuse, că au fost făcute 77. 
Dar, evoluţia a fost complicată prin amestecul edililor în materie . 
de vânzare. 

Dreptul edililor. Ştim, că edilii au poliţia pieţelor. Sunt 

lucruri, ce se vănd numai în piaţă d. p. robii şi vitele. In pri- 

vinţa acestor vânzări edilii, plecând de la ideea, că vânzătorul 

trebuie să cunoască cusururile lucrului, au impus vânzătorului 
obligaţia să aducă la cunoștinfa publicului toate cusururile lu- 
crului, fie că le cunoştea, fie că nu le cunoștea, d..p. naravul 

robului de a fură, de a fugi, ş. a.7%8 Astfel: 
In cazul în care se face o vânzare de robi, vânzătorul tre- 

buie prin stipulatio duplae; să promită, că lucrul mare cusururi., 

adică să făgăduească lipsa cusururilor.— Dacă o' astfel de stipulaţie 

nu fusese făcută, cumpărătorul poate intentă înlăuntrul a două luni 

de la;vânzare o acţiune numită actio redhibitoria, pentru ca să se facă 

” acea stipulaţie; iar după trecerea acestor două luni şi înlăuntrul 

a şease luni de la vânzare poate intentă o acţiune, prin care să 

ceară despăgubiri pentru pagubele suterite (guanti emtoris inter- - 

sit)!5, şi care, poate, că nu-i alta de cât actio guanti minoris de 
mai jos. In acest chip cumpărătorul eră asigurat contra cusuru- 

rilor robului cumpărat %, | 
In foate vânzările de competenţa edililor, atât în cazul în 

care nu se făcuse vre o stipulaţie, cât şi în cazul în care se 
ivise un cusur nedeclarat, ei dau cumpărătorului sau actio redhi- 
bitoria înlăuntrul a şase luni utile, ca să ceară desfiinţarea vânzării, 
sau actio quanti minoris înlăuntrul unui an util, ca să ceară mic- 
şorarea preţului 82. 

In ce priveşte vânzările, care nu se fac in piaţă, edilii n'au 

putut să intervină, fiindcă nu puteau să-şi întindă puterea din- 
colo de piaţă. 

  

77) V. Girard, L c. (1918), p. 574. 
78) D., 21,1, de aedil, edicto, 1 S$. 1 și 2, 38 pe 

19) D., 21, 1, de aedil. edicto, 25. 
* 80) D, 21, 1, de aedil. edicto, 23. 

81) D, 21, i de aedil. edicto, 19 $. 6, 38 pr. şi $, 5. V. mai jos, 3,a, 
72. 

82) V. mai jos 3, b, p. 272-273 şi n. 96 și 97. 
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Dreptul civil cel nou. In privinţa tuturor vânzărilor, care nu 
sunt de competenţa edililor, jus civile, plecând de la ideea, că 
vânzătorul trebuie să fie răspunzător de cusururile, pe care le 
cunoştea, a dispus următoarele : | | 

Mai întăi, vânzătorul este răspunzător de cusururile, a 'că- 
_Tor absenţa o afirmase, p. c. şi de cusururile, care le ascunsese 
înadins, adică în amândouă cazurile este răspunzător numai de 
cusururile, pe câre le cunoștea. — Deci, jus civile se deosebea de. 
jus aedilicium : Acesta, obligând pe vânzător să aducă la cu- 
noştinţa publicului toate cusururile, îl face răpunzător de cusu-: 

" ruri fie că le cunoştea, fie că .nu le cunoştea, pe când jus civile 
il face răspunzător numai de cusururile, pe care le” cunoșteasă, 

"Mai pe urmă, jus civile a transplantat regulele lui jus aedi- 
licium la toate vânzările. Deci, cumpărătorul va putea să inten- 
teze sau actio redhibitoria, sau aclio quanii minoris. — Această 
transplantare, această întindere a acelor două acţiuni Ss'ar fi în- 
tâmplat, după unii învăţaţi pe vremea lui Labeo, iar după alţii 
pe vremea lui Uipian. In ori ce caz fusese făcută înainte de Jus- 
tinian 8. 

2) Caun cumpărător să poată cere despăgubiri pentru cusu- 
rurile lucrului, trebuie să se întrunească următoarele trei ele- 

  

“ Cusurul sau să facă iucrul impropriu pentru întrebuinţarea, 
la care-este destinat, sau să-i micşoreze simţitor valoarea. De 
pildă : Robul să fie,nărăvit;să fugă. Moşia să fie supusă la ser-: 
vituţi_ prediale 5, pa 
" “Cusurul să existe înaintea vânzării şi; “sățexiste şi îndmo- 
mentul reclamaţie 86, . 

Cumpărătorul să nu fi cunoscut cusururile 87. — Deci, dacă 

lucrul în momentul vânzării are cusururi aparente, vădite, cum- 

părătorul nu se poate plânge pe urmă. De pildă: Un cal de 

83) Cicero, de officiis, 3, 16, şi 3, 17. 
84) D,, 21, 1, de aedil. edicto, 1, pr. — V. Girard, |, c., (1918), pag. 

527, no. 3. 
85) D., 21, 1, de aedil. edicto, 1 $$. 1, şi8, 17 pr. şi SS. 1, 13, 14, 8 5 

şi-16, 43 S$. 1 şi 3, 61. 

86) D, 21, 1, de aedil. edicto, 54 ; D., eodem, 16; C., 4, 5, de arii 
edicto, 3. 

87) D., 18, 1, de contrah. emi., 13, 15$.1;D, 24, 1;de aedil. ediczo. 
1 $ 6, 14 8. 10,43 $.1,48$.4,51.
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vânzare are. coada. tăiată. L. Titius îl cumpără şi pe urmă re- 

clamă, că lucrul are cusururi., Aceasta nu se poatel—lIn orice” 

caz este indiferent, dacă vânzătorul cunoştea cusururile, ori nus, 

In mod excepţional: Când vânzătorul a afirmat expres sau 

lipsa orcărui cusur, sau numai lipsa unor cusururi anumite, el 

este răspunzător, chiar dacă nu Ss'ar găsi întrunite elementele de 

mai SUS 9, — Deasemenea, vânzătorul, când a afirmat, că lucrul 

“are anumite însuşiri, dicta et promissa, este răspunzător în 

„todeauna *. - 
3) In toate cazurile de mai sus cumpărătorul poate să inten- . 

teze sau actio redhibitoria, sau „actio quanti minoris. - 

a) Actio redhibitoria. 

Ea poate fi intențată înlăuntrul a şase luni sau de la vânzare, 
sau de când s'au ivit cusururile, chiar dacă lucrul a pierit prin 

casus (de acea se zice mortuus .redhibitur 9) şi chiar dacă lucrul 

a fost atins de o evicţiune, fie totală fie parţială, 
Prin-ea se urmăreşte desfințarea vânzării şi - punerea lu- 

crurilor în starea de mai înainte, Deci: Pe de o parte, vânzăto- 
rul trebuie să "dee preţul înapoi şi o dată cu pieţul trebuie. să 

dee şi dobânzile lui, afară numai dacă n'au fost compensate cu 

fructele, trebuie să plătească cheltuelile făcute de cumpărător 
- şi să despăgubească pe acesta de pagubele suferite. — Pe de 

altă parte, cumpărătorul trebuie să înapoieze lucrul în starea, în 

care la primit, dimpreună cu accesoriile lui şi cu fructele Percepti 
ori neglecti %, 

Dacă vânzătoru! nu face desfiinţarea (reziliarea) în arătatul 

chip, este condamnat la dublu. 

Acgastă acţiune nu se dă pentru simplariae venditiones, adică. 

atunci când se cumpără lucrul aşa, cum este %. 
b). Actio quanti minoris. 

  

88) D. 21, 1, de aedil. edicto, 1 $ 2. 
89) D., 21, 1, de aedil. edicto, 17 Ş 20, 19 Ş 1, 31 ŞI, 52, 

90) D., 21, 1; de aedil. edicto, 1 $ 1, 17 $ 20, 18,19 S$ 1 şi 4, 38 
$ 10, 52. 

91) D., 21, 1, de aedil. edicto, 383 Ş 3, 47 $ 1. 

92) D., 21, 2, de evict., 16 $2; D. 21, 1, de aedil. edicto, 44 $ 2 
93) D., 21, 1, de aedil. edicto, t $ 1,23 pr. şi SŞ 8 şi 9, 24, 25 Ş 10 

26, 27, 29, 30, 31 pr. şi SŞ 2, 3, 4 şi 19, 33, 45, 58. 
94) D., 21, 1, de aedil. edicto, 45. 

95) D., 21, 1, de aedil. edicto, 48 $ 8. 
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Ea poate fi intentată înlăuntrul unui an util, ce curge sau 
dela vânzare, sau dela ivirea unui cusur, chiar când lucrul piere 

prin casus, ori e lovit. de o evicţiune fie totală, fie parţială %, 

Prin ea se urmăreşte micşorarea preţului în proporţie cu 

“paguba pricinuită de cusururi. De aceea poate fi intentată de 

4 

mai multe ori, iar nu numai 0 singură dată ca actio redhi- 

bitoria, care urmăreşte, după cum am văzut, desfiinţarea vânzării”, 

Această acţiune deasemenea nu se dă pentru simplariae 

venditiones. . 

c) Despre actio redhibitoria şi actio quanti minoris mai avem . 
de adăogat, că, în cazul în care mapucase să plătească preţul, 

cumpărătorul poate să le valorifice pe cale de excepţiune, cerând 
sau reziliarea vânzării, sau micşorarea preţului %, 

4) Garanţia de cusururile lucrului încetează: | 

Când părţile printr'o convenţie anumită, spun că vânzătorul 
să nu răspundă. de cusururile lucrului %, 

„Când cumpărătorul a cunoscut cusururile, precum şi când le-ar 
fi putut cunoaşte, dacă mar fi fost de o negligență vădită 1%, 
De pildă: A cumpărat un cal, care avea albeaţă. 

Când obiectul vânzării este spes, res sperata, ori universitas 
încerta 1! 

V. Garanţia de cusururile lucrului se mai întâlneşte numai la 
contractul de schimb, pe când garanţia de evicțiune se mai în- 
tâlneşte şi Ja alte 'convenţiuni. 

G. Desființarea vânzării pentru vătămare enormă. 

|. Dacă nu de la Dioclețian, în ori ce caz înainte de Jus- 
tinian 1% sta admis, că vânzătorul, dacă a vândut un lucru (fie 
mişcător, fie nemişcător) cu mai puţin de cât jumătate din va- 
loarea lui, să poată cere desfiinţarea vânzării pentru /aesio e- 
normis, laesio ultra dimidium 1%. — Deci, de atunci, preţul, care 

96) V. mai sus n. 91 şin. 92. 
97) D., 21, 1, de aedil. edicto, 36, 38 pr. şi $ 13,64 pr şi $1,3i $6, 
98) D., 21, 1,2de aedil. ed., 59; D., 44, 1, de exceptionibus, 14. 

99) D., 21, 1, de aedil.'edicto, 14 Ş 9; D., 2, 14, de pactis, 31. 
109) D., 18, 1, de conlrah. emt., 13, 15 s 1; D.,21, 1, de aedil. edicto, 

1 $6,14$10,43$1,48$4,51. 
101) V. mai sus n, 72. : 

102) Girard, 1, c., (1918), p. 552, n.4 şin.5. 
103) C., 4, 44, de rescindenda venditione, 2 şi S.



— 214 — 

odinioară ' nu eră nevoie să fie justura 1%, trebuie să fie egal cel 
puțin cu jumătate din valoarea lucrului vândut, 

Temeiul acestei rândueli este, că nimeni nu trebuie să ex-. 
ploateze nevoile altuia. Vânzătorul, ca să consimtă să vândă lu- 
crul cu mai puţin de cât jumătate din valoarea lui, trebuie să 

„i fost la mare nevoie 195 P 
Când o astfel de vânzare a fost executată, vânzătorul “poate 

să intenteze actio venditi pentru a o desfiinţă. EI poate să inten- 
teze această acţiune numai în contra cumpărătorului, ea fiind 
cu totul personală, iar nici de cum şi contra subcumpărăto- 

- rilor 1%, — In acest caz actio venditi tinde la desfiinţarea 
vânzării şi punerea lucrurilor în stare de mai înainte: Cum- 
părătorul trebuie să înapoieze lucrul, dar nu şi fructele cu- 

„ese. Vânzătorul. trebuie ]să dea inapoi preţul şi să plătească im- 
pensae necessariae şi impensae utiles făcute de cumpărător 197, 

Când o astfel de vânzare nu fusese executată de vânzător, 
acesta,.ca să valorifice îndrituirea sa de a cere desființarea vân- 

- zării, poate să opună o exceptio cumpărătorului, care ar intentă 
actio emti, ca să i se predee lucrul 108, 

Vânzătorul nu poate renunţă de, mai înainte la această în- 
drituire. Dacă: s'âr putea face o astiel de renunțare, atunci ori 
ce vânzător, constrâns de mare nevoie să vândă, ca să fie pe 
placul cumpărătorului, ar fi spus prin contractul de vânzare, că, 
renunţă la această îndrituire a sa 10, — Numai într'un singur caz 
se admite, ca vânzătorul să poată face o astfel de renunțare şi 
anume, când este sigur, că voeşte să facă o donaţie 110, . 

Vânzătorul nu poate să ceară desființarea vânzării pentru 
vătămare enormă în două cazuri: Când lucrul a pierit prin casus 
şi când vânzarea este aleatorie 1, 

Cumpărătorul, în cazul nostru, are o singură îndrituire: Să 

104) V. mai sus n. 9. 

" 105) Cujas, Observationes, XIV, 18 şi XXIII, 32, ? 
106) Maynz, |. c., II, $ 214, p. 233. 
107) V. mai sus n. 103. : 

108) V. mai sus n. 106. 
109) V. mai sus n. 106. 

110) Maynz, |. c., 1]; $. 214, n. 9. | ” - 
111) Maynz, „ c, i, Ş. 214, n. 8.—Cf.D,, 4,4, de minoribus, 7 

$, 8, 49; D., 18, 5, de rescindenda venditione, 9,  
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plătească suplimentul de preţ, atât când vânzătorul cere reziliarea 
vânzării, cât şi când opune exceptio de: mai sus 12, 

„II. Desființarea vânzării pentru vătămarea cumpărătorului 

nu este admisă din trei pricini 113: Intăi, fiindcă nu se poate 
spune, când e vătămat cumpărătorul. Când a plătit odată şi jumă- -- 

tate preţul, de pildă: 1500 în loc de 1000? Ori cânda plătit de. 
două ori preţul, d. p. 2000 mii ? In ultimul caz am avea o vătămare 

ultra dupluim, iar nu ultra dimidium ! — Al doilea, fiindcă lipseşte 

temeiul, pentru care s'a admis desfiinţarea: Cumpărătorul, care a 

plătit mai mult decât valoarea lucrului, n'a fost la mare nevoie, 

ci, dacă a plătit atât de mult, a avut de unde plăti. — In sfârşit, 

al treilea, fiindcă desfiinţarea vânzării pentru vătămarea cumpă- 

rătorului nu-i conformă cu izvoarele noastre: Acestea nu vorbesc 
despre o astfel de desființare, 

III. Alte contracte, afară de vânzare, nu pot fi, desfiinţate 
pentru vătămare enormă 114, 

“H. Deosebirea dintre vânzarea prin mancipatio şi vânzarea 
“consensuală. 

In vânzarea consensuală vânzătorul este obligat să predee 
lucrul văndut, iar cumpărătorul este obligat să plătească prețul ; 
pe când în vânzarea prin mancipaiio vânzătorul dă lucrul, iar. 
cumpărătorul dă preţul. Deci: 

1) Vânzarea consensuală este născătoare sau generatoare 
- de obligaţii, 

Vânzarea prin mancipatio, când w'ajunsese venditio imaginaria, 
eră o vânzare pe şin,. care se sfârşeă dintr'o dată, nu eră năs- 
cătoare de obligaţii. — Vânzarea prin mancipatio, când a ajuns 
venditio imaginaria, producea aceleaşi efecte, fie că prețul a fost 
plătit mai înainte, fie că s'a vândut nummo uno. 

2). In vânzarea consensuală vânzătorul este obligat să păs- 
treze lucrul, să predee vacua possessio a lucrului, să răspundă 

de evicţiune şi de cusururile lucrului. 

In vânzarea prin mancipatio, de oarece ea nu dă naştere - 

la obligaţii, vânzătorul nu-i obligat nici să păstreze lucrul, nici 

să predee vacua possessio şi nici să respundă de evicţiune şi de 
cusururile lucrului. — In adevăr: 

  

112) D. C., 4. 4, de rescind. veni, 2 şi 8 in fine, 

'113) Maynz, |. c., Il, $. 214, n. 10 şi 16; Girard, l. c., p. 552,n.8. 
114) V. mai sus n. 113. -
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Vânzătorul nici nu poate fi obligat să păstreze lucrul şi 
să-l predea, fiindcă l-a dat şi nu mai are ce păstră. 

_ Deasemenea, vânzătorul nu are nici o obligaţie contrac- 

tuală, ca să răspundă de evicţiune. — Insă, dacă a dat un lucru, 

care nu era proprietatea sa, afirmând, că este proprietatea sa, a ! 

spus o minciună, este un înşelător, şi merită să fie pedepsit. 

De aceea, drept. pedeapsă, este respunzător de 'auctoritatem prae-. 

stare şi trebuie să plătească valoarea îndoită a prețului primit; 

iar cumpărătorul poate cere această valoare cu actio auctori- 

tatis 115. — Fiindcă responsabilitatea vânzătorului este o pe- 

deapsă, de aceea ea izvorăşte direct din mancipatio, nu e ne-. 

voie pentru aceasta, ca să se adaoge vre o clauză specială la 

mancipatio. — Fiindcă această responsabilitate este o pedeapsă, 

ea nu poate fi înlăturată direct prin vre-o clauză specială. Dar, 

indirect ea poate îi înlăturată în următorul chip: Vânzătorul, în 

loc să spună, că a primit 1000 de HS. (cât primise în realitate), 

spune, că a primit 5 HS, adică un preţ de nimic, aşa că în 

caz de evicţiune irebuea să dea de două ori preţul primit,” 

adică 10 HS. Insă, a da de două ori înapoi.un preţ de nimic - 

înseamnă, că nu vrei să te obligi să fii răspunzător de evicţiune. 

In sfârşit, vânzătorul m'are nici o obligaţie contractuală, ca 

să răspundă de cusururile lucrului. — Insă, dacă a vândut un 

imobil (fundus), ca fiind optimus maximus, adică nesupus la 

servituţi, iar în urmă se dovideşte, că asupra lui există servi- 

tuţi, atunci, drept pedeapsă, fiindcă a fost mincinos, vânzătorul, 

este răspunzător de cusururile lucrului, trebuie să dea înapoi - 

de două ori valoarea preţului. şi cumpărătorul poate cere a- 

ceastă valoare tot cu actio auctoritatis î15. — Deasemenea, dacă 

vânzătorul a spus, că lucrul vândut are cutare întindere (modus), 

iar în urmă se dovideşte, că modus e mai mic, atunci, tot drept 

pedeapsă, vânzătorul trebuie să dea de două ori valoarea în- 

tinderii, ce lipseşte, şi cumpărătorul poate cere această valoare - 

cu actio de 'modo agri 111. — Pentru celelalte cusururi vânzătorul 

nu-i răspunzător. Dar, poate fi făcut răspunzător, întrebuințându-se 

anumite stipulaţii.. 

115) V. Vol. I,.partea a doua, $, 69, E, 2,a,p.71.0 
116) V. Vol. |, partea a doua, $. 69, C. p. 70. 
117) V. Vol. 1, partea a doua, g 69, E. 3p.7l.  
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[. Deosebirea dintre vânzare și schimb." 

Schimbul se aseamănă cu vânzarea, fiindcă are în general 

acelaş scop practic ca şi aceasta şi anume predarea unui lucru, 

pentru ca să se obţină alt lucru. De aceea Cassianii sau Sabi- 

nianii erau de părere, ca aceste două contracte să fie supuse : 

aceloraşi regule. Însă, părerea contrară a Proculianilor a biruit 

„şi a fost consfinţită de Justinian cu drept cuvânt, căci între vân- 

„zare şi schimb sunt următoarele deosebiri: 

__1). Vânzarea .este perfectă solo consensu. — Schimbul nu-i 

perfect, de căt după ce s'a făcut datio de una din părţi, adică 
re contrahitur. 

2), La vânzare se predă un lucru pentru un preţ.— La schimb 

se dă un lucru pentru alt lucru. 
3), La vânzare iraditio a lucrului nu strămută proprietatea 

de cât în chip excepţionâ!!'5—La schimb datio strămută pro- 

prietatea, chiar dacă partea cealaltă nu-şi execută obligaţia sa. 

4). Vânzătorul este obligat numai ad tradendum şi ga- 
rantează cumpărătorului rem habere licere.— La schimb fiecare parte 

"e obligată să strămute proprietatea lucrului. De aceea, garanţia 

de evicţiune e mai riguroasă, putându-se reclamă despăgubiri 
prin praescriplis verbis actio de îndată, ce s'a aflat, că lucrul 

primit nu-i proprietatea celeilalte părţi, fără să se mai „ aştepte 

evicţiunea. 

5). La vânzare fiecare parte poate să ceară numai execu- 

„tarea contractului şi în caz contrar despăgubiri ; iar nexecutarea 

unei părți îndritueşte pe cealaltă parte, care a executat, să 

ceară numai despăgubiri, dar nu rezilierea contractului.. — La 

schimb partea, care a executat, are alegerea sau-să ceară exe- 

cutarea contractului de cătră partea cealaltă şi'n cazul contrar 

să i se plătească despăgubiri, sau să ceară desfiinţarea : con- 

tractului şi darea inapoi a lucrului dat. | 
6). Vânzarea poate fi desființată pentru /aesio enormis. — 

Schimbul nu poate fi -desfiinţat pentru această cauză, fiindcă - 
nici una din părţi nu poate fi considerată mai de grabă ca 

vânzător de cât ca cumpărător şi fiindcă la schimb nu se gă-. 
seşte fundamentul de la vânzare. 

118) V., Vol. ], partea a doua, $. 74, p. 99.
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$. 252 bis. 

„A. Când am dat definiţia de mai sus a vânzării, am avut în 
vedere cazul, care se întâmplă mai des, că obiectul prestaţiunii 

este un. lucru corporal. 

B. Cumpărătorul poate să se facă vinovat de mora, nu nu- 

mai neplătind preţul, când trebuie, mora solvendi, dar şi: atunci 

când refuză, ori negligează să primească lucrul, ce i se predă, 
mora accipiendi |. 

C. Executarea obligaţiei cumpărătorului de a plăti preţul 

se urmăreşte prin actio venditi, care se împarte între mai mulţi 

- interesaţi în proporţie cu părţile lor respective, fiindcă obiectul 

acelei obligaţii constă în o sumă de bani 2. 

D. Obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul, încetează, 
când vânzătorul nu poate fi privit că şi-a îndeplinit obligaţia de 

a predă lucrul. Aceasta se întâmplă în următoarele patru cazuri: 

Când vânzătorul nu vrea să predee lucrul. In acest caz cum- 
părătorul poate, prin exceptio non adimpleti contracius să res- 

pingă cererea vânzătorului de a i se plăți prețul 3. 

Când un vânzător de rea credinţă vinde un lucru al altuia 
(res aliena) unui cumpărător de bună credinţă, aşa că nu poate 

să-l facă pe acesta proprietar al lucrului.—In acest caz cumpă- 
rătorui, fără să mai aştepte evicţiunea, poate, pe temeiul dolului 

vânzătorului, să reclame imediat despăgubiri pentru paguba, ce-i. 
pricinueşte nedobândirea proprietăţii. De pildă: Nu poate să 

desrobească robul cumpărat, nu poate să: amaneteze ori să ipo- 
techeze lucrul cumpărat +, 

Când predarea lucrului nu face pe cumpărător să aibă va- 

cua possessio, cu alte cuvinte când posesiunea predată nu-i vacua 5. 

“Când chestiunea proprietăţii este contestată prin proces.. 

Quaestio dominii mota $, De pildă: Vânzătorul a predat cumpă- 

rătorului lucrul ; dar, înainte ca acesta să plătească preţul, ade- 

văratul proprietar intentează proces, susţinând, că lucrul vândut 

1) V. Mayuz, | c., Il, $. 210, + n. 6, 
2) V. Mayuz, 1. c., li, $. 210, n..7. 
3) V. mai sus n, 31 şi Ş. 231, p. 162 şi 163, 
4) D., 19, 1, emti, 30 $.1 
5) V. mai sus $. 252, F. Il, p. 260. 
6) C., 8, 44 (45), de evict, 24 şi D., 18, 6 de peric, et comm, 19$ 1. 
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este proprietatea sa.— În acest caz, chiar dacă vânzătorul este 
de bună credinţă, cumpărătorul nu mai este obligat să plătească 
preţul.— Dar, fiindcă se putea abuză de un astiel de proces, adică 
însuş cumpărătorul să pună pe Cineva să facă 'proces şi să 
susţină, că e proprietarul lucrului, şi astfel să amâne plata pre- : 
țului, de aceea Dioclețian, a dispus, că dacă vânzătorul dă cau= 
ție, poate reclamă preţul dela cumpărător 7, . 

-B. In ce priveşte regula periculum emtoris est, avem de a- 
dăogat următoarele : 

I. Explicaţia acestei regule este, după cum am spus, foarte 
controversată, 

1). Wăchter susţine, că regula se întemeiază pe impossi- 
„bilium. nulla obligatio. Vânzătorul nu .mai poate execută obligaţia 
sa. Şi, fiindcă species a pierit prin casus, fără dolus ori culpa 
vânzătorului, acesta nu-i obligat să-plătească despăgubiri, care 
nu sunt datorite decât numai de acel, care este în culpă. 

Dar, părerea aceasta nu explică, de ce totuş cumpărătorul 
trebuie să plătească preţul ! , 

2). Ihering susţine, că regula se întemeiază pe o culpă 
- prezumată a cumpărătorului: Acesta este în cupă, fiindcă n'a 
luat lucrul vândut. 

Dar, în izvoarele noastre nu se găseşte nici o urmă despre 
vre o culpă prezumată a cumpărătorului, — Apoi, de ce s'a ad- 
mis această prezumţiune ? 

3). Hofmann este de părere, că regula noastră nare nici 
un temeiu, şi că ea a fost importată din Grecia de făuritorii 
legei: celor 12 table. | 

Dar, nu-i aşa! Romanii n'au putut să fie aşa de neprevă- 
zători, ca să primească ceva neexplicabil ! 

4). Windscheid susţine, că vânzarea consensuală, deşi nu-i 
o înstrăinare, totuş este o desesizare; aşa că prin încheierea. 
contractului lucrul trece oarecum la cumpărător. 

"Dar, chiar dacă vânzarea ar fi o desesizare, totuş această 
părere nu explică nimic, căci ne putem întrebă mai departe 
De ce este aşa?. 

Apoi, vânzarea nu-i: o desesizare | Două argumerite vor- 
besc contra desesizării. Intăi, cumpărătorul, « care se pune cu de 

7) V. mai sus n. 4.
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_ 1a sine putere în posesiunea lucrului cumpărat, este praedo, jă- 
- îuitor, tălhar 8—Al doilea, res aliena, lucrul altuia poate îi vândut. 

„In acest caz, cum a putut vânzătorul să se desesizeze de ceea, 

„e nici nu eră în mânele sale?! . | 
5). Fr. Mommsen este de părere, că se admite în mod 

fictiv, că lucrul a trecut la cumpărător în momentul încheierii - 

„contractului. 

Dar, de ce se admite această ficţiune ? Ficţiunea « nu-i scop 
absolut |. 

6) Hartmann susţine, că vânzătorul, după ce s'a obligat 

să predea cumpărătorului un lucru, nu mai poate dispune de 

lucru, nu mai poate să-l vândă altuia şi astiel să scape de pe- 

ricolul peirii ori deteriorării lui, De aceea, se cuvine, ca şi cum- 

părătorul să sufere periculum ; căci, dacă n'ar îi îost el, s'ar fi 

putut, ca vânzătorul să găsească pe altul, care să cumpere şi 
să ia lucrul. - 

„Dar, şi în vânzările condiţionale suspensive vânzătorul se 

„găseşte în aceeaş situaţie; ba, adeseori chiar vreme mai înde- 

lungată .de cât în vânzările . necondiţionale. Totuş, ei sufere 
periculum, iar nu cumpărătorul ! - 

7). Altă părere susţine, că la Romani, în vânzările. comer- 

ciale, din momentul încheierii lor, eră regula, că vânzătorul 

nu mai poate dispune de lucrul vândut, Apoi, Romanii, ca po- 

por. comercial, au generalizat regula de la vânzările comerciale, 
Dar, această regulă nu se mai potriveşte pentru lucrurile 

agrare, de care vânzătorul poate dispune până la tradiţia lor. 
8) Alţii susţin, că periculum este contra-parte a lui com- 

mmodum: Cumpărătorul, având foloasele, trebuie să sutere po- 

noasele | 
Dar, când cumpărătorul se bucură de mărirea întâmplă- 

toare a valorii lucrului, vânzătorul nici nu contribue cu nimic 

şi nici nu pierde nimic. Pe când, dacă lucrul piere, cumpără- 

torul, trebuind să plătească preţul, pierde ! 

9). Pernice susţine, că regula, periculum emtoris est, este ceva 

particular vânzării şi că se poate explică istoriceşte: La înce- 
put, vânzarea neformală eră un contract real, vânzătorul da lu- 

8) D.. 41, 2, de ada. vel omitt.. poss 5. — Cf. Di; 50, 16, de verb. 
signif., 61 pr. — V. Dernburg, 1. c,., Îl, $ 94, n. 6. 
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crul, iar cumpărătorul da preţul (donnant-donnant), aşa că ea 
nu producea raporturi obligătoare. — Pe urmă, din acest con- 
tract real s'a desfăcut contractul de vânzare născător de obli- 

gaţii. In acesi contract trebuea să se facă traditio. Aceasta n'a fost 
privită, ca un al doilea nou contract, ci ca o anexă, ca un act 

natural de înfăptuire a vânzării. Mişcarea de desesizare începută 
cu încheerea contractului se isprăveşte în tradiţie. 

Dar, am văzut, că vânzarea nui o desesizare! 

II. Regula periculum emtoris est, nu numai că este foarte 

severă pentru. cumpărător, dar uneori poate da naştere Ia greu- 
tăţi foarte mari, iar alteori poate face ca situaţia vânzătorului să 
ajungă mai bună. - ă 

Dacă o species este vândută mai întâi lui Primus şi apoi, 

fiindcă predarea lucrului nu se face imediat, este vândută lui 
Secundus şi dacă acest lucru piere pe urmă prin <asus, se pune 

întrebarea, dela cine poate vânzătorul să ceară preţul? lhering, 
în tinereţă, a fost de părere, că vânzătorul poate cere preţul dela 
amândoi cumpărătorii | Dar, fiindcă e din cale afară, ca să se 

"obţie de două ori preţul, de aceta chiar Ihering, la bătrâneţă, 
a renunţat la părerea de mai înainte, şi a susţinut, că vânzătorul 

să aleagă, de la care din cei doi cumpărători să ceară, fiindcă 

“de plătit o singură dată, trebuie să i se plătească.—Alţii (Wind-: 
scheid) susţin, că preţul poate fi cerut numai dela Secundus, 

fiindcă vânzătorul a voit să strice vânzarea cu Primus. şi de 
aceea a vândut celuilalt. — Alţii (Hofmann) sunt de părere, că 
preţul poate îi cerut numai dela Primus, căci vânzătorul îi vân-. 

duse, acestuia şi nu mai trebuia să vândă şi lui Secundus. — In 
sfârşit, Pernice adaogă, mai rămâne, ca vânzătorul să nu 6bţină i 

“preţul dela nici unul! Primus poate-să se apere, spunând vân- 

zătorului „ai vândut lui Secundus, deci ai vrut să te scapi de 

mine, îţi opun exceptio doli“. lăr Secundus poate să se apere 

zicând, „mi-ai vândut, după ce vânduseşi lucrul, aceasta-i contra 

bonam fidem“ |—Dacă lucrul nar îi pierit, vânzătorul ar fi putut 
cere preţul numai dela unul din cumpărători şi anume dela acel, 

căruia i-ar fi predat lucrul, şi ar fi trebuit să plătească despă- 

“gubiri celuilalt, fiindcă nu poate să-i predee lucrul ! 

Dacă o species, care este res aliena, este vândută şi apoi 
piere prin casus, vânzătorul este îndrituit să ceară preţul, fără 

să dea nimic; pe când, dacă acea species n'ar fi pierit, ar fi trebuit,
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„ca inainte de a cere preţul, să şi-o procure, pentru ca s'o predee, 
iar dacă nu şi-ar fi putut procură, ar îi trebuit să plătească des- 

"păgubiri cumpărătorului 9,- 

F. Obligaţia vânzătorului de a predă lucrul, “constând în 

a face, fiind o obligatio faciendi, este indivizibilă. Deci, actio empti 
pentru a obţine executarea acestei obligaţii, dacă se cuvine la 
mai mulţi cumpărători, poate să fie intentată de fiecare din ei 

in solidum, cu condiţie ca să se ofere preţul întreg. De asemenea 

dacă sunt mai mulţi vânzători, această acţiune poate să fie in- 

tentată contra fiecăruia in solidum, dar condamnarea la despă- 
"gubiri va fi împărţită între ei!0, . 

G. O moderare echitabilă a regulei, că vânzătorul este răs- 

punzător, dacă lucrul vândut are o întindere mai mică decât acea 
arătată prin contract, se găseşte în izvoarele noastre în urmă- 

"torul cazî!: Dacă s'a vândut o moşie în întindere de 90 jugeră, . 

spunându-se însă în contract, că are 100, şi dacă, înainte de a fi 

măsurată, i s'a adăogat 10 jugera prin aluviune, Ulpian spune, că 

este de părerea lui Neratius,-care socotea, că vânzătorul, dacă 

„_ştiă, că moşia are numai 90 de jugera este răspunzător şi-că se 

poate intentă contra lui actio empii, fiindcă este vinovat de 

dolus, cu toate că aluviunea a adăogat cele 10 jugera, care lip- 
'seau; iar dacă vânzătorul nu ştiă, că moşia are numai 90 de ju= 

gera, şi. dacă aluviunea a adogat cele zece jugera, care lipseau 

până la cele 100: jugera arătate prin contract, nu este răspun-= 

zător | Da i 
H, Pentru ce la Romani vânzătorul în vânzarea consen- 

“suală.nu-i obligat la strămutarea proprietăţii, ci numai la pre- 

darea lucrului (vacuam posesssionem tradere) ? 

I, Dacă vânzătorul ar fi fost obligat să strămute proprietatea 

lucrului vândut, atunci s'ar îi întâmplat următoarele : 

Peregrinii, neputând dobândi proprietatea quiritară, n'ar 

fi put nici să cumpere şi nici să vândă. Deci, o mulţime de per- 
soane mar fi putut să facă un contract de vânzare, - 

Proprietatea quiritară având de obiect numai lucrurile 
romane, fondurile (imobilile) provinciale mar fi putut fi nici vân- 

9) V. Girard., 1. c., (1918), p. 538, n. 2 în fine, 
10) V. Maynz, Lc. 1, Ş. 211, n. 20 şi 21. 

11) D-, 19, 1, emti, 13-$; 14. 
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dute şi nici cumpărate, Deci, o “mulţime de lucruri n'ar fi putut 
“să facă obiectul unei vânzări. 

Chiar dacă vânzarea ar fi fost făcută între cetăţeni ro- 
mani şi ar fi avut de obiect lucruri romane, vânzătorul, fiind 

obligat să strămute proprietatea quiritară, ar fi trebuit să facă 

dovada proprietăţii, care untori este foarte grea, şi ar îi putut 
fi turmentat de cumpărător .pe temeiul unor turburări ipotetice, 
pe care usucapio le va împiedecă repede să-se producă şi de 
care, dâcă se vor produce înainte de implinirea usucapiunii, va 
fi vreme destulă să ne ocupăm 12. 

II. Din pricina acestor neajiinsuri, Romanii în vânzarea con- 
sensuală n'au obligat pe vânzător să strămute cumpărătorului 

proprietatea lucrului vândut şi astfel au făcui pe de o parte, ca 

această vânzare să aibă un câmp mai larg de aplicaţie şi anume 

să fie accesibilă tuturor persoanelor chiar şi peregrinilor şi să 

aibă de obiect toate lucrurile, chiar şi imobilele provinciale; iar 

„pe altă parte au făcut, ca ea să poată îi întrebuințată mai lesne: 

şi anume să scutească pt vânzător de proba proprictăţii sale: şi 

de procesele, pe care i.le-ar fi putut intentă cumpărătorul, ori 

de câte ori i S'ar fi năzănt, că proprietatea sa ar putea fi tura 

burată. 

J. Fiindcă vânzătorul nu-i obligat să strămute proprietatea 

"lucrului, adică nu-i obiigat să facă proprietar pe cumpărător, ” 
urmează, că 33: 

- O persoană poate să vândă lucrul altuia (res aliena). 

Cumpărătorul, “căruia se oferă un lucru al altuia, ce 

i-a fost vândut, nu poate în principiu, nici să refuze să-l pri- 

mească şi nici să refuze să plătească preţul, sub cuvânt că e . 

al altuia, | 
| Cumpărătorul, dacă, după ce a primit lucrul,! află, că 

este res ailena, nu poate să reclame despăgubiri sub cuvânt, că 
“e al altuia, - 

In sfârşit cumpărătorul, care ma fost făcut proprietar şi 

care este expus, ca mai târziu să fie biruit în petitoriu, când 

adevăratul proprietar va intentă.rei vindicatio, nu poate reclamă 

că vânzătorul nu şi-a împlinit obligaţia de a predă. 

12) V. Girard, |. c. (1918), p. 560.- NI 
13) D., 19, a. "de rer, periute, 1 pr.; D., 19, î, emii, 30 $. 1; D., 18,. 

1, de contrah. emt., 25 $. 1.
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Dar, în mod excepţional, cumpărătorul care m'a fost făcut 

proprietar, poate reclamă, că vânzătorul nu şi-a împlinit obli- 

gaţia de a predă, în următoarele două cazuri: . | 
Când părţile au încheiat o convenţie expresă, prin care 

vânzătorul se obligă să strămute proprietatea 14, 
Când un vânzător de rea credinţă a vândut lucrul altuia 

unui cumpărător de 'bună credință. De aceea se zice, că vânză- 

torul trebuie purgari omni dolo î5.: 

K. Deşi vânzătorul este obligat numai să predee lucrul (vacua 

possessionem tradere), totuş părţile se pot învoi, ca tradiţiunea să 

fie precedată, întovărăşită, ori urmată de mancipatio ?6, 

„L, Se mai susţine, că, în cazul în care s'au vândut res man- 

cipi, nu-i de ajuns tradiţiunea, ci. trebuie rmancipatio 11. — 

1) Părerea această se întemeiază, după cum spun unii învă- 

țaţi, pe caracterul de bună credinţă al vânzării. Vânzătorul nu 
poate, fără să se făcă vinovat de dolus, să refuze să manci- 
peze 38. Ra 

2). Alţii susţin, că ea se sprijină şi pe natura vânzării şi pe 

obligaţia vânzătorului vacuam possessionem tradere. Această obli- 
gaţie cuprinde în sine Îndatorirea vânzătorului de a se despoea 

-în folosul cumpărătorului de toate îndrituirile, pa care le are a- 

supra lucrului. Dacă el nu face aceasta, atunci. nu poate fi. 

privit, că a predat vacua possessio.— Dar, această părere e con- 

trară izvoarelor noastre, care opun obligaţia de a mancipa o- 

bligaţiei de a preda: „Si verbi gratia ex emto agamus, ut nobis 

fundus mancipio detăr, debemus hoc modo praescribere eaj res 

agatur de fundo mancipando, ut postea, si velinius vacuam pos- 

Sessionem nobis tradi's. ... 

14) D., 19, 5, de praescriptis verbis, 5 $. 1, — In ce priveşte D,, 12, 
4, de condict. causa data, 16, V. Girard, |. c., (1918), p. 561 n.: '2, 

15) D., 19, 4, de rer.permut., 1 pr. V. mai sus n. 2. 
16) Cajus, 4, 13la; Paulus Sententiae, |. 13, 4 şi 12, î7,2, 's. 3.—V 

Maynz, 1. c., II, Ş. 212, n. 55. p. 222. 
wm 4 12 V. Girard, |. c., (1918), p. 563, n. 3; Cuqg. Lc. p.459, n. 4; R. Mo- 
nier, Le caractere de bonne foi du contract de vente et Vobligation de man- 
ciper, îu Melanges de Droit Romain dedies ă G. Cornil, 1926, Vol, ||, p. 
137—150, 

18) Cuq.|. c, p. 459, no. 5. 
19) Cajus, IV, 131, a. 

Li 
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Ş. 253. Inchirierea. 

A. Inchirierea este un contract consensual sinalagmatic şi 
bonae fidei, prin care o parte se obligă să procure celeilalte 
„Părţi, pentru un răstimp în orice caz mărginit, sau folosinţa unui 
lucru, sau servicii, iar această parte se obligă să plătească 
-celei dintâi un preţ convenit. 

Partea, care procură sau folosința unui lucru, sau servi- . 
„ „ciile, se numeşte locator, iar partea cealaltă, care se obligă să 

plătească pretul, se numeşte conductor. — Contractul se numeşte - 
Jocatio conductio, spre a se invederă, că este sinalagmatic. 

B. În timpurile vechi, pentru ca să se ajungă la rezultatul, la 
Care se ajunge prin locatio conductio, se intrebuinţă la început 
iducia şi apoi două stipulaţii. Astfel: Proprietarul, care voia să 
inchirieze altuia pe robui său, ca să-i muncească, i-l da prin 
mancipatio cum țiducia şi anume cu îndatorirea, ca, după ceva 
isprăvi de muncit, să i-l dea înapoi, remancipare. — Pe atunci 
închirirea eră un contract real, adică nu se năştea, decât după 

- “ce lucrul eră dat. . , SR 
Mai târziu se întrebuințau, după cum am arătat, două 

'stipulaţii. a | 
C. Regulele, care cârmuesc închirierea din dreptul privat, 

au fost înrâurite de închirierile din dreptul public, pe care le 
făceau magistraţii şi anume: Inchirierea veniturilor statului, ce 
se făcea prin mezat cu acel, care. oferea mai mult, şi pe timp, 
de regulă, de cinci ani.—Darea in antrepriză a unei lucrări pentru 
stat, ce se făcea tot prin mezat cu acel, care se oferea s'o facă 
mai eftin.—Inchirierile de servicii făcute cu oameni liberi, ca să 
fie slujbaşi inieriori (lictores, viatores ş. a.), de care aveau-ne- 
voie magistraţii, când nu voiau să se servească de robi. - | 

D. Pentru ca închirierea să aibă fiinţă se cere întrunirea a - 
trei elemente, ca şi la vânzare: Res, pretium şi consensus. 

|. Res. Inchirierea poate să aibă de obiect sau folosinţa 
de un lucru pe timp mărginit, sau servicii deasemenea pe timp 
mărginit. a 

II. Pretium (merces, pensio, manupretium) 2, Preţul trebuie să 

  

1) V. mai sus Ş. 251 in fine, p. 251. - 
2) D., 19, 5, de praescriptis verbis, 5 ş 2.—V. Carlo Longo, Sulla na- dura della „merces“ neila „locatio conductio“ în Mâlangesb. F. Girard, 1912, Vol. Il, p. 105—117.. “
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fie certum, adică determinat, ori determinabil, şi verun, adică 

adevărat, serios, nesimulat, - 

De regulă preţul constă într'o sumă de bani. — Excep- 
țional, şi anume când obiectul închirierii este o moşie, prețul 
poate constă şi într'o câtime din produsele moşiei, fie o câtime 

determinată odată pentru toată durata contractului, 2 fie o quotă . 

parte din acele produse £, d. p. a zecea parte, adică dijma. 

III. Consensus. Părţile să fie de acord asupra celor două 
elemente de mai sus. Atât şi nimic mai mult; nu se cere nici 

„o formalitate, 

Dacă părţile nu se înţeleg în privinţa preţului şi anume: 

Dacă preţul cerut de /ocator e mai mare de cât acel allui con-: 

ductor, atunci. nu există consimţimânt şi deci nici închirierea 

.nu: va există. lar dacă din contra preţul cerut de locator e mai 
mic de cât acel oferit de conductor, atunci există consimțimânt 

pentru câtimea cea mai mică, de oarece plusul cuprinde în sine: 

şi pe mai puţin 5. 

E. Sunt două feluri principale de închiriere: Inchirierta lu- 

- cerurilor (locatio conductio rerum) şi închirierea servicilor (locatio 
conductio operarum). Aceasta din urmă are o varietate foarte în- 

semnată, căreia i se dă.numele de anirepriză (locatio conduciio- 

operis). — Să ne îndeletnicim pe rând cu fiecare: din ele. 
F. Locatio conductio rerum, . 

|. Avem de a face cu o;asifel de închiriere, când locator se: 

obligă să procure lui conductor iolosinja unui lucru pentru un: 

răstimp mărginit. - 

II. Ea poate să aibă de obiect: Ă 
Robi, animale, un praedium urbanum, un praedium rusticum, 

un jus în re (d. p. un uzufruct, o emfiteuză, o superficie, chiar o- 

servitute predială, dar numai dimpreună cu praedium dominans) şi: 
- ori -ce alt lucru, ce nu se consumă prin întrebuințare. —lIn mod. 

excepţional se poate închiriă şi lucruri consumtibile, cu con= 

diţie, ca să fie cu putinţă o întrebuințare -a lor făr de consumare, 

d. p. ad pompam et ostentationem 5. 
Dacă praedium urbanum, este o casă de locuit, conductor: 

3) D., 19, 2, locati, 19 8. 3; C.,4, 65, de Iocato et conducte, 8, 18,21. 

4) Maynz, |. c., i, $. 215,n.7. — V. mai jos n. 9, p. 287. 

5) D.. 19, 2, locati, 52, 
6) V. mai sus 8 243, n. 1, p. 214. 
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„se numeşte inquilinus, insularius, coenacularius, ori: norrearius, 
chiriaş 7, 

Dacă lucrul este un praedium rusticum, (o moşie etc.) con- 
ducior se numeşte colonus 8. — Când colonus trebuie să plă- 
tească drept preţ o quotă din fructele produse de praedium rus-.. 

- dicum, el se numeşte colonus partiarius %, — Azi, la noi, IGcatio 
conductio a unui praedium rusticum se numeşte arendare, colonus 
se numeşte arendaş, iar locator se numeşte arendator. 

III. Locatio conductio rerum, fiind un contract sinalagmatic, 
dă naştere la obligaţii atât în sarcina lui locator, cât şi'n aceia 

„a lui conductor. Pentru valorificarea acestor obligaţii locator are 
-aclio locati, iar conductor are actio conducti, 

IV. Obligaţiile tui locator. 

1) Locator trebuie să procure lui conductor folosinţa lucrului 
«dimpreună cu accesoriile acestuia. — O astiel de. folosinţă poate 
să fie procurată atât de - proprietarul lucrului, cât şi de cineva, 

„care nu-i proprietar. — “Dacă locator e “proprietarul lucrului, el, 
întru cât procură numai folosinţa “lucrului, rămâne proprietar şi 

„ deci sufere incvartirarea , dările financiare, “periculum %. 
Locator trebuie să garateze lui conductor folosinţa de lu- 

lucru, frui licere, ut conductori frui liceat 1. De aceea : El trebuie 
“să întreţină lucrul în stare bună, adică să facă reparaţiile cuve- 
nite 12 .— Răspunde de acele cusururi ale lucrului, care-l fac im- 
propriu pentru întrebuinţarea, la care-i menit, şi anume cu urmă- 
toarele deosebiri: Dacă el cunoaşte cusururile, răspunde deori | 
ce pagubă ar . suferi conductor 3. lar, dacă nu le cunoaşte şi 
nu-i vinovat de nici o culpa, trebuie să sufere o micşorare a 

  

7) D., 19, 2, locati; 27 pr.; D.,-1, 15, de off. praej. vigilum, 4; D.; 
"13, 7, de pigneraticia aciione, 11 $ 5; D,. 19, 2, Locati, 60 $ 9. 

8) Caton, de re rustica, 136 şi 137. 
-9) D., 19, 2, locati, 25 $ 6. V. mai susn.8, 

10) D, 26, 7, de administr. tutor., 32 $ 6; D., 43, 10, de via publica, 
1$3;0D, 39, 4, de publicanis, 1 pr.; D. de muneribus, 3 SS 13 şi 14; D, 
-50, 5, de vacatione munerum, 11. 

11) D., 19, 2, locati, 9 pr., 33 pr, 15. pr. şi $Ş 1, 2 şi 8, 248 4,25 
"$ 12, 60 pr.: 

12) D., 19, 2, locati, 15 $ 1, 19 $ 2,25 $ 2; D392, de damno infecto, 
13 $ 6. 

13) D, 19, 2, locati, 19 $ 1, 33, 34; C.,4, 65., delocato et conducto, 28.
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preţului în proporţie cu lipsa de folosinţă 14. — Deasemenea 

răspunde de evicţiune 15. Dar, dacă e de bunăcredinţă şi dacă 

e vorba de o casă, poate oieri lui conductor o altă casă şi astiel 
scapă de orice răspundere 16 — In sfârşit, dacă vre-o altă cau- 

ză oarecare, chiar străină de el, împiedică pe conductor să se 

folosească de lucru, trebuie să micşoreze prețul în proporţie cu 

lipsa de folosinţă t. 
Locator trebuie să plătească lui conductor toate impensae 

necessariae şi impensae utiles făcute de acesta: cu lucrul '8. 
El răspunde de ori ce culpă (omnis culpa), fiindcă 

trage folos din contract.—Dar, ca şi toată lumea, : nu răspunde de 

- Casus, 

Pentru ca /ocator să fie silit să împlinească aceste pbli- 

gaţii, se dă contra lui actio conduci. 
2). Locator al unui praedium rusticum (d. p. o moşie) are o 

ipotecă legală asupra fructelor produse 19. 

Locator al unui praedium urbanum are deasemenea o ipo- 

tecă legală asupra lucruritor pe care chiriaşul le-a adus în casă. 
vecta et illata) %,. 

Pentru valorificarea acestor îndrituiri el are actio locali. 

V. Obligaţiile lui conductor. 
1) Conductor trebuie să ia în primire prestaţiuriea făcută de: 

locator 2!. De pildă: Dacă i s'a închiriat o casă, trebuie să intre-- 

în ea. 

Trebuie să plătească prețul. — Dar, spre deosebire de vân-. 

“zare, el nu-i obligat să plătească preţul de cât în “proporțiune 

“cu folosinţa de lucru, adică zi cuzi.. De aci urmează, că orice: 
conductor poate să obţină o micşorare a preţului, în cazul când. 

e lipsit de folosința lucrului, fie din pricina evicţiunii, fie din: 
“altă pricină 2. Astfel, „când e vorba de arendarea unui praedium:: 

14) D, 19, 5, tocali, 30 pr. 35 pr.. 

15) D., 19, 2, locati,.7, 8, 9 pr. 15 $8.. 

16) D., 19, 2, locati, 9 pr., 60 pr. 
17) V. mai jos n, 22. 
18) D., 19, 2, locali, 55 $ 1, 6! pr.; D., 43, 10, de via publica, l $ 3. 

19) V. Vol. 1, 2, $. 9%, D.;1, 1 p. 268. 
20) V. mai sus n. 19. 
21) Cf., D., 19, 2, locati, 24 $. 2, 

22) Cf, D., 19, 2, locati, 19 $.:6, 24 $. 2,9 ss. 1 şi 4, 15 Ss 2 şi 3r 

şi 7, 25 $ 2, 27 pr., 28 $ 2, 30 pr. şi $ 1, 33 in fine, 60 pr. 
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rusticum, arendaşul,— dacă dovedeşte, că a suferit o pierdere în- 
semnată a recoltei, provenind dintro întâmplare extraordinară, 
la care el nu trebuea să se aştepte şi care a avut lac înainte 
de a îi .cules recolta, — poate cere o micşorare a pre- 
țului proporţională cu paguba şi, findcă arendările se fac pe un 
timp mai lung, de regulă pe cinici ani, paguba va fi evaluată 
ținându-se seamă de durata contractului, aşa ca prisosul din anii 
cei buni să se compenseze cu lipsurile din ani cei răi 23.—Dar, 
arendaşul nu mai poate cere micşorarea arendei în următoarele 
trei cazuri: Dacă din culpa sa a;pierdut recolta 2:. De pildă: A- 
secerat grâul, dar l'a lăsat pe ogor, deşi a avut vreme să-l ri- 
dice, şi apoi vine întâmplarea extraordinară, Dacă este colonus 
partiarius%, Şi, dacă a renunţat de mai înainte %, 

“Conductor trebuie să întrebuinţeze lucrul în chipul convenit, 
adică aşa cum s'a înţeles cu locator, şi în chip convenabil, a- 
dică aşa cum se întrebuinţează obişnuit lucrul de felul celui în- 
chiriat *. Deci: Dacă întrebuinţează lucrul altiel, de cum e des- 
tinaţia lui, săvârşeşte un furtum usus2%, Dacă nu întrebuinţează 

- lucrul, este răspunzător, căci sunt lucruri, care, ca să-şi păs- 
treze valoarea, trebuie să fie întrebuințate 2. — In obligaţia de a 
întrebuinţă lucrul intră şi îndrituirea lui conductor de a subin- 

“ chiria cu condiția însă, ca să nu facă aceasta contra bonos 
„ MOres X, | 

La sfârşitul timpului, pentru care a fost încheiat contractul, 
conductor trebuie să înapoieze lucrul în starea, în care l-a primit 3, 

Conductor este şi el răspunzător de omnis culpa, căci trage 
folos din contract. De pildă: Dacă servitorii lui strică pereţii 

23) D., 19, 2, tocati, 15 $Ş 2—7, 25 $ 6, 15 $$ 2 şi 4. 
24) D., 19, 2, locali. 15 $$ 2 şi 3, 25 $6. 
29) D., 19, 2, locati, 25 Ş 6, ” 

„26) Cf., C., 4, 65, de locato et conducto, 8. | 
21) ]., 3, 24, de locatione et conductione, $ 5; D., 19, 2, locati, 11 $$ 

1, 2 şi 4, 25 $$3 şi. a E 
28) Cajus, Il, 195—197; ].,+, 1, de oblig. ex delicto, ŞŞ 6 şi 7. 
29) D,, 19, 2, locati, 24 $ 2. | , 
30) D., 19, 2, locati, 7, 8, 24 $ 1, 30-pr, 58 pr., 60 pr.; C., 4, 65, de 

ocato et conducto, 6. : 
" 81) Î., 3, 24, de loc. et cond, $5. 2 

$. G. Longinescu. — Drept Roman. , , 19 -
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casei ş. a., e răspunzător de culpa in elligendo 32, Dacă lucrul 
închiriat, d. p. o casă, are nevoie de reparaţii şi el nu.dă de 
ştire proprietarului, este răspunzătoride culpa în custodiendo. 
Deasemenea e ținut de custodia ; mai ales e ţinut să împiedice 
ca să se întâmple vreo pierdere, ori usurpare a unei îndrituiri 
în paguba lui locator ; iar în caz de îndoială incendiul e presupus, 
că a provenit din culpa sa 3, 

Conductor nu răspunde de casus. Dar, când casus este dolo 
vel culpa determinatus, este răspuzător 3:. De pildă : Nu răspunde 

"dacă s'a aprins casa. Dar, dacă n'a curăţit coşurile şi de aceea 
s'a aprins casa, este răspunzător, căci aprinderea este determi- 
nată de culpa sa. — Deasemenea el răspunde de casus, când 
lucrul i-a fost dat cu preţuire (aestimatio) 3%, De pildă: Inventarul 
unei moşii. . 

Mai mulţi conductores nu sunt obligaţi în mod coreal, de 
cât dacă vor să se oblige. astfel. Dar ei pot fi obligaţi în în mod 
solidar (in solidum) %. 
2) Conductor are numai detenţiunea lucrului. El nu dobân- 
deşte nici proprietatea şi nici posesiunea lucrului 37, 

Este în drept să. subinchirieze, după cum am arătat mai 
sus %, 

Conductor, care şi-a împlinit obligaţiile, dacă este oprit: să 
se mute din casă, are inferdicfum de migrando %,. 

Ele are actio: conducti, ca să silească pe locator să-şi îm- 
plinească obligaţiile lui. 

VI. Sfârşirea contractului de locatio conductio rerum, 
1) Acest contract încetează: 
Prin. peirea -fortuită a lucrului 40, 

1 

32) ]., 3, 24, de locatione et conductione, Ş 5. ! 
33) ]., 3, 24, de locatione de conduciione, $. 5; D., 13, 6, commodati 

5 $. 2; D., 19, 2, locati, 9.$. 3, 11 S$.1 şi 2, 24$.7. 
34) D., .19, 2, locati, 11 S$ 1 şi 4, 12, 13 S3, 15 $8. 

- 85) D, 19, 2, locali, 3, 54 $ 2. 
36)  D., 19, 2, locati, 15$ 9, 47;D,, 43, 2, de duobus reis, 9 pr.; 

C., 4, 65, de locato et conduc., 13. 

31) D., 41, 2, de ada. ser, dom., 25$ 1; D, 43, 26, deprecario, 6 $2 
38) V, mai 'sus n. 30, | 

39) D., 43, 32, de migrando 1. .. . , 

40) D., 19,2, locati, 9 S$ 1 şi 4,19 $6. a 
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Prin renunțare. Dacă închirierea e fără. termin, fiecare 
din contractanţi poate renunţă la ea, ori când voeşte 41, 

Prin voinţa lui Locator. Acesta este îndrituit să ceară re- 
ziliarea (desfiinţarea) contractului : a 

Când conductor nu plăteşte preţul doi ani dearândul 22, 
Când conductor abuzează 'de lucru. De pildă: Intrebuin- 

țează lucrul, altfel de cât a fost convenit, ori nu-l întrebuin= țează de loc, ori îl deteriorează 3, | a ” Când are nevoie de casa închiriată, pentru ca să se mute el în ea, | | 
Când trebuie să facă reparaţii urgente %. i 
Prin voința. lui conductor, Acesta este îndrituit să ceară - reziliarea contractului : 

„: “Când din culpa lui locator sutere o întârziere însemnată 
in folosinţa lucrului, ori o întârziere îndelungată, adică este îm- 
piedecat vreme multă .să se folosească de lucru 4, , | Când lucrul, fără culpa lui locator, asdevenit impropriu pentru întrebuinţarea, la care a fost destinat“, 

Când este pericol pentru conductor personal, ca să mai - 
Tămână în casă, Pentru aceasta însă se cere o justa causa *, 

„Prin sosirea terminului contractului 9, — Dar, se . poate 
întâmplă o prelungire, o reînchiriere, reconductio, fie expresă, 
fie tacită. Reinchirierea este tacită (facita reconductio), când 
după sosirea terminului chiriaşul e lăsat să rămână în casă %, 
Reinchirierea tacită e un contract nou supus la aceleaşi condiţii 
ca şi inchirierea de mai inainte, afară de în ce priveşte durata, care 
este de un an pentru praedia rustica şi fără termin pentru ce- 
lelalte lucruri 5!. 

  

41) C. 4, 65, de locato et cond. 10. 
42) D., 19, 2, locati, 54 $ 1, 56. 
43) C., 4, 65, de locoto et conduc., 3; Novella 120, cap. 1 şi 6, 44) C., 3; 65, de locato et conduc,, 3, 
45) V, mai sus n. 45, 
46) D., 19, 2, locati, 24 ş 4, 60 pr.. 
47) D., 19, 2, locail, 25 $ 2. . | , 
48) D;, 19, 2, locati, 4413 $7, 278 1; D., 39, 3, de damno infecto, 33; „În eadem causa... . i E 49) D,, 19, 2; focati, 9 $ 1, 13 $.11, 2484. 

..50) D., 19, 2, tocati, 13 $ 11, 14. Aa 
51) V. mai sus n. 51. — C,,4, 65, de locato el conduc., 16,
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Conform unei constituţii a lui Zenon atât /ocator cât 
şi conductor pot: renunţă unilateral la contract în lăuntrul unui 
an dela incheierea lui, fără. să sutere poena, care s'ar fi convenit 
pentru neobservarea contractulni 52, 

Prin dobândirea de către conductor în timpul contrac- 
tului .sau a proprietății, sau a altei inărituiri reale, care implică | 
folosința de lucru %, 
| Prin vânzarea lucrului închiriat : Noul proprietar este în- - 
drituiţ să dea afară pe chiriaş, de oarece contractul de închi- 
riere e res inter alios acta. — Totuş, dacă locator continuă a-şi 
împlini obligaţiile, conductor nu poate spune lui locator, că nu-l - 
_mai recunoaşte ca atare şi deci nu-i mai. plăteşte chiria 5. 

Prin pierderea în mod legal a întrebuințării lucrului de 
cătră locator 5, atară de cazul. de mai sus, când conductor 
poate continuă să se folosească. 

2) Contractul nu se stânge prin moartea părţilor, ci trece 
“la moştenitori 56, 

4 

G. Locatio conductio o operarum, 
“1. Avem de a face cu /ocatio conductio operarum, Când 

locator se obligă să procure lui conductor servicii (operae) 
pentru un răstimp mărginit, iar conductor se obligă să plătească 

„lui locator un preţ pentru folosința de acele servicii 57, 
II. Ea .poate să aibă de obiect numai servicii de acelea, 

  

care se obişnueşte să se închirieze (operae locari solitae, operae . - 
sordidae), adică numai servicii nedemne de un om liber -(operae . 

„ illiberales), iar nici de cum şi servicii demne de un om liber 
(operae liberales) 5, 

III. Locatio conductio operarum, fiind un contract sinalag- 
matic, are. de efect să dea naştere la obligaţii atât în sarcina 
lui locator, cât şi în aceea a lui.conductor. — Pentru valoriți-. 
carea acestor obligaţii /ocator are actio tocati, iar: conductor are 
actio conducti . 

„52) C.,4, 65, de locato et cond, 34.— V, Cuq, j e. p. „185, n, îl, 
53) D, 19. 2, locati, 9 $ 6, 10. - 
54) D., 19, 2, locati, 25,$ 1, 32,58 pr ; D., 19, 1,emti, 53 pr. sisa 
55) D., 7, 1, de usufruciu, 59 $ 1; D 19, 2, „locatii, 9 $ 1; 
56) |., '3, 24, de loc. et conduc, $ 6; , 19,2, locati, 19 $s8;cC., 4 

65, de locato et cond.; 10, .. 
57) V. mai sus "A, p. 285 şi E,p. “896. 
58) D., 19, 5, de praescr. verbis, 5$. 2, 
59) V. mai, sus F, III, p. 287,  
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VĂ Obligaţiile lui locator operarum. 

1) Locator trebuie să facă munca: tăgăduită - în chipul, la 

docul şi la timpul convenit.—EI trebuie să facă în persoană acea 

muncă, dacă o astiel de intenţie a părţilor rezultă sau -dintr'o 

" „convenţie, sau din împrejurări; căci munca atârnă de vrâsta, de 

puterea ş. a,, ale lui /ocafor. — Dar, în lipsă de o astfel de in- 
“tenţie munca poate îi făcută şi prin alte persoane. 

Locator în împlinirea acestei obligaţii răspunde de omnis - 
„-culpa, fiindcă trage folos din contract, primeşte leafă $! ; dar, nu 
-xăspunde de casus &, Dacă din pricina unei forţe majore con- 

-ductor nu poate să se folosească de munca lui locator, acesta 

“nu-i răspunzător şi poate cere să i se plătească leafa 6, De 

pildă: Primus s'a obligat faţăde Secundus să . muncească 
zîntr'o mină a acestuia. Mina a fost inundată. Dacă Primus 

-nu mai poate munci în mină, totuş poate cere să i se plătească 

“Aeafa, — Dar-chiar întrun astfel de caz, /ocator nu mai poate cere 
“nimic, dacă sa tocmit în altă parte şi primeşte leafă de aici &,.- 

2) Pentru ca locator să poată fi silit să-şi împlinească obli- 
:gaţiile, conductor are actio conducti 65, 

V. Obligaţiile lui conductor operarum. 

1) Conductor trebuie să primească munca, serviciile, la locul 
„Şi la timpul arătate prin. contract 6, 

EI este răspunzător de omnis culpa, fiindcă şi el trage 
“folos din contract $7. 

Trebuie să plătească lui conductor leafa, chiar dacă nu 
întrebuinţează serviciile acestuia 68,. 

In sfârşit, fiindcă este creditor al serviciilor, sufere is- 

-curile (periculum creditoris est). 

60) D., 19, 2, locati, 13 Ş. 1, 48 pr.; D., 7,8, de usu,12$86. 
61) V. Vol. 1, 1,$. 57 bis, B,1,3p. 303, 
62) D., 19, 2, locati, 9 $. 5, 13 pr. şi S$. 1—8, 25$$.7 şi, 36, 37 

:55 pr. 60 SS. 6,7 şi 9. 
63) D.. 19, 2, locati, 33, verbo' Quemadmodum ; Du » od, 19 SS. 3 

-şi 10, 38. . 
64) D,, 19, 2, locali, 19 $. 9, 15 $ 6, 38, 
65) V. mai sus n. 59. 
66) V. mai sus n. 60, 
67) C., 4, 65, de locato et cond., 2 şi 17. 
-63) V; mai sus n. 63,
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2) Pentru ca un conductor să poată fi silit să-şi împlinească - 
obligaţiile, locator are actio locati 5, 

“VI. Sfârşirea contractului de locatio “conductio operarum. 
Acest contract se stârşeşte: 
Prin sosirea terminului contractului 70, Dar, se poate în- - 

tâmpla o reinchiriere (reconductio) 71. . 
"- Prin renunțare. Dacă închirierea e fără termin, ori pentr | 

o muncă nedeterminată, fiecare din 1 contractanţi poate renunţă 
la ea, oricând voeşte 72, *. 

Prin moartea lui locator. Aceasta se întâmplă numai în, 
“cazul, în care individualitatea muncitorului este un element esen-- 
țial al prestaţiunii %, | 

VII. Am spus mai sus, că operae liberales nu pot îi închi-— - 
“riate—Aşa:' a fost la început; de aceea chiar dacă astfel de ser- 
vicii erau închiriate, totuş nu se da nici actio locati şi nici actio 
conducti. 

Dar mai târziu, în vremea împăraţilor, s'a admis, că pentru: 
astiel de servicii (studia liberalia, 2hev9£eta) se poate cere Per cog- 
nitionem (deci extra ordinem) un honorarium, de către profesorii _ 
-de retorică, gramatică şi geometrie, de medici şi. mamoşi şi, 
prin usurpare,. de învăţători şi de librari, de calculatori (fabu- 
larii) şi de notari, deşi nu sunt profesori.—Dar filozofii nu intră 
în categoria profesorilor, nu fiindcă filozofia nu 'e ceva vrednic, 

„ci fiindcă ei trebuie să propăvăduească disprețul pentru munca 
plătită. — Deasemenea profesorii de drept civil nu pot reclamă 
plată pentru serviciile lor, căci ştiinţa dreptului este foarte 
sfântă, şi trebuie să nu fie nici cinstită, nici necinstită băneşte 74, 

_H. Locatio conductio operis (Antrepriza). 
|. Avem de.a face cu o locatio conductio operis, când o. 

persoană se obligă să procure altei persoane serviciile sale pen- 
tru a-i face o lucrare determinată, un opus, iar această din urmă 
persoană se obligă să plătească în schimb celeilalte un preţ-— 

ă 69) V. mai sus no. 59, 
70) C., 4,:65, de locato et cond, 1i şi 13, 
71) V. mai sus no. 50—52, 
72) V. mai sus n, 41, 

73) C., 8, 38, de conirah. stip., 13 şi 15; C., 6, 51, de caducis tulten=. 
dis, 1 $.9, verbis Sin autem. 

74) D., 50, 13, de exiraord. cognit,, 1. 
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:De pildă: Construirea unei case, , desţălinirea unui pământ, paza | 
- unei turme de oi, pictarea unui portret 15, 

II. Persoana, căreia i se face. opus, se numeşte locator operis 
fiindcă închiriază facerea acelui opus, dă în antrepriză facerea 
1ucrării 36, — Persoana, care se obligă să facă opus, se numeşte 
«conductor operis, antreprenor, fiindcă ca ia cu chirie facerea 
-acelui opus. 11, — Se poate, ca antreprenorul să se: servească de. 
-alte persoane pentru efectuarea lucrării. In acest caz avem dea 
“face cu o subantrepriză. Dar, antreprenorul rămâne răspunzător 
de obligaţia luată 78, 

III. Obligaţiile lui locator operis. 
1) El trebuie să procure antreprenorului toate materialele 

“necesare pentru efectuarea lucrării %, “ 
După ce lucrarea e gata, locator operis trebuie să facă 

“peris probatio, adică trebuie s'o vadă, pentru. ca să poată să se 
pronunţe, dacă o primeşte, ori nud, 

Dacă aprobă lucrarea, trebuie s'o primească; să facă re= 
-cepțiunea lucrării 8, -. 

Trebuie să plătească prețul 2, 
EI este răspunzător de orice culpă (omnis culpa) 85, 
2) Pentru ca locator operis să poată fi silit să-şi împli- 

«nească obligaţiile, conductor operis are actio conducti 8. 
IV. Obligaţiile lui conductor operis. 

__1), Antreprenorul trebuie să facă lucrarea la ticapul, la 
Hocul şi în chipul convenit, 

| El este răspunzător de omnis culpa (de diligeniia, de 
„peritia, ş. a). De pildă: Dacă antreprenorul se serveşte de 

75) D,, 19, 2 locati 11 $. 3, 13 Ss. 1,2, 3, 5 şi 6, 19 $. 7, 22 $ 2, 
25 SS. 7 şi 8, 30 Ş. 3. 50, 60 88. 2 şi3. . 

76) V. Maynz, |, e, 1 $. 218, n.8. 
77) V. Maynz, |, c., ll, $. 218,n.9,. 
78) D. 19, 2, locati, 48 pr. 
19) D., 19, 2, focati, 13, S$. şi 5. 25 ss: :7 şi 8, 33 (verbis Quemad- 

modum inquit) 59 şt 62, 
. 80) D., 19, 2, locati, 24 pr.; D., 17, 2, pro socio, TI. 

81) V. mai susan. 81. 
82) D,, 19, 2, locati, 30 $. 3,53 Pr. 36, 51 $.1, 58, pr. 

83) C.. 4, 65, de locato et. cond. 2 şi 17. 
84) V, mai sus n. 65, p. 293,
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alţi oameni pentru efectuarea lucrării, este răspunzător de culpa 
in elligendo &. 

2) Pentru ca un conductor operis să poată fi silit să-şi î îm 
plinească obligaţiile, locator operis are actio locali. * 

V. Locatio conductio operis prezintă particularităţi în ce 

priveşte riscurile (periculum). 

Locator, adică acel care a dat lucrarea în antrepriză, este 

creditor al acestei lucrări. Deci, el ar trebui, să sufere peirea 

lucrărei pricinuită de casus. Dar, se face următoarea deosebire : 

1). Dacă lucrarea a pierit, înainte de a fi aprobată şi pri-. 
mită de locator, se presupune, că'a pierit din pricina defectelor 
de construcţie, adică din: pricina antreprenorului. De aceea, a- 

cesta este răspunzător de toate pagubele suferite de locator şi | 
trebuie să-l despăgubească, fără să poată cere săi se plătească. 

valoarea materialelor, pe care le-ar fi procurat; el 5; — Fiindcă.. 

e vorba de o presupunere (praesumptio), dovada contrară este 

admisă. Deci, antreprenorul scapă de: răspundere, dacă dove- 

deşte, că lucrarea ma pierit din pricină, că avea defecte de: 

“construcţie, ci din pricina-unui casus, d. p. a unui cutremurS?, 

"2). Dacă lucrarea a pierit, după ce a fost aprobată şi pri-. 
mită, se presupune, că a pierit din pricina unui casus. Deaceea, 

locator va suferi periculum, — Fiindcă şi de data aceasta avem 

de a face cu o presupunere, dovada contrară este admisă 8, 

D. Contractul de trânsport sau cărăuşia este o varietate 

de închiriere. In acest contract găsim o locatio conductio rerum, 

de oare ce se ia cu chirie căruțele, şi găsim şi o' locatio con- 

ductio operis, de oarece trebuie să se facă o lucrare determinată, 

d. p. maria să fie transportată de la Roma la Neapole 8. 

E. Locatio conductio irregularis. | 
"1. Am văzut, că la locatio conductio operis, trebuie ca 1o- 

cator să procure lui conductor materialele necesare pentru efec- 

- tuarea lucrării. Dar, dacă locator, deşi a dat materialele sale, 

totuş îngăduie lui conductor, (că să înlocuească acele materiale 

85) D., 19, 2, locati, 23 $. 7. - - 
86) D., 19, 2, locati 36, 37, 62. 
87) D., 19, 2, locali 33, 36, 37. a 
85) D, 19, 2; locali 24 pr. 19, $, 3, 36, 51, $, 160$.3. 
89) D., 19, 2, focati, 11, $.3, 13 S$$. 1 şi 

4, ad exhibendur, 5 pr. 
2,19 $.7,238.7;D,10, 
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cu altele, atunci avem de a face cu o locatio conductio irregu- 
daris %. 

Quid, dacă Primus încheie o convenţie cu meşterul 

“Secundis ca acesta să-i facă un opus cu materialele sale ? 
Cassianii sau Sabinianii erau de părere, că întro astie! de 

“convenţie găsim două contracte: O vânzare, fiindcă meşterul 
"vinde materialele sale, şi o închiriere, fiindcă meşterul trebuie 

:să facă un opus determinat s!. 

_Justinian a dispus, că în asemenea cazuri avem de a îace 

cu 0 vânzare % 
Dar, această regulă a lui Justinian se poate aplică, numai . 

când materialele procurate de meşter pot fi privite ca lucru prin- 

-cipal. De aceea, în cazul construcţiei unei case, chiar dacă an- 

treprenorul procură materialele, acestea nu pot fi privite ca lu- 

cru principal, de oarece pământul, pe care se construeşte casa, - 

«ste lucru principal, şi trebuie să spunem, că avem de a tace, 

nu cu o vânzare, ci cu o locatio conductio operis %. 

III. Quid,"dacă unui cărăuş i s'a încredinţat de mai multe 

persoane nişte grâne, ca să le transporte, cu obligaţia -ca la 

“locul de destinaţie să se predea fiecăruia expeditor, ori pentru 

_ fiecare „expeditor, aceeaş câtime de grâne de aceeaş” calitate, şi 

Cărăuşul a amestecat grânele ? 9 

In acest caz avem de a face mai întăi cu o locatio con- 
“ductio operis, adică transportarea grânelor. Dar, în ce priveşte 

ipericulum, fiindcă grânele au fost amestecate de cărăuş şi astfel 

acesta e privit, că a devenit proprietarul lor, nu vom mai a- 

„plică regulele de la locatio conductio, ci pe acelea de la îm- 

prumut (mutuum) ; deci cărăuşul va suferi periculum 9%, 

Această regulă se poate aplică prin analogie în cazul, în. 

«care mai multe persoane vor da unui morar grâu, ca să-l ma- 

90) D.. 19, 2 locati, 31; D., 34,2, , de auro, 34 pr. 

91) Cajus IE, $. 147. a 
| 92) ]., 3, 24, de locat, et conduct, $, 4; D, 19, 2, locati, 2 $1; D 

318; 1 de contraf. emt., 20, ! 

93) D.; 19, 2,.locati, 22 Ş 1, 30 $ 3. 
94) D. 19, 2, locati,. 31. — In acest fragment se vorbeşțe de vestita 

«aclio oneris aversi. V. Maynz, |. c;, Il. $. 219, n. 7. : 

95) D., 19, 2, locati, 31, verbis Sed et si ita datum esset.
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cine şi să dea fiecăreia o câtime anumită de făină. Morarul va 

suferi periculum,. 

___F. Contractus socidae este convenţia, prin care un moşier 
(proprietarul unui praedium rusticum), arendând moşia sa, în- 

credinţează arendaşului (colonus) o turmă de animale prefuite: - 

cu obligaţia, ca acesta la sfârşitul contractului) să-i înapoieze . 
acelaş număr de-animale şi de aceeaş calitate, adică de o va- 

loare egală cu prețuirea (aestimatio) făcută. — In această con- 
venţie găsim locatio conductio rerum, . C, _operarum, L. €. operis: 

şi tovărăşie (societas) %, . 

Ş. 254. Mandatul. 

A. Mandatul (mandatum) este un contract consensual sina-- 
lagmatic imperfect şi bonae fidei, prin care o parte însărcinează. 
pe cealaltă parte să facă ceva, iar această din urmă se obligă 

să facă gratuit acel ceva' în folosul celei dintăii!. 
„Partea, care însărcinează pe cealaltă să facă ceva, se nu-- 

meşte mandant. Izvoarele spun: mandans, mandator, dominus- 

Partea care primeşte însărcinarea se numeşte mandatar. Izvoarele 
spun: procurator, qui mandatum suscepit, cui mandalum est, In iz= 
voare nu se găseşte vorba mandatarius întrebuințată de roma-. . 

 nişti 2, 
B. Pentru existenţa mandatului se cere întrunirea -a trei e- . 

lemente: O afacere de făcut de mandatar, consimţimântul şE 
gratuitatea. 

- 1. O afacere de făcut de mandatar. Obiectul contractului; 
este o afacere 3, Ea trebuie să fie determinată, ori determinabilă, 

să nu fie contrară bunelor moravuri şi să aibă şi celelalte în--- 
Ssuşiri ale prestaţiunii 4. 

Ea poate fi: Sau un singur fapt5, In acest caz contractut 

„se numeşte mandant special, — Sau o totalitate de fapte, de a- 

96) D. „1, 2. pro socio, 52 $$. 2 şi 3. - 
1) D., 17, 1, mandati vel contra.—C,, 4, 35, mandati vel contra. — 3, 

26, de mandato. . . 
2) V: Maynz, |. e. Il, $. 220, şi 1. 
3) D., 17,1. mandati, 2 $ i, 356 
4) V, mai sus $. 206, p. 33 şi urm. 
5) D., 3, 3, de procurator, 1.$. 1. 
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ttaceri. In acest caz contractul se numeşte mandani general, iar 
anandatarul se numeşte procurator ommium bonorum, procurator dotorum bonorum $, 

| Dacă afacerea prezintă interes pentru mandant (mandatum: 
nea gratia), există între părţi legătură obligătoare 7, | | 

Dacă afacerea prezintă interes numai “pentru mandatar 
-(mandatum tua gratia), nu există între părţi legătură obligătoare. 
"— In acest caz avem de a face mai de grabă cu un sfat, ori 
Cu 0 recomandare, de cât cu un mandat. Totuş, acel, care sfă- 
tueşte cu rea credinţă şi astfel se face vinovat de dolus, este 
răspunzător 19, | | | ME 

“Dacă afacerea prezintă interes pentru un al treilea (man- 
datum aliena gralia), deasemenea nu există legătură obligătoare 
între părţi. — Dar, dacă mandatarul execută de bună voie un 
astfel de mandat şi pentru aceasta a trebuit să facă cheltueli, 
„"mandantul trebui& să-l îndemnizeze. In acest caz româniştii dau 
“mandatului numele de mandatum qualificatum, care, după cum vom yedea, este un fel de garanţie personală îi, 

Dacă afacerea prezintă interes sau pentru mândant şi pentru 
mandatar (mandatum mea et -tua gratia), sau pentru .mandant şi 
pentru un al treilea (mandatum mea et aliena gratia), există 

„ legătură obligătoare între părţi 12; | 
II. Consimţimântul, Trebuie consimţimântul părţilor capa- - 

bile de agere. Deci, trebuie, ca: | 
1). Mandantul să vrea să însărcineze cu o afacere pe man- 

«datar şi acesta să vrea să primească acea însărcinare B, 
2). "N'au capacitatea de a fi mandatari: Femeile, ostaşii, . 

clericii şi infamii !?, Dar, această incapacitate este relativă : Per- 

  

„6) V. mai sus n. 5. — D,, 4, 4, de minoribus, 23 $. 1, 26, 
7) D. 17, 1, mandati, 2 pr. : - , | 4 
8) D., 17, 1, mandati, 2 $. 6; ]. 3, 25, de mandato, $. 6; D., 16,3 deposili, 1 Ş 14. * | 

: 9) D., 17, 1, mandati, 12 Ş. 12. | - 
10) D., 50, 17, de regulis juris, 47, pr.; D, 17, 1, mandati, 10 $. 7. 
11) D, 17, 1, mandati, 8.$, 6, 28, 32; D, 46, 1, de fidejus, 24, 
12) D., 17, 1, mandati, 6 $. 5, 16, 22 $Ş 2 şi 4, 45 $$7 şi 8; D. <0dem, 2 SS. 2,:3 şi 5, 6 $ 4, S$$3 şi. : 
13) D., 17, 1, mandati, 1, pr. şi SŞ. 1şi2. 
14) D., 3, 1, de postulando, 1 8.5; D.,. 3, 3, de procurat, 8 $. 2; C., 2, 13, de procurat. 7, 9 şi 13; Novella 123, cap.6;D, 3, 1, de postu- 

Jando, i $ 8. _ ,
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“ soanele aratate pot so invoace ; dar, ea nu poate fi invocată 
_ ? 3 

contra lor 15, — Toate celelalte persoane sunt capabile. Chiar şi: 

femeea poate fi mandatară a rudelor sale, în cazul, în care a- 

_cestea sunt bolnave, ori bătrâne şi n'au pe altcineva, pe care- 

să-l însărcineze 46, Ma 

3) Consimţimântul poate fi expres, ori tacit. De aceea şi: 

mandatul este sau mandat expres, sau 'mandat tacit LA 

„Il: Gratuitatea: Trebuie, ca - mandatarul să se oblige să: 

facă gratuit ceva 18, 
Dacă mandatarul cere plată, mandatul, de regulă; se trans-- 

formă în locatio conductio. — În mod excepțional, există mandat: 

cu plată, numai în trei cazuri: Avocaţii pentru apărarea în faţa: 

“ justiţiei 19 pot cere honorarium, doicele pentru alăptare 2 pot cere- 

salar, şi mijlocitorii (proxenetae) de vânzări şi cumpărări ş. a.- 

pot cere proxeneticum. 21, Aceştia pot reclamă plata, ce li se cu=- . 

vine, numai per cognitionem,. | | 

C. Mandatul, de regulă, dă naştere numai la obligaţii în: 

sarcina mandatarului ; dar, în mod „excepţional, poate să dea, 

naştere şi la obligaţii în sarcina mandantului, De aceea man-: 

datul este un contract sinalagmatic imperfect 2. — Pentru valo-- 

_rificarea acestor obligaţii mandantul are actio mandati directa, . 

iar mandatarul are actio mandali contraria %. 

I. Oblioaţiile mandatarului. | 

1) Mandatarul trebuie să facă în marginile însărcinării pri-— 

mite ceea, ce s'a obligat să facă 21. — Dacă el. trece peste mar-- 

. ginele însărcinării, nu poate să oblige pe mandant şi este răs-- 

punzător de urmările faptelor sale faţă de acesta. De pildă: Man-- 

datarul însărcinat să garanteze pentru 5000 de HS,, garantează pentru: 
. 4 

  

15) Cf. D., 14, 1, de exercitoria act. 1 $. 4; Di, 14, 3, de institoria 
act. 1 $. 2,8. | , 

16) D., 3, 3, de procurat, 41; C, 2, 13, de procurat, 4. 

17) Du 17, 1, mandati, Ş 2, 6 $ 2, 18 8 3; C,, 4, 35, mandat, 6. 
18) D., 17, 1, mandati, 1 Ş. 4, 3681; ]., 3, 26, de mandato, $. 13. 

19) D., 50, 13, de variis et extraord.cognil., 1 $$ 10—14. 

„_20) D., 50, 13, de variis et extraord, cognit., 1 Ş 14. 

21) D., 50, 14, de proxenelicis, 1, 2 şi 3. 

22) V. mai sus $, 215, C, III, 2 p. 106. X 

23) ].. 4, 16, de poena temere litigantium, $. 2; D., 17, i; mandată 

12 $$. 7-şi 9. ” Da 
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7000. Mandantul nu poate fi obligat de cât pentru 5000 2, — Quid 
dacă mandatarul însărcinat să cumpere un lucru d. p. o casă cu 1000 
de HS., o cumpără cu 1500 şi pe urmă valoarea lucrului scade 
la 500? Chestiunea a fost controversată, Justinian. a rânduit, că 
in acest caz mandatarul.să poată cere dela mandant 1000 de HS %, 

Mandatarul poate face afacerea sau personal, sau printr'un 
Substituit. In cazul: din urmă el este personal răspunzător de .exe- 
cutarea mandatului de către substituit?7, — In ce priveşte sub- 

„stituirea în faţa justiţiei mandatarul (avocatul) poate s'o facă 
“numai după lifis contestatio, fiindcă deabea de atunci ajunge do- 

minus litis %, | | 
Mandatarul trebuie să dee socoteli şi să nu oprească nimic 

„din afacere 2% (rationes reddere şi nihil ex mandato apud manda- 
farium remanere debet). Lucrurile corporale trebuie să le. dea prin 
traditio %. Acţiunile creanţelor prin cesiune 3, — Datoreşte do-. 
bânzi la banii primiţi, dacă este in mora cu darea lor, dacă 
nu i-a dat cu dobândă şi dacă, fără a fi autorizat, i-a între- 
buinţat pentru nevoile sale 22, | | 

Mandatarul, deşi nu trage folos din contract, răspunde de 
omnis culpa %, dar, nu răspunde de casus 3%, o 

Mai: mulţi mandatari pot fi obligaţi in solidum, adică în chip 
solidar 3%, 
2) Pentru ca mandataril să poată să fie silit să execute. 

“obligaţiile de mai sus, se dă mandantului actio mandali directa. 

24) D., 17, 1, mandati, 5 $. 1, 22 $.1. , , | 
25) Di 17, îi, mandati, 5 pr. şi $. 1; ]., 3, 26, de mandato, $. 8.. 

„-26) Cajus, III, $. 161, ]., 3, 26, de mandate, $.8; D..17,i, mandati, 4 
27) D., 17, 1, mandati, 8 $. 3; D., 49, 1, de negotiis gestis, 21 $. 3, 28 
28) D., 17, 4, mandati, 8 $. 3; D., 49, 1, de appelationibus, 4 $. 5 
29) D,, 17, 1, mandati, 18 $$. 2, 3 şi $, 20 pr. 56 $. 2; D., 2, 13, de 

edendo, 9 pr.; D., 3, 3, de procurat. 46 $. 4. - 
„ 30) Du 17, 1, mandati, 8 $. 5, 10, 43, 45, 59, pr.; C., 4, 35, de man- 
dato, 19. " ” 

31) C., 4, 27, per quas personas,'2. , 
32) D,, 17, 1, mandati, 10 $$. 3,4 şi 8. V. mai sus $. 212, F. II, 2, p, 

80 şi urm., G, |, 1, p.83. - | 
33) D., 17, 1, mandaţi, 8 S. 10, 10 $. 1, 44; C., 4, 35, mandati, 41, 13 

şi 21, V. Maynz, |. c,, Il, Ş. 221, şi 11 în fine. . 
- 34) D, 17, 1, mandati, 20, pr.; C. 4, 35, mandalti, 13, 

35) D., 17, 1, mandati, 60 $. 2. a
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- II, Obligaţiile mandantului. | 
1) Obligaţiile eventuale ale mandantului sunt următoarele : 
Să despăgubească pe mandatar de toate cheltuelele făcute 

cu executarea mandatului şi de toate pierderile suferite cu acest 
prilej 36, 
"Să ia asupra sa obligaţiile; pe care şi le.va fi luat nianda- 

tarul, când a executat mandatul %, | | 
"Să răspundă de orice culpă, fiindcă trage folos din con- 

tract 3. 
Mai mulţi mandanţi pot fi obligaţi in solidum, adică solidar 2%. 
2) Pentru: ca mandantul să-poată să fie silit să execute 

obligaţiile de mai sus, se dă mandatarului actio mandati contraria. 
D. Mandatul se poate sfârși : 

1) Prin consensus, adică prin voința amânduror părților. 
Aceasta se intâmplă, când de la început amândouă părţile prin" 

- împreună înţelegere au fixat un termin pentru durata contrac- 
tului %, p. c. şi când în Cursul mandatului se învoiesc să-i pună 
capăt îi. 

2) Prin voința uneia din părți. 

Orice mandat, afară de mandatum in rem Suam pentru a 

cedă acţiunea unei creanţe, poate fi revocat oricând de mandant 2. 
— Insă revocarea trebuie să fie adusă la cunoştinţa tuturor %, 
Ea pvate fi expresă. Dar, poate să fie şi tacită: Numirea altui 

mandatar este o: revocâre a mandatului anterior. %. Mandatarul 
după revocare nu mai poate obligă” pe mandant. — Acei, care nu 
ştiu de revocarea mandatului, n'au să sufere nicio pagubă %. E 

Mandatarul poate să renunțe la mandat, cu condiţia să nu 

36) D., 1, mandati, 10 $$Ş. 9 şi 10, 12 $. 9, 15, 20 pr., 27 $.4,36$ 
4, 56 8.4, D., 47, 2, de urtis, 61 S 5. — V. Maynz, |. c., Il, Ş. 224, n. 17 
"30 D171, mandati, 45, pr, şi SS. 1-5; 0. 3, 3, de procurator: 

46.8, 5.. 

38) D., 47, 12 de furtis 61 $.5. 
„39) D., 17, 1, mandati, 21, 59. 
'40) V. mai sus B, II, p.299. . 
41) V. mai sus B, II, p.299.. 

D., 15, 4, quod jussu, 1 $. 2. | 

43) D., 17, 1, mandati 12, $. 16; D., 46, 3 de soluionitae, 12 Ş. 2, 34 
$, 3, 38 $. L, 5I, : 

44) D., 3, 3, de procurat., 31 $. 2. 

45) V, mai sua n. 43. 

  

 



—.303 — 

facă 'aceasta tempore inopportuno şi să nu pricinuească pagube 
mandantului +. Dar, dacă are motive foarte serioase, ca să .re- 
nunţe la mandat, nu mai este supus la nici o restricţiune +7. 

__2). Prin moartea, fie fizică, fie juridică (capitis diminutio), 
a mandantului“5, —. Acei, care n'au aflat de moartea mandan- tului, mau să sufere nici o pagubă *, - 
„In mod excepţional mandatul nu încetează prin moartea 

mandantului, când aceasta sa prevăzut prin contract%, precum 
şi când e vorba de o însărcinare de făcut după moartea man- 
dantului 5, In cazul din urmă avem de a facecu un mandatum 
post mortem exsequendum, Da 

4). Prin moartea, ie fizică, fie juridică a mandatarului 2, 
Dar, moştenitorii pot să continue mandatul, pentru a sfârşi a-. 
facerile începute 53, 

„8. 255. Tovărășia. 

„A. Tovărăşia (societas) este un contract consensual, sina- 
lagmatic şi bonae jidei, prin care două ori mai multe persoane 
se obligă reciproc să pună în comun mijloace de producere şi 
de dobândire, pentru ca să se ajungă la un rezultat comun |. 

Am zis „pentru ca să se ajungă la un rezultat comun“, iar 
nu „pentru ca să se ajungă la un câştig comun“, fiindcă o so- 
cietate poate să ducă nu numai la câştig sau folos, ci şi la 
pagube, şi fiindcă atât pagubele, cât şi câştigurile trebuie să fie 
comune, o | | | 

Persoanele, care încheie o tovărăşie se numesc tovarăşi, . asociaţi, societari, socii2, . | 

46) D., 17, 1, mandati 22 $. 11, 23, 24, 25, 27 $. 2; D., 13, 6. commo- dati, 11, $. 3. 
41) V. mai sus n, 46. , | 
48) C., 4; 35, mandati, 15; D., 17,1; mandalti, 26, pr. şi 8. 1. 
49) D., 17, 1, mandati, 58 pr.; D., 12,1, de reb. cred, 41; D., 39,5 

de donut., 19 $. 3. in fine; D.. 41, 1, de ada, rer. dom, 33 ; D.,'46, 3; de, 
solut., 32 in fine. N | 
50) D, 17, 1, mandati, 12 $. 17, 13; 27 $.1. 

51) V. mai sus n. 50, 
52) D., 17, 1, mandati, 27 $. 3. . 
53) Cf. D., 27, 2 de fidejus, et nominat., 1 pr; D,, 17, 2, pro socio, 40, 
1) ].» 3, 25, de societate ; D., 17, 2, pro socio; C., 4, 37, pro socio, 
2) V. mai sus n. 1.
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„B. Pentru existenţa societăţii se cere întrunirea 2 patru e- 

lemente : Punerea în comuii de mijloace de producere şi de do- 

bândire, voinţa de a încheea o tovărăşie (animus societatis con- 
trahendae, affectio societatis), un scop sau interes licit şi con- 

form bunelor moravuri şi consimţimântul părţilor. 

1. Punerea în comun de mijloace de producere şi de dobândire. 

A pune în comun se numeşte communicare 3. — Fiecare tovarăş 

(socius) trebuie să se oblige să pună în comun ceva. Acest 
ceva poate fi: Bani, ori altfel de lucruri, mişcătoare ori nemiş- 

cătoare, consumtibile ori neconsutibile. Munca unei persoane. O 

idee, o invenţie.. Graţia unei persoane 5. 
In orice caz trebuie să se pună în comun ceva. — Dacă 

s'ar face o tovărăşie, în care unul din tovarăşi nu s'ar ' obligă 
- să pună în comun ceva, atunci n'am avea de.a face cu o to- 

vărăşie, ci, poate, cu o donaţie. De aceea se zice, că nu se 

poate încheia o tovărăşie pentru a face o donaţie: Societas 

donationis causa coire non potest &. 

II. Voința de a încheia o lovărăşie. Părţile, - care îşi iau 0- 

„ bligaţiile de mai sus, trebuie să aibă în vedere să obţină un 

rezultat comun prin operaţii făcute în interes sau scop comun 7. 

Interesul sau scopul constă de regulă în realizarea unui 
câştig bănesc.—Dar, el poate fi şi orice rezultat comun apreci- 

abil din punct de vedere economic. De pildă: O societate de a- 

jutor mutual, ori o societate de petrecere, prin care tovarăşii 

obţin avantagii, pe care nu şi le-ar putea procură în afară de 
tovărăşie, de cât făcând jertie băneşti, ori cel puţin materiale 8. 

O convenţie, prin care mai multe persoane ar pune în 

comun mijloace de producere şi de dobândire, fără ca rezul- 

tatul obţinut să fie comun, adică fără ca toate să se împărtă- 

şească din rezultatul operaţiilor, este contrară esenței tovără- 
  

| 3) Cajus, III $. 151; D., 6, 1 de rei vindic., 5. pr.; D., 8, 3, de servit 
„ praed.'rustic., 34, D,, 17, 2, pro socio. 58 pr., 74. V. Maynz, L. c.,11,$.226,n.4. 

4) Cajus, Il $. 149 [].. 3, 25, de societ, $. 2; D., 17, 2 pro socio, 5 
8. 1, 6 înf., 29 pr, 52 $$. 2 şi 7, 71 pr.: 80. inf. ; C.. 4. 37, pro socio, 1. 

„.5). Y. mai sus n. 4; 

6) D., 17, 2, pro socio, 5 $ 2, 
7) D., 17, 2, pro socio, 31, 44, 52 Ş. 3. 

223 Sp” 17, 2, pro socio, 52 pr. şi SS 12 şi 13. —v, Mana, |. c.,. Ul $. 
9, n .    
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şiei şi lovită de nulitate, Romanii numesc o astfel de convenţie 
societas leohina (tovărăşie leonină) 2. | | 

III. Interesul sau scopul tovărășiei trebuie să fie licit şi con- 
form bunelor moravuri.—Dacă scopul ar fi ilicit, ori contrar bu- 
nelor moravuri, m'am avea de a face cu o tovărăşie.' De pildă: 
„Dacă scopul ar fi furturile, ori tălhăriile, am avea de a face cu 
o bandă de hoţi, ori de tălharil» .: | 

IV. Consimțimântul părților. Părţile trebuie săfie de acord, 
în ce priveşte elementele precedente. Acest consimţimânt poate 
îi expres, dar poate fi şi tacit, adică să reiasă din împrejurări 1. 

| C. Romanii deosebesc mai multe feluri de tovărăşii ; 
1) Socielas omnium bonorum sau totorum bonorum (to- 

vărăşia tuturor bunurilor), în.care toate bunurile tovărăşilor sunt 
„puse în comun 12, . o 

2). Societas rei unius (tovărăşia de a face o singură o- peraţie) 13. | 
3). Societas -negotiationis alicujus. (tovărăşia de a face ace- - 

laş fel de operaţii, d. p. strângerea recoltelor de masline) 14, 
4). Societas universorum guae ex quaestu veniunt (tovă= 

răşia tuturor lucrurilor, care provin din câştig). O astfel de 
tovărăşie poate fi de două feluri :+ : 

| S'au se arată prin contract toate operaţiile, pe care tovă- 
răşia le va face 15, ” | 

Sau, dacă în contract nu se spune nimic, se presupune, că 
tovarăşii pun în comun toate câştigurile (omnia guae ex quaestu 
veniunt) şi anume, tot ce este produsul activităţii tovarăşilor, p, 
c. şi toate lucrurile dobândite printr'o astfel de 'activitate şi a. 
nume: Tot ceea ce produce tovarăşul care. e: meseriaş. "Toate 
lucrurile cumpărate cu banii rezultați din activitatea tovarăşilor 16, 

9) D., 17, 2, pro socio, 29 $ 2. | | 
10) D, 17, 2, pro socio; 3 $ 3, 57; D., 27, 3, de tutelae aclione, 1 $ 

14; D.. 46, 1; ae fidejus,, 70. Ă ! o | | - 11) D., 17, 2, pro socio, 31, 32, 37, 44, 52 Ş 3. — Dernburg, |. c,, II, SIA. | | 
12) ].. 3, 25, de societate, pr; D., 17, 2, pro socio, 1 $ 1,3 $1,5 Pr. 

65 pr, 13... ! . 
13) D., 17, 2, pro socio, 5 pr, | 
14) ]., 3, 25, de societate, pr.; D., 17, 2, pro socio, 5, pr. . 
15) D., 17, 2, pro socio, 7— 13. - 
16) D., 17, 2, pro socio, 7, 8 şi 13.
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— Dar, nu intră în tovărăşie ceea, ce tovarăşii aveau în mo- 

mentul încheierii contractului, datoriilej ce existau atunci şi nici 
dobândirile cu titlu gratuit, adecă ceea ce un tovarăş moşte- 

neşte, ceea ce dobândeşte prin legate şi donaţii, căci pentru 

acestea nu desvoltă nici o activitate, p. c. şi nici ceea ce un 

tovarăş ar putea dobândi în urma unui delict !7, 

D. Toate felurile de tovărăşii sunt cârmuite de unele regule, 

care nu pot fi explicate, de cât numai.dacă ţinem seama de obâr- 

şia tovărăşiei omnium bonorum. 
Această tovărăşie s'a desvoltat din consortium. — — Prin 

consortium se înţelege starea de indiviziune, în care rămân co- 

piii unui paterfamilias după moartea acestuia. — Eră firesc lucru, 

ca. fraţii, după moartea tatălui lor, să nu păşească imediat la: 

împărţirea averii, ci să rămână în indiviziune şi să continuie : ac- 

tivitatea tatălui lor. . 
Din pricină că societas omnium bonorum s'a desvoltat din: 

consortium, găsim la tovărăşie următoarele regule: 
1) Societas aliquid fraternitatis in se habet, tovărăşia conţine 

în sine ceva dinvfrăţie 18, 
2) Tovarăşii se bucură de beneficiu competentiae 19 
3) Deşi tovarăşi răspund de omnis culpa, totuş se bucură 

de temperamentul (înblânzirea) diligentiam gualem in sus rebus. 

adhibere solent 2. 
4) Tovarăşul condamnat pentru do în actio pro socio este 

lovit de infamie 21. 
E. O caracteristică a tovarăşiilor romane este, că ele nau 

o durată lungă. 
F. Tovărăşia înlăuntrul său, adică între părţi, produce efec- 

tele următoare : : 

17) V. mai sus n. 15.— D., 17, 2, pro socio, 52 $ 8, 60, 71 S 1; D+ 

29, 2, de adquir. heredit., 45 $ 2; D.; 17, 2, pro socio, 53. 
18) D., 17, 2, pro socio, 63, pr. 

19) ]., 4, 6, de actionibus, $. 38; D., 17, 2, pro socio, 63 pr. şi SS" 

1—7 . E 

| 20) D., 17, 2, pro socio, 23 pr, in fine; 52 S$ 2, 3 şi 11; ]-, 3, 25, de 
” societale, $ 9, D., 17, 2, pro socio, 12. —V. Mayanz, 1, c., Il, $ 226, n. îl in 

fine, 

inj 1-6 $ 6.— 

21) J.. 4, 16, de poena temere liga 3.2; b, 3, 2, de his qui notantur 
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„1. Fiecare tovarăş (socius) trebuie să aporteze, adică să aducă ceeea, ce s'a obligat să pună în comun, şi să garanteze ceea ce. a adus. a 
1). Punerea în comun (communicatio) poate îi făcută cu una din următoarele două intenţii : a - 
Sau, ca acea, ce s'a adus, să devie proprietate comună. Aceasta se numeşte communicatio quoad sortem. | 

„__ Sau,ca aceea ce s'a adus, să se întrebu:nțeze numai pentru ajungerea scopului, pe care-tovărăşia şi l-a-propus. Aceasta se numeşte communicatio quoad usum, E a 
Când nu se arată anume, cu ce fel de communicătio avem de de a face, şi când lucrurile puse în comun sunt fungible şi con-= Sumtibile, se presupune, că avem de aface cu o comra i? icatio Quo- ad sortem 2 ; iar când acele lucruri sunt neconsumt:bile, d. p.imo- bile, instrumente de muncă ş. a., se admite, că avem de a face cu o commnnicatio quoad usum 2, | - 
2) Punerea în comun se face în diferite feluri, după felul lucrurilor de care e vorba. Astiel: " 
Dacă e vorba de lucruri corporale, pentru ca ele să devină „ proprietatea tovărăşiei, punerea în comun se face prin manci- patio, ori prin /raditio. . | | Dacă e vorba de creanţe, pentru ca ele ajungă ale tovă- 

răşiei, trebuie să se facă cesiunea acțiunilor lor, | 
Dacă e vorha de vre o muncă, ea trebuie făcută la locul. şi la timpul convenit, ori potrivit. 

II. Fie care tovarăș poate să administreze afacerile tovărăşiei 
conform cu scopul acesteia. Dar, şi fiecare. tovarăş este îndrituiț să se impotrivească, să opună veto la aceasta 2, o 

Tovarăşul, care administrează tovărăşia (institor), se asea= - mănă cu un mandatar, iar tovărăşia faţă de el este un mandant. Deci, conform celor spuse: la mandat, tovarăşul trebuie să dee şi să predee tot ceeace a' primit pentru tovărăşie 2; iar aceasta " 4rebuie să despăgubească 'pe acel tovarăş de toate cheltuelele şi 

  

22) D., 17, 2, pro socio, 58 $.1; D.,19, 5. de praescr. verbis, 13 $. 1. 23) V.. mai sus n. 22, - 
24) Arg. D., 10,3, communi dividundo, 28. — V; Maynz, |. c., Il, Ş. 226, şi 7. aa De : 25) D., 17, 2, pro socio, 21, 28 Ş. 1, 52 pr. 67 pr. şi $.1,74; D,2 „43, de edendo, 9 pr. “ :
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“pagubele administrării şi să-l descarce de toate obligaţiile 

- luate cu acel prilej 2%. 
III: Fiecare tovarăş în împlinirea obligaţiilor sale. răspunde 

"de omnis. culpa, căci toţi se împărtăşesc din folosul comun. 

Insă, dacă dovedeşte, că a administrat afacerile tovărăşiei tot. 

aşa de bine, ca şi pe ale sale, se bucură de diligentiam gualem i în 

suis rebus adhibere solet?. 
IV. Tovarăşii, ca şi toată lumea, nu răspund de casus. De: 

pildă : Tovarăşul, care s'a obligat să:pună în comun un,cal anumit, 

nu este răspunzător, dacă animalul apic: “fu urma unei întâmplări, 

— Deasemenea, tovarăşul, care a făgăduit să procure. industria. 

sa, nu este răspunzător, dacă un caz de forță majoră îl pune - 

în imposibilitate de a procură lucrările făgăduite 2, - 

V. Tovarăşul, care a primit bani pentru tovărăşie, datoreşte: 

dobânzile lor, când este in mora ?, şi cândi-a întrebuințat în folosul 

său, fără învoeala celorlalţi tovarăşi %. 

VI. Tovarăşii trebuie să împartă între ei rezultatul co- 

mun 3i.— Dar, se poate conveni, ca unul din tovarăşi să nu ia parte 

la pagube, fără ca să sufere vre 0 micşorare în ce priveşte 

câştigurile 32, e 

Impărțirea se face în următorul chip : 

Dacă prin contract nu s'a spus cât de mari să fie părţile 

tovarăşilor, ele sunt 'egale, ca între fraţi %, 

Dacă prin contract s'a spus, cât de mari să fie acele: 

părţi, ne vom ţine de contract. De pildă: Părţile să fie pro- 

- porţionale cu aporturile tovarăşilor &. 

26) D., 17, 2, pro socio, 38 $. 1, 52 SS-4, 10, 12-şi 15, 60 $.1,'61, 
63, $. 5, 67 pr. şi.$. 2; D., 10,3, communi divid., 4 $.3, 11. | 

27) V. mai sus n. 20, 
28) D., 17, 2, pro socio, 58 pr. — V. Maynz, l c., II, $. 226, n. 15, 
29) D.. 17, 2, pro socio, 60 pr. — - Ma c., II, $. 226, n. 12. 
30) D., 22, 1, de 'usuris, 1. $..1; D. 17,2, pro socio, 67 s. 1. —V. 

Maynz, 1. .c., ||, $, 22%, şi 13. 
31) D., 17, 2, pro socio, 29: SS- 1 și 2 „25 $. 4 in fi ]., 3, 25, de: 

societate, Ş. 2. 
32) Cajus, III, $. 149; D,, "17,2, pro socio, 29 $. 1, 30; ]., 3, 25, de 

societ, Ş. 2 in f. 

33) D., 17, 2, pro .socio, 29 pr.; + 3, 25, de societ. Ş. 1, Cajus III, 150. 
34) V, mai sus n. 32.—V. Maynz, |. cl, S. 266, n. 23. 
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„VII, Tovarăşii nu pot luă nici o hotărire-de cât cu una-= 
nimitate, fiindcă fiecare tovarăş poate opune veto 5%, | 

VIII. Pentru ca tovarăşii să poată fi siliţi să-şi îndepli- 
„nească obligaţiile de mai sus, se dă fiecăruia din ei actio pro 
socio contra celorlalţi 3%, Această acţiune poate fi. intentată nu 
numai pentru aratatul scop, ci şi pentru a se cere desfiinţarea. 
(disolvarea) tovărăşiei 37. : 

G, Să vedem acum: Ce efecte produce tovărăşia în - afară: | 
de ea, adică față de cei de al treilea ? . 

* Contractul de tovărăşie fiind o convenţie şi convenţia pro- 
ducând efecte numai între părţi, urmează, că tovărăşia nu. există: 
faţă de cei de al treilea. — Dacă se zice, că tovărăşia are în-. 
drituiri, aceasta este o breviloquenţă, casă nu se spună, că l,- 
II, Îl, IV etc. (tovarăşi) au îndrituiri, ori îndatoriri. 

Totuş, este un singur caz, în care tovărăşia poate să aibă: 
îndrituiri, ori îndatoriri faţă de cei de al treilea şi anume acela, 
în care toți tovarăşii au contract cu un al treilea, d. p. au în-- 
cheiat o vânzare, o închiriere cu acesta, aşa că toţi tovarăşii. 
sunt sau creditori, sau datornici faţă de cel de al treilea 58, 

În celelalte cazuri, în care numai un tovarăş a contractat 
cu un al treilea, în interesul tovărăşiei, tovărăşia nu dobândeşte- 
îndrituiri şi nici nu este obligată, ci numai tovarăşul %, — Dar, 
dacă în acest caz, -tovarăşul are un mandat din partea tovără--: 
şiei, ori dacă actul făcut de acest tovarăş a fost ratificat de 
tovărăşie, ori poate fi privit ca negotiorum gestio, ori a produs.- 
„0 in rem versio, adică aceea ce s'a câştigat din acel act s'a în 
tors în folesul tovărăşiei, atunci tovărăşia poate dobândi. îndri- 
tuiri şi poate fi obligată ; dar, aceasta se întâmplă din pricină, că. 
avem de a face cu un mandat, ori o  ratiticare, ori o negotiorum: - 
gestio, ori o in rem versio %, . 

35) V. mai sus n. 24, ” 
35) D., 17, 2, pro socio, 38 $. 1 52, pr. şi ss. 8, 12 şi 13, 65 $. 15 

71 pr. 74. 

37) D.,'17, 2, pro socio 38 pr., 65 pr. 
38) Cf. D., 45, 3, de stip. serv., 37; D., 21, 1, de aedil, câielo, 4 $. 1 
39) D., 17, 2, pro socio, 67 $. 1, 74 
40) Ci. D., 50, 17, de regulis juris, 60; D., 17, 2, pro socio, 82; D.. 

15, 3, de in rem verso, 10 $. 4, 13.
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H. Incetarea. tovărășiei, - o 
Deşi în izvoarele noastre se spune, că tovărăşia încetează sau 

" renuntiatione, morte, capitis deminutione şi egestate 4!, sau ex- 
personis, ex rebus, ex voluntate- şi ex actione *, totăş noi vom 
deosebi chipurile de încetare a tovărăşiei altfel şi anume, sau | 

„Prin )voinţa tovarăşilor, sau fără de o astfel de voinţă. 
|. Prin voința tovarășilor. Tovărăşia încetează în acest chip 

în următoarele cazuri: | a 
1) Când se sfârşeşte operaţia, pentru care tovărăşia a fost 

încheiată %., — In adevăr, dacă tovărăşia s'a incheiat pentru a se 
face o operaţiune anumită, aceasta însemnează, că tovarăşii Şi-au 
arătat dela început voinţa, ca tovărăşia să înceteze atunci, când 

„se va sfârşi acea operaţie, 
* 2) Când expiră răstimpul, pentru care tovărăşia a fost în- 

cheiată, sau soseşte terminul fixat pentru durarea tovărăşiei 4, 
— In adevăr, dacă tovărăşia |s'a încheiat pentru un răstimp -a- 
numit sau până la o zi anumită, aceasta însemnează, că tova- 

- Tăşii şi-au arătat dela început voinţa, ca tovărăşia să înceteze 
atunci, când va expiră răstimpul sau va sosi terminul. - - 

3) Când toţi tovarăşii hotărăsc desfiinţarea tovărăşiei %.—In 
adevăr, după cum este deajuns consimţimântul tovarăşilor pentru 
inființarea tovărăşiei, tot deasemenea este deajuns consimţimântul 

-Jor şi pentru desfiinţarea ei. 

4) Când unul din tovarăşi renunţă la tovărăşie, — Fiecare to- 
” varăş poate să iasă singur din tovărăşie cu condiţie, ca nu comva 

să se retragă la vreme nepotrivită (intempestive) +. Ie 
“+ Dacă un tovarăş (socius) se.retrage din tovărăşie la vreme 
nepotrivită, atunci: desleagă pe tovarășii săi faţă de el, dar nu 
se desleagă pe el faţă de ei (socium a se non se a soci0) 5%, 

Insă, dacă există vre un motiv puternic, vre-o cauză bine- 
„Cuvântată,. tovarășul se poate retrage oricând, chiar la vreme ne- 

  

41) D,, 15, 2, pro socio, 63 $. 10. 
42) D., 17, 2, pro socio, & $. 1. 
43) D., 17, 2, pro socio; 65 $. 10, 
44) D., 17, 2. pro socio, 65 Ş. 6. ! 
45) D,, 17, 2, pro socio, 65 $. 3. | | 
46) D., 17, 2, pro socio, 4 Ş. 1, 63 $. 10:inf.; C.3, 37, comm. divid. 

5.—Cf. D.. 17, 2. pro socio, 14. - 
"47) D., 17, 2, pro socio 63 $. 3. 
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potrivită +, De pildă: Când unul din cei doi tovarăşi este atât 
de insultător şi de pagube aducător, în cât nu-i de folos să fie su- 
ferit (socius ifa injuriosus et damnosus ut non expediat eum pati %9). 
Despre doi tovarăşi, din care unul este destoinic, iar celălalt. 
este ca cel mai de sus, Românii zic: Un bou şi o belea! 

II. Fără de voinţa tovarăşilor. Tovărăşia încetează în acest: 
chip în următoarele cazuri : N E 

1) Când unul din tovarăşi moare %, — In acest caz tovă- 
răşia nu continuă să existe.nici între tovarăşii rămaşi în vieaţa. 
şi moştenitorii celui mort, şi nici chiar numai între lovarăşii ră- 
maşi în vieaţă îi. | | 

Dar, dacă se prevede anume în contract, ca tovărăşia să 
continue între supravieţuituri, ea nu va încetă 2, | 

2) Când unul din tovarăşi suferă o capitis deminutio (moar- 
te civilă) 5. — Cajus-spune, că tovărăşia încetează prin maxi- 
ma, media şi minima capitis deminutio 5, “Dar, dela Justinian, 
minima capitis deminutio nu mai face să inceteze tovărăşia, ci. 
numai maxima şi media, adică magna capitis deminutio 55. 

3) Când unul dintre tovarăşi pierde averea sa sau prin coniis- 
Care, ca urmare a unei capitis deminutio magna %, sau prin 
faliment 57, a | 

4) Când un eveniment oarecare face, ca scopul social să: 
nu mai poată fi ajuns. De pildă: O lege nouă opreşte să se mai 
facă operaţii de acelea, pe care le a avut în vedere tovărăşia 58. 
Altă pildă: Lucrul, care trebuie să servească scopului tovărăşiei 
piere 5, 

I. Lichidarea tovărășiei 0, . 

> 

- 

48) D., 17, 2, pro socio, 14:16 pr., 65, $. 6. 
49) D., 17, 2, pro Socio, 14 inf. - 50) D., 27, 2, pro socio, 52, 3 9, 65, $$. 9 şi 11, 65, $. 10. 
51) D., 17, 2. pro socio, 1 Tr. 35, 528.9, . 11, 70. —V. Maynz D e. 1, 5. 108, 10 P 33 52 $, 9, 59 pr, 05 $. 11, 10, —Y 52) D., 17, 2, pro socio, 65 $. 9; ]., 3, 25, de societ., $ 5 in fine. 53) D., 17, 2, pro socio, 4 Ş. 1, 63 $. 10, 65 Ş. 11: 
54) Cajus, III $. 153. . 
55) D., 17, 2, pro socio, 58 $. 2. 65 ŞI, 
56)_ Caius, III Ş. 13%; ]., 3, 25, de societate, Ş$. 7 şi 8. 

- 57) D., 17, 2, pro socio, 65 SS. 1 şi 12, . 
98) D., 17, 2, pro socio, 15. : - 
59) D., 17, 2, pro socio, 58 pr., 63 $. 10. , - 60) V. Maynz, 1. c., 1, $. 229, p. 289 şi urm. -
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| Pentru ca legăturile izvorâte din tovărăşie să înceteze com- 

plet, trebuie, ca toate obligaţiile sociale să fie împlinite. Pentru 
aceasta se păşeşte mai întâi la lichidarea tovărăşiei şi apoi la 

împărțeala rezultatului comun. 

1. Pentru lichidarea. tovărăşiei, adică pentru constatarea şi 

realizarea rezultatului comun, se-păşeşte astiel: Se încasează 

creanţele neîncasate. Se vinde marfa”rămasă. Se plătesc datoriile. 

Se. determină partea fiecărui tovarăş ; părţile vor fi sau conforme : 

contractului,. sau, dacă acesta nu spune-nimic, vor fi egalef!, 

II. Împărţirea rezultatului comun se poate face sau pe cale 

judecătorească, sau de bună voe. 
| Impărțeala judecătorească se face prin acfio communi divi- 

„dundo. — Dar, pentru averea, care constă în obligaţii, nu e 

“nevoie numai de cât de impărțeală, căci, conform regulei celor 
12 table, obligationes ipso jure divisae sunt. 

Impărţeala de bună voe se face prin împreună înţelegere * a 

tovarășilor. 

7 Societas omnium bonorum. - 
Fiindcă acest fel de tovărăşie se deosebeşte din mai multe 

- puncte de vedere ae celelalte feluri, de acea să ne îndeletnicim 

mai de aproape cu ea, 
1, Ea se mai numeşte societas totorum bonorum, societas 

universorum bonorum, societas universarum fortunarum *?. 
1, Regulele, care cârmuesc această tovărăşie sunt: 

Fiecare tovarăş trebuie să pună în comun toate bunurile 

sale prezente şi viitoare, chiar şi. acelea dobândite prin ori ce 
fel de donaţii, prin moşteniri, ori legate, afară de acelea. 
«din delicteS:. — Bunurile corporale prezente ajung proprietatea 

“tovărăşiei, fără să fie nevoe de o adevarată tradiţie a lor, ci e 
-deajuns un constitutum, possessorium $. 

Tovărăşia trebuie să plătească toate datoriile actuale şi 

61) V, mai sus n. 
62) Cajus, III, $. 148; ]., 3, 25, de societate, pr.; D., 17, 2, pro soci), 

1 $.1,3$8.1,65 8. pr. şi $. 3, 73. 
63) D., 17, 2, pro socio, 3 8. 1, 52 Ş. 16, 65 Ş. 16, 66—73 pr. 
64) D.. 17, 2, pro socio, 52 $.:17, 53:56, 

65) D., pro socio, 2, 3 pr., 52 $Ş. 16 şi 17,73, 74. — V. Maynz, L c 

41, 230, n. 5-9. V. Vol. 1, 2 $. 64, B, 1, 2,b, p.64 
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viitoare ale tovarăşilor 6. — Trebuie să procure fiecărui tovarăş 
mijloace de existenţă conforme cu starea lui socială, 
| Dacă tovărăşia a tras folos, dintr'un delict săvârşit de un - 
tovarăş, e răspunzătoare şi de datoriile, care incumbă acestuia 
din acel delict 68, | 

Periculum este suferit de toţi tovarășii în comun, fiindcă 
tovăraşia e proprietară a tuturer bunurilor sociale, iar fiecare 
tovarăş nu-i de cât creditor al unei pars indivisa din averea 
-tovărăşiei 69, 

La disolvarea tovărăşiei avutul social se imparte egal între 
toţi tovarăşii: Fiecare ia o parte virilă70, — Dar, se poate ca 
prin contractul de tovărăşie să se arate, cum să se împartă a- 

-vutul social la sfârşitul tovărăşiei. In astfel de caz ne vom ţinea 
de contract, 

K. Deosebirea “dintre tovărăşie şi corporație. î 
Acum, după ce ştim, ce este tovărăşia, putem să ne în- 

deletnicim, cu deosebirile dintre ea şi corporație. 
Atât corporaţia cât şi tovărăşia constau dintr'o întrunire 

de mai multe persoane şi urmăresc înfăptuirea unui scop comun 
şi licit 72, Dar, de aci nu urmează, că sunt unul şi acelaş lucru. 
Sunt două deosebiri mari între ele: 

|. Ca _să existe o corporație se cere cel puţin trei per- 
soane. — 'Tovărăşia poate să existe şi între două persoane numai. 

II. Corporaţia este persoană juridică. — Tovărăşia riu-i per- 
Soană juridică, ci o întrunire de mai multe persoane, care rămân 
toate şi fiecare personalităţi deosebite, — De aci urmează: 

1). În corporație centrul organizării este actor sau syndicus. 
— In tovărăşie -institor nu-i centrul organizării. | 

2). Corporaţia este neatârnată de individualitatea mem- 
„brilor săi: Un membru poate să ese, şi o nouă persoană poate 
să intre în corporație, fără ca ea să sufere vre-o schimbare, — 

66) D., 10, 2, familiae erciscundae, 39 $. 3; D., 17, 2, pro socio,52 $. 
18, 73, 81. — In ce priveşte D., eod,,27: Maynz, | c., II, $. 230,n 10 in fine 

67) V. mai sus n. 66. 
68) D., 17, 2, pro socio, 54. 

69) D.,.17, 2, pro socio, 58 p., verbis Si igitur, $.1. 
70) V. mai sus n. 33 

11) D., 17, 2, pro socio, 5 pr. şi $. 1, 
72) V. mai sus, p. 303. şi Vol. 1,1, S$. 28 şi 29. 

7
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“Tovărăşia atârnă de individualitatea membrilot săi. De -aceea, 
încetează (de regulă) de a există, dacă un tovarăş ese în orice 
-mod din ea, ori dacă o nouă persoană intră. — De aceea, un | 

membru al corporației nu poate singur nici s'o desființeze, nici 

- să ceară iîmpărţeala patrimoniului ei, adică nici să ceară 0. 

parte din acel patrimoniu, când esă din ea; pe când fiecare 
“tovarăş poate singur să pună capăt tovărăşiei şi să ceară im- E 
„părţeala avutului social, ă | 
8) Corporaţia, ca persoană, este titulară a patrimoniului 

“dobândit. — Tovărăşia n'are riici un patrimoniu, ci numai tova- 
„Tăşii au sau îndrituiri, sau îndatoriri, adică fiecare tovarăş'are 
„partea sa determinată atât activă, cât şi pasivă. 

4) Corporaţia (iar nu persoanele, care o alcătuesc) poate 
fi împricinată şi să lucreze prin actor sau syndicus. — Tovă- 
„răşia nu poate fi împricinată, ci numai tovarăşii personal şi în 

„ «calitate de tovarăşi pot fi împricinaţi. 
5). Corporaţia nu-i obligată de actor peste conţinutul a- 

flător în casierie (cammunis arca). — Instilor obligă pe fiecare 
“tovarăş nelimitat, cu restricţia, că un tovarăş nou nu-i răspun- 
:zător de datoriile vechi de cât, dacă şi le-a luat expres a- 
“supra sa, 

6). Corporaţia poate luă . hotăriri sau conform  statutelor, 
“sau cu majoritate de voturi. — Tovărăşia nu poate luă nici o 
hotărire în contra ' voinţei unui singur tovarăş chiar, afară numai 
«dacă tovarăşii s'au supus mai denainte vreunii mărginiri a în- 
drituirii lor individuale. 

„L. Deosebirea dintre “tovărășie și locatio partiaria. 
-In tovărăşie rezultatul comun se împarte între tovarăşi, 

«după cum în locatio partiaria arendaşul împarte produsele .cu 
-proprietarul. Dar, de aci nu urmează, că aceste două instituţii 
„sunt identice, 

„Deosebirea dintre ele constă în aceea, că locatio pariiaria 
nu încetează, dacă una din părţi-sau se retrage singură din 
:contract, sau moare. — Tovărăşia, după cum am văzut, înce- 
tează în aceste două cazuri. 
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$. 255, bis 
|. Am spus, că, pentru ca să existe tovărăşie, se cere un 

rezultat comun de obţinut prin operaţii făcute în interes sau scop 
comun. De aceea: a | | 
„Nu-i deajuns un scop comun. De. pildă: Doi prieteni se 

invoesc să pună fiecare la un loc câte o sumă de bani, ca să 
- facă o plimbare la țară. In acest caz. nu numai, că n'avem de 

a face cu o tovărăşie, dar n'avem de a face nici chiar - cu un 
negotium.!. — Altă pildă: Doi inşi se învoesc să cumpere, ori 
să închirieze un imobil, De data aceasta avem de a face cu un 
negotium şi cu un scop comun ;' dar părţile m'au în. vedere un 

Altă pildă: Primus are 3 cai, iar Secundus are 1 cal. Ei se în- 
voesc să pună la un loc caii, ca să facă o quadrigă. Dacă in- 
tenţia lor este numai, ca să aibă O quadrigă, iar nu să facă o. tovărăşie, n'avem de a face cu o tovărăşie. Dar dacă vor să 
îacă o quadrigă pentru ca s'o vândă, atunci este tovărăşie între ei 3, 

II. Primus, unul din tovarăşi poate să încheie o tovărăşie 
cu altă persoană. In acest caz. acea persoană este tovarăşă cu 
Primus, dar nu-i tovarăşă Cu tovarăşii acestuia: Socii mei so- 
cius, meus socius non est“, | | 

UL Tovarăşii nu sunt obligaţi coreal faţă de cei de al | treilea. Se susține: . | | 
Că de la “această regulă sunt numai trei abateri: 

Mai mulţi bancheri tovarăşi, mai mulţi armatori de co- răbii (exercitores), care au numit pe cineva căpitan de corabie 
(magister navis), şi mai mulți comercianţi, care au numit pe ci- 
neva prepus (institor), sunt de drept obligaţi coreal faţă de cel de al treilea, care a contractat cu unul din bancheri, ori cu ma-" gister navis, ori cu institor 5. — e 

Şi că În celelalte cazuri „tovarăşii nu sunt obligaţi coreal 
de drept, ci numai dacă şi-au luat expres o ustfel de obligaţie, 
DD 2 pra socio, 31, 32. 33, 52, pr,; C., 4, 37, pro socio. 2, 2) V. mai sus n. |], | 

3) D., 17, 2, pro socio, 58 pr.; Cf. D, eod, 44, 
49 D, 17, 2, pro socio; 20, . | , - 5) V. mai jos „obligaţiile coreale“, „actio exercitoria, şi „actio institoria“, — D., 2, 14, de pactis, 25 pr.; Cî. D., 4. 8, de 'receptis, 34. pr.
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adică dacă s'a prevăzut expres corealitatea în actul juridic, 

prin care s'au obligat 6. 

Ş. 256. Contractui emfiteutecar. 

A Contractul emfiteutecar (contractus emphyteutecarius). 
“este un contract consensual sinalagmatic bonae fidei, prin care" 
-o parte se obligă să înfiinţeze o emfiteuză în folosul celeilalte 
„părţi, care se obligă să plătească celei dintăi o pensio (canon). 

B. Inainte de Zenon erâ controversă între jurişti, dacă o 

„astiel de convenţie este o vânzare, ori o închiriere î. Consecven- 
“țele erau următoarele. 

Dacă se admitea, că este o vânzare, atunci, fiindcă peri- 

«Culuin emtoris est, emfiteutecarul trebuea să plătească pensio, | 

„chiar dacă lucrul supus emiiteuzei “pierea 2, 

Din contra, dacă se admitea, - că este o închiriere, atunci, 

-emfiteutecarul, fiind asimilat cu chiriaşul, putea în caz de peri- 
 sculimsă ceară, ca pensio să fie micşorată în proporţie: cu pier- 

“derea suferită 5, 

Impăratul . Zenon a hotărit, că .0o astfel de convenţie nu-i 

-nici vânzare, nici închiriere, ci este un contract sui generis, câr- . 

muit de. următoarele regule: Dacă lucrul supus emfiteuzei piere 

“în întregime emfiteutecarul nu trebuie să plătească pensio. lar 

„- “dacă acel lucru piere parţial, emifiteutecarul nu poate cere, ca 
- „pensio să fie micşorată cu ceva 4, 

C. Pentru ca acest contract să fie valabil nu se cere de 

“regulă nici o formalitate, este de ajuns consimţământul părţilor, 
„Fiindcă, după cum ştim, consimțământul. este armonia'a două 

“voințe arătate şi fiindcă voința poate îi arătată verbal, sau în- " 
“Scris, sau prin semne 5, urmează, că un astiel de contract poate 

:să se încheie. numai prin d darea din cap. Aceasta e foarte grav | | 

6) D., 45, 3, de stipulat. servorum, 57; D., 21,1, de aedil. edicio, 44 $ 

31 ; D., 14, 1, de exercitoria actione, 4, pr. . 

1) Cajus, III Ş, 145; ]., 3, 24, de locatione et conductiose, ş. 3, 
2) V. mai sus $. 232, n. 15, p. 257. 
3) V. mai sus $. 253, FV,t,n. 22, p. 288. 
4) C,, 4, 66, de jure emphyteutico, 1; |. 3, 24, de loc, et cond, $. 3. 
5) V. Vol. |, 1, $. ST, II, 1, p. 325 —926, 
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Prin simpla dare din cap se poate înființă o îndrituire de emfi- 
teuză, care se apropie foarte mult de indrituirea de proprietate | 

| In mod excepţional se cere. facerea unui înscris în două . 
cazuri: Dacă părţile vor să se abată dela” 'regulele stabilite de 

“ împăratul Zenon, în ce priveşte periculum $, şi dacă e vorba, ca 
„ emfiteuza să se înființeze asupra unor imobile, care aparţin bi- 

sericelor. | a | 
D. In ce priveşte celelalte regule, ce trebuie să cârmuească 

acest contract, vom aplică prin analogie sau regulele vânzării» 
„sau pe acelea ale închirierii. Astfel :: 

- Dacă e vorba de punerea emfiteutecarului în posesiunea 
lucrului, pentru ca să se poată folosi de acesta, precum şi dacă 
e vorba de garanţia de evicţiune, vom “aplică regulele de la 
vânzare. a e 

Dacă e vorba de chipul de a. se folosi de emiiteuză, vom 
aplică regulele de la închiriere. Da 

E. Acţiunea, ce izvorăşte -din acest contract, nu are un nume 
: anumit în izvoarele noastre. Romaniştii îi zic actio emphyteute- 
caria. Ea este o în personam actio. o o | 

CAP. II. 

Pactele. 

$. 257 Generalităţi. 

Am spus mai sus!, că pactele sunt convenţii, care dau 
naşiere numai la obligaţii “naturale. — Ştim 2, că astfel de obli- 
gatii nu sunt înzestrate sau. îmbracate cu acțiuni. Deci, ex pacto 
actio non nascitur. — Dar,. cu timpul, s'a ajuns, ca unele . * 
pacte să fie inzestrate cu acţiuni. De atunci ele se deosebesc în. 
nuda pacta (pacte netmbrăcate), care dau naştere numai la 

" obligaţii naturale, şi în pacta . vestita (pacte îmbrăcate), care 
dau naştere la obligaţii civile. Acestea din urmă sunt de trei 

„ feluri: Pacta adjecta, pacta praetoria şi pacta legitima. 

  

6) C., 4, 66. de jure empthyt, 1 şi 3. (Controversă), | 
- 7) Novella 120, cap. 6. ” 
„1) V. mai sus $. 215, C, II, 2, p. 104. 

2) V. mai sus $. 213, B,1, p. 87.



| Pacta vestita. 

Ş. 258. „Pacta adjecta. 

"A. Pacta adjecta, „după cum le arată chiar numele or, sunt 
pacte adăogate. ă 

B. Ele pot fi adăogate : 
1) Sau la un contract bonae fidei, sau la unul stricti juris. . 
2) Sau în momentul, în care se încheie contractul, incon- 

tinenti, sau după” încheierea lui, ex intervallo !. 
3, Sau ca să mărească obligaţiile izvorite din contract, - 

pacia' ad augendam  obligalionem, sau că să micşoreze acele o-: 
bligaţii, pacta ad minuendam obligationerm 2. | 

Pilde de pacte, care măresc obligaţia: Unul din contrac- 
tanţi se obligă să plătească dobânzi pe lângă prestaţiunea prin- 

'cipală. Astfel, cumpărătorul făgădueşte dobânzi, dacă nu va plăti 
„preţul la timpul arătat prin contract 3. — Vânzătoru! se obligă. 

să garanteze prin cautio, că va încheea stipulatio dupiae î. — 
Cumpă.ătorul se obligă să. respecteze contractul de închiriere în- 
cheiat anterior. de vânzător.5. — Cumpărătorul se obligă, ca pe 
lângă preţ să construească şi o casă, | 

„Pilde de pacte, care micșorează obligaţia : Creditorul se 
învoeşte cu datornicul, ca acesta: să plătească datoria în rate 7. 
— Creditorul se 'nvoeşte cu datornicul, ca acesta să aibă fa- 
cultas solutionis, adică să facă altă prestaţiune în. locul celei a- 
rătate în contract $ — Cumpărătorul scuteşte pe vânzător 'să în-.. 
cheie stipulatio duplae pentru evicţiune ?, | | 

C. La început, pactele adăogate, tiind simple pacte, nu pu- 
- teau fi valorificate de loc. 

|. În vremea procedurii formulare (înainte de Sfârşitul vea- 
cului VII), de când pretorul a putut să plăzmuească acţiuni şi. . - 

1) D.; 12, 1, de rebus creditis, 40; C., 2, 3, de pactis, 13. 
2) D., 18, 1, de contra. emt., 72 pr. 
3) V. mai sus $, 252, E, I,-n. 12, pr. 237. 

4) V. mai sus $. 252, F, III, 1, n. 45,p. 263—264, | | 
5) D., 19, 2, locati, 25 $ 1; C.. 4, 65, de locaio et conpuato, 9. 
6) D.,'19, 1, emii, 681. ! , 

7) D., 21,1 de usuris, 44 ŞI 
8) D., 12, 1, de rebus creditis, 2 $ 1. 

9) D., 21, 2. de evict,,37 pr. şi $ 1. — 
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excepțiuni, s'au schimbat lucrurile : Dacă se reclamă ceva, ce eră 
contrar pactului adăogat, pretorul da pârâtului, pe temeiul pac- 
tului; o excepţiune, care.se numeşte exceptio pacii şi care nu-i 
de cât exceptio doli!0, — De atunci; atât pactele, care măresc 
obligaţia, cât şi acelea, care o micşorează, fie că sunt adăogate 
la un contract bonae fidei, ori la unul stricti juris, şi fie că sunt 
făcute incontinenti, ori ex intervallo, dau naştere la exceptio pacti. 

II. Mai târziu, s-a făcut incă un pas mai departe în privinţa 
pactelor adăogate la contractele bonae fidei, fie spre a mări, fie 
spre a micşoră obligaţia, şi anume, s'a admis, că nu e nevoie, 
ca exceptio pacti, să fie invocată în faţa pretorului, ca s'o in- 
tercaleze în formulă, şi că ea este subinţeleasă: Bonae fidei 
judicio exceptiones pacti insunt1!, 4 ” 

Il. De pe la sfârşitul Republicei (din vremea lui Servius 
Sulpicius Rufus) atât pactele, care măresc obligaţia, cât şi acelea, 
care o micşorează, dacă sunt -adăogate incontinenti la un con- 
tract bonae fidei, au tost privite ca o condiţie a consimţământu- 
lui părţilor, fără de adăogarea căreia părţile n'ar fi voit să în- 

„cheie contractul. De aceea s'a admis, că ele fac parte integrantă din 
acel contract, că se in corporează în acel contract, şi deci pot fi 
“valorificate cu acţiunea, care serveşte la valorificarea contractului 
principal, la care sunt adăogate '2.: De atunci, aceste pacte a-: 
dăogate incontinenti la un contract bonae. fidei dau naştere la o- 
bligaţii civile, care pot fi valorificate cu acţiunea contractului 
principal.—Acelea, care micșorează obligaţia, au de efect s'o mic- 
şoreze ipso jure dela început 13, " 

IV. In vremea împăraţilor (la sfârşitul epoci clasice) s'a ad- | 
„mis şi ca atât pactele, care măresc obligaţia, cât şi acelea, 
care o micşorează, dacă. sunt adăogate incontinenti la un con- 
tract stricti juris, să fie privite, că fac parte integrantă din ace 
contract şi să producă efectele de mai sus ", afară numai de 
sunele pacte, care măresc obligaţia şi anume, acelea privitoare 

  

10) D.; 2, 14, de pactis, 7 $ 5. 
11) D., 18, 5, de resc. vend.. 3. 
12) D., 2, 14, de pactis, 7 $. 5; D.. 19, 1, emti,13$30,68& 1; b, 

118, 1. de contrah. emt., 75; C., 4. 54, de pact, int, emt., 5. 
13) D., 2, 14, de paclis, 7 $ 5.—V. Girard, 1. c., p. 609, n. 3 inf. 
14) D., 12, 1, de reb. cred., 40, (lex Lecta); C.,2, 3, de pactis, 10, 

— Girard, 1. c., p. 610, n, 2
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la dobânzi în cazul unui împrumut (mutuum) şi acelea analoage 

privitoare la altiel de împrumuturi de bani!” 
-V, Atât pactele, care măresc obligaţia, cât şi acelea, care 

-o micşorează, dacă sunt adăogate ex intervallo chiar la un con- 

tract bonae fidei, nu dau naştere la nici o acţiune, .ci numai la 
exceptio pacti şi nici nu măresc, nici nu micşorează ipso jure obli- 

- gaţia principală 6, 
Când era vorba de un contract consensual neexecutat, la 

care se adăogase ex intervallo un pact fie ad minuendarn, fie 

“ ad augendam obligationem, fiindcă acestea maveau de efect să 

micşoreze, 'ori să mărească ipso jure obligaţia principală, 

părțile m'aveau de cât să desființeze contractul prin consim= 

țimântul contrar (contrarius consensus) şi apoi să-l facă 

din nou şi incontinenti să adaoge pactele de' mai sus !?. 
VI. Aşa dar numai pactele adăogate incontinenti (fie la con- 

tracte bonae fidei, ori stricti juris şi fie ad - augendam obligati- 
onem, ori ad minuendam obligalionem) dau naştere la obligaţii 
civile, adică la obligaţii, care pot fi valorilicate cu acţiunea con- 

tractului, la care. sunt adăogate. 
D. Să ne îndeletnicim acum, cu cele mai însemnate pacte 

” adăogate incontinenti la us contract bonae fidei. i 
|, Pactum de reirovendendo,-pactul de viudere înapoi sau 

pactul de răscumpărare, este pactul, prin care vânzăforul îşi re- 

zervă îndrituirea de a răscumpără lucrul, de a putea sili pe 

cumpărător să-i vândă înapoi lucrul. sau cu acelaş preţ, 
sau cu alt preţ determinat!8, — -Vânzătorul poate să-şi 
rezerve această îndrituire înlăuntrul unui răstimp anumit. 

Dar, dacă prin pact.nu se arată nici. un răstimp, vânză- 
torul poate să-şi exercite îndrituirea de răscumpărare vreme de 

30 de ani!9. — Pentru valorificarea acestei îndrituiri vânzătorul | 
are acţiunea contractului principal, adică actio venditi 2: EI, 

oferind preţul convenit, va obţine înapoiarea lucrului nedeteriorat 

15) D., 12., 1, de reb. cred, 11 $. 1; D., 19,5, de prâescr. verbis actio, 

24 ; Paul, Sententiae, 2, 14 $. 1; C., 4, 2 de usuris, 3. 
16) D., 2, 14, de pactis, 27 $. 2; D., 18, 1, de contra. emt. 72, pr 

Girard, 1. c., p.61], n. 1. Cf. Maynz,l.c,, % Ş 249, N — 
17) D., 18, 1, de contraâ. emt.. 72, pr. 

| 18) D., 19, 5, de praescr. verb., 12; C., 4, 54, de pactis inter emit, et 

vendit., 2 şi 7; C., 5, 72, quando decreto opus mon est, |. 

19) V. Voi, I, 1, $. 90, V. p. 420-421. 
20) D., 13, 7, de pigner. act., 13, pr.
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prin culpa cumpărătorului 21, ar în caz contrar despăgubiri con- form regulelor generale, — Cel puţin de Ja Justinian vânzătorul ” . peniru. valorificarea indrituirii sale mai are şi aclio praescriptis verbis, căci el, odată ce şi-a împlinit obligaţia, poate cere ca -.. Şi cumpărătorul s'o execute pe a 'sa 2, - 
-- Îl, Pactum: de retroemendo, pactul de cumpărare înapoi, este pactul, prin care cumpărătorul îşi rezervă îndrituirea -să „.. poată sili pe vânzător să-i cumpere înapoi lucrul sau cu acelaş : Preţ, sau cu alt preţ.determinat, ori determinabil 3, — Pentru -- valorificarea acestei îndrituiri cumpărătorul are Sau acţiunea "contractului principal, adică actio emli, sau, cel puţin de la Jus-- tinian încoace, mai are şi actio - praescriplis Verbis 2, 
“Ul Pactum protimeseos, pactul” de protimis, este pactul dintre vânzător şi cumpărător, prin care vânzătorul îşi rezervă 

îndrituirea, ca, dacă va-voi cumpărătorul să vândă lucrul, atunci „el, vânzătorul, să fie preferat tuturor celorlalţi . amatori de a cumpără lucrul, dacă vă dă acelaş preţ ca şi aceştia %, —-Această îndrituire este "numită de romanişti jus protimeseos. — E-. fectele acestui pact Sunt aceleaşi ca şi ale celor două de mai sus, adică vânzătorul are sau actig vendili, sau, cel puţin de la | Justinian încoace, şi actio praescriptis verbis%, - i 
| IV: Lex conimissoria, pactul -comisor, este pactul, prin care 
părţile se învoesc, ca,'dacă una din ele nu-şi va îndeplini o- bligaţia,: contractul să fie desființat, 

„Lex commissoria poate fi adăogată la ori ce contract, a- fâră de acel de pignus şi hypotheca 38, 
Ea poate să aibă caracteţul unei. condiţii sau Suspensive,. | sau rezolutorie. De pildă: Când glăsueşte, vânzarea să nu fie valabilă, dacă nu se va plăti Prețul, atunci vânzarea este sus- 

  

21) Conform regulelor generale. . a : „ 29) D 19,5, de praescr. verb 12: C., 4, 54, de pactis inter emt. et „vendit., 2, ie , A N i 23) V. Maynz, 1. c.. 11, $. 249, p. 333. | -24).V. mai sus n. 20 şi 22, i o _ 25) D., 2, 14, de pactis 60; D,, 42, 5, de rebus” auctorit. jud. possid, . - >. 165 Cu 11, 6, de metallariis, 1; Cu, «11» 70, de-locat, praed. civilium, 4 şi 5. 26) D., 19.1, emii, 21 $. 5; D, 18, 1, de contra: emt., 75, 21) D., 18, 3, de lege commissoria. a 28) V. Vol. 1. 2, $.92, B, 11,3, p. 254, - 
S. G. Longinescu. — Drept Roman . e i 2
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pendată. Iar. când glăsueşte, vânzarea să fie desființată, dacă nu 

„se va plăti prețul, vânzarea nu-i suspendată, dar poate fi . des- 

ființată %. — In îndoeală lex comrmissoria este privită ca un pact 

_rezolutor % 

| Când lex commissoria este un pact rezolutor, dacă s a fixat 

un termin, pentru ca d. p. cumpărătorul să-şi împlinească 

obligaţia, şi terminul a trecut fără, ca obligaţia să fie împlinită, 
„ vânzătorul poate cu actio venditi, ori cu actio praescriptis verbis, 

„Să ceară desfiinţarea vânzării, fără să mai facă interpellatio 3!.- Dar, 

dacă nu s'a fixat nici un termin, vânzătorul trebuie să facă in- 

-terpellatio, adică trebuie să pună în întârziere pe cumpărător 2. 

“Contractul desfiinţându-se, trebuie să se restabilească starea 

de mai înainte (uf res inemia sit, ut res inemta fieret): Lucrul 
trebuie să fie înapoiat de- cumpărător în . starea, în care 
l-a primit, nedeteriorat prin culpa lui, liber de sarcine, 

“dimpreună cu fructele culese şi cu accesorile&, — Vânză-. 
“torul trebuie să dea înapoi prețul %; dar, nu este obligat să dea. 

- înapoi arvuna.şi . nici altceva, ce va i primit pentru confirmarea 
contractului 35, | 

.Vânzătorul are alegerea să ceară sau executarea obligaţiei 

cumpărătorului, sau desfiinţarea vânzării. Dar, alegerea odată 

făcută, nu mai poate reveni asupra ei 3%, 

Vânzătorul este privit, că a renunțat la lex comrmissoria, 

dacă, după sosirea terminului fixat pentru executarea. obligaţiei 

„cumpărătorului, primeşte sau parte din preţ, sau preţul întreg 7, 
V..In diem addictio este pactul, prin care vânzătorul îşi 

rezervă îndrituirea, ca până la o zi anumită să poată vinde altei 

persoane, -dacă aceasta va da un preţ mai mare. 
in diem addictio, ca şi lex commisioria, poate îi sau un pact 

29) D. 18, 3. de lege commis., 2. 

-30) D., 18, 3; de lege commis., 1. 
31) D., 1$, 3, de lege commis., 4 $. 4, 
32) V. Mayanz, |, c., Il, $. 249, n. 16 in fine. 

* - 83) D.. 18, 3, de lege commis, 5. 
34) Cît. C, 4, 54, de pactis inter emt. et vend,6. 
35) D. 18, 3, de.lege commis., 4 pr., 6 pr. 

36) Vat, îragm, 3 şi 4; D., 18, 3, de lege commis., 4, $.2. 
37) Vat. fragm., 3; D., 4, 4, de minoribus, 38 pr.; D., 18, 3, de lege 

“commis., 6 Ş. 2,7. | 

38) D., 18,:2, de in diem.adaietione, 1 .
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susperisiv, sau “anul rezblutor, — n indoeală ea e privită ca un, 
pact rezolutor %. - 2 

| Când: în diem addictio este: pact rezolutor, vânzătorul | 
“ poate să ceară sau pastrarea. vânzării, sau desființarea ei. In - 
cazul din urmă trebuie: “să comunice intenţia sa cumpărătorului, 

"care poate să păstreze lucrul, dacă va. fi gala să plătească 
"acel preţ mai mare %, 

| Cumpărătorul, dacă ru plăteşte preţul mai mare. oferit de 
| altcineva, trebuie să restabilească .starea de” miai înainte, adică : 

- “să înapoieze lucrul dimpreună, cu toate accessariile lui +1. 
VI. - Pactum reservatae hypothecae este pactul, prin. care: 

vânzătorul pentru asigurârea plăţii preţului. îşi rezervă o, ipotecă 
E asupra lucrului vândut *, — In acest caz ipoteca are rangul: în- 

; fiindcă lucrul întră în patrimoniul cumpărătorului grevai de 
= aciastă ipotecă 8. | 

VII. Pactum reservati domini este pactul, prin : care vâinză- 
" torul îşi rezervă proprietatea lucrului vândut, Până ce Cumpăra-. 

torul va plăti prețul +, 

“ VUL, Pactum de non âlienândo este pactul; prin care cum= 
părătorul se obligă să nu înstreineze lucrul cumpărat sâu de loc, - 

“ Sau unei persoane anumite, d, p. unui vecin, cu care vânzătorul 
“a avut nemulțumiri. 5, | 

IX. Păctum displicentiae este pactul, prin care: fiecare parte | 
"îşi rezervă îndrituirea de. a se retrage după voie din Contract în-. 

“ Tăuntrul unui răstimp anume determinat 46, 
Sa a In caz de vârizare, răstimpul, dacă ma fost determinat, este. 

de rept “de 60, de zile A o. 

„aj D., 18, 2, de in diem addict, 2. - - 
-40) D., 18, 2, de in diem addict, 1 şi8; D.,4,4, , de “mioribus, 35. 
41) D., 18, 2, de in diem addict.,. 4 SS. 3 şi 4,6 pr, 16... 
42) D., 27, 9,-de rebus eorum qui sub tutela sunt, 1 $. 4, 2. 
„43)-D., 27, 9, de reb. 'eor. qui sub tutela, 2. Ă 
44) D., 18, 6, de periculo, 16; Dj 19, 2, locati, 20 s. 2, , 
45).C., 4, 41, de rebus altenls non alienandis, 7;.C.4, 54, de pactis 

inter emi. et vendit., 9. 

„46):D., 18, 1, de contrah. emt., 3, CE. ]-, 3, 23, de emi. et vend,, s 4; 
b, 41, 4, pro. emtore, 2 $5;D.,18,5, de e vendit., 6. 

41). D,, 21, i de aedil, edicte, 31 $
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Se poate, că. părțile, să- şi” rezerve . această îndrituiră in. 

“perpetuum &.? .- - 
-X. Pactum de noir praestanda cvictione 9 şi pactăl, ca vân- 

zătorul să nu fie răspunzător de cusururile lucrului: . 

, D..In ce priveşte pactum de retrovendendo, lex commissoria 
“şi in diem addictio se'discută, dacă ele produc efecte” față -de cei | 

de al treilea, adică, în cazul în care. cumpărătorul a instreinat mai 

departe lucrul cumpărat, vânzătorul are'o actio in rerm, spre a luă 

lucrul înapoi, ori nu? 
| Chestiunea este foarte controversată. - 

„7. Părerea cea mai intemeeată peritru dreptul roman clasic este,. - 

că acele trei. pacte nu produc efecte faţă de cei de al treilea : Vân- 

- zătorul nu poate luă lucrul din mâna celor de al treilea, ci are. 

numai o in personam 'actio contra cumpărătorului, ca să obţină * 

despăgub! ri, fiindcă acesta nu şi-a împlinit obligaţia sa. de a 

înapoiă lucrul 5, | 

Dar, se pare, că pentru v vremea lui Justinian trebuie să'ad- 
mitem părerea. contrară,. că aceste trei pacte produc efecte in rem, 

adică şi față de cei de al treilea şi- că deci vânzătorul poate să- . 
şi ia lucrul înapoi din mâna: oricui 52, 

Pacta pretoria, 

$. 259 Generalităţi. 

Pastele prâtoriene (pacta praetoria) sunt pactele, pe: care 

-- pretorul le-a înzestrat cu acţiuni, şi care de atunci au intrat în 
categoria de pacta vestita |. . . | 

Ne vom îndeletnici aici cu pactur jurisiuandi, pdctum 1 - 
pothecae, constitulum, şi .receptum.argeniariorum..  - - 

Se discută dacă nu cumva ar trebui să aşezăm în această 

categorie şi alte pacte ?. ! | 

  

2) V, mai sus n: a “ 
49) V, mai sus $-252, n. 69, p. 265. 

50) V. mai sus $ 232, 'n. 9, p. 273... - a 
51) Maynz, |. Cu Il, s. 249, n. 8, 24, 23, B 38, 54 —66; Girard, |. Cc 

-p. 137, n0, |.. 
52) Girard, 1 c, p; "787, n. 2 şi 3. 

1) V. mai sus $ 213, C, 1], 2, p. 104, 
2) Mayuz, |. c., I, Ş 230, n. 1—6; Girard, 1. cu p. Gu, n. 

N



a, Pactum jurisjurand - 
Pactul, prin care o parte deferă celei Jalte părți un 

-Xurământ voluntar, se numeşte pactum jurisjurandi, 3. — Pentru 
valorificarea acestui pact pretorul a piăzmuit o în factur actio, +. 

Bi Pactum. hypothecae. i 
„= Pactul, prin care părţile infiinţează' o ipotecă, se numeşte 
“ pactura hypothecae 5.— Dacă întrun astfel de pact se vor. găsi e- 

„ lementele îndrituirii de ipotecă, atunci el va da naştere îndri- 
tuirii reale de ipotecă 6. —. Persoana, în favoarea căreia s'a în-. 
cheiat acest pact, are „contra celeilalte părți o în factum actio 
în următoarele cazuri : In caz de evicţiune 7, În cazul în care 
lucrul ipotecat are cusururi 8. Şi în cazul în “care lucrul ipotecat . 

-ar pieri, ori ar suferi stricăciuni din culpa - înființătorului- ipote- 
- cei 9%, 

„C. Despre constituturn şi receptuni argentariorum vom vorbi 
în câte un paragrat deosebit. 

- - 

5. 260. Constatam, Ia 

A, Vorba constitutii m vine dela constituere, care în înţele- | 
:sul tehnic, ce.ne preocupă aci, înseamnă a fixă de comun acord - 
0 zi, în care să se facă o prestaţiune, Deci, constitulumn este pac-. : 
tul, prin care o persoană făgădueşte altei persoane, ca la o zi 
fixă să facă o prestaţiune, . 

“1. Evoluţia constitutului a fost urniătoarea : - 
La început, în cazul în care un datornic făgădueşte cre=! 

-ditorului său, că-i va plăti la o'zi fixă o sumă de bani datorită 
:şi nu se: ține de cuvânt, pretor. a privit această călcare a fă- 
  

3) Cf, Girară, tc, p. 612, n.4,v. Vo. 1, î 5.94,Via,a, p. 443-444, 4) | 4,6, de actionibus, WM. | ia 
Marar, €. Îl $ 250, n. 7—1. 

- - 6) D.,2. 14, de pactis, 17 $2; DP 13, 7, de piener act. , l pr; D. _:20, 1, de pignoribus, 4. - A DC. Du, 13,7, de pigner. “act, 9 Pr I6 SI 32,. 36 Si şi 1, şi ŞI. 
9) Ci. D, 13, 7, de pigner. act Ilpr.$1 şi 9pr.,13$1, 28 3, 25; - .D., 20, 1, de pignoribus, 27. 

„8 C. D., 13, 7, de pigner. act, 1 pr. $. Lt: şi 16 $ 
1) D., -13, 5, de pecunia constituia, 1  Ş 1, 16 $ 2. us 5 I. 

e
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găduelei, ca un act foarte grav. In adevăr, pe temeiul acelei a a 

| _ gădueli creditorul trebuea să se creadă autorizat, că poate să dis- 

pună de 'acei bani la. ziua fixată şi, la rândul său să făgădu-. i 
| „ească să plătească. la: acea: zi o suină de. bani altuia, care dea- 

semenea 'trebuea să se creadă autorizat, că poate să dispună de. 

“acei bani la acea zi, şi la rândul său să făgăduească să'plă- 

- tească la acea zi o.sumă de bani altuia ş, a. m. d. — Pretorul: . 
privind călcarea făgăduelii ca un act foarte grav, a socotit, că: * 

"făgăduitorul trebuie să fie pedepsit, şi, deşi âcea făgădueală era 
un simplu 'pact, a dat creditorului o acţiune” numită actio de pe-. 

cunia constituia, cu ajutorul căreia putea să. ceară numai des- : 

păgubiri pentru. toate pagubele suferite ; dar, nu putea să ceară. - 

„ executarea - prestăţiunii, fiindcă aceasta fusese făgăduită pentru o 

zi fixă, care trecuse, fără ca prestaţiunea să fie executată 2, 

2) La început, poate. de pe vremea lui Cicero, constituturm- 
„se putea întrebuinţă numai, dacă eră vorba de sume de bani şi: 

- de obligaţii „pure şi “simple 3, — Mat târziu s'a admis, 

ca să se. întrebuinţeze „şi când. obiectul prestaţiunii sunt res,. 

quae . pondere, - numero, „mensura constani,. d. pu. "cereale 4. 3 

"In . Sfârşit, dela Justinian prin constitutum se putea făgădui 

orice prestaţiune la o: zi fixă6..—'De atunci:  Constitutume _ 

“a ajuns să fie, ca 'şi stipulaţia, o haină, cu care .se. putea: 
îmbrăcă orice convenţie, ca să dea naştere la obligaţii. civile, a: 

„ajuns să fie un. tipar de obligaţii civile, 'să servească pentru a 3 
4 

da forţă. civilă oricărui . raport obligator 7. Iar actio de pecunia: . 
-- “constituta a ajuns să fie asimilată cu acţiunile contractuale 8: 

Il. Pentru ca un constitulum să existe, se- cere. întrunirea. 
” următoarelor elemente :- O. datorie - preexistentă, „obligarea de-a 

- face o prestaţiune în folosul celeilalte * părţi, fixarea! unei “zile: 
-- pentru facerea. prestaţiunii şi consimţimântul părților. --. - 

„D € O datorie Preexistentă *, Aceasta poate: E sau datoria-. Si 

- 

, ” 2) Bruns, Constitaturi debit, în zeisctrij fur. “Rechisgeschicie, Vol. 
hp. 28—130, _ IDE 

3% Dj 13, 5, de pec. “ constit, 1 8. 1, 3 s 2,.4, 10. a zi 
4) C., 4,18. de constit, pec, 2$1,b...: - 

6) C., 4, 18, de constil..pec., 2 $.1. 
7) Du 13,5, de-pec. constit, 21 $. 1. 

8) V. Maynz, |. e, 8.251, n. 11. - pă 
. pe 18, 5 , de peea constit, 1 Se 15$. 2 1“, n ș PE 3. 

— 
îi
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“ Tăgăduitorului, debitum proprium, în care caz. constitutum se nu- meşte constitutum debiti proprii 10, Sau datoria altuia, debitum „-alienum, în care caz constitutum se numeşte constitutum debili -alieni | _ - | | 
Datoria preexistentă poate îi civilă, naturală, pură şi simplă, 

„Cu termin, cu condiţie. O astfel de datorie poate servi de bază 
«unui constitut '2, — Dar, o datorie innanis sau ineficax "nu. poate servi de bază pentru constitut 8, * 

2) Obligarea de a . face o prestajiune: în _foiosul celeilalte 
- părți. Prestaţiunea făgăduită trebuie sau să ție locul prestaţiunii - „originale, sau în orice caz să aducă un, folos creditorului, de - ” pildă, să fie: garantată printrun amanet 5, | 

Obiectul prestaţiunii poate fi sau la fel cu acel al presta- - 'țiunii originare, sau diferit !5. —. Dar, el.nu trebuie să fie mai „mare ca acel al prestaţiunii originăre; dacă e mai mare va fi- 
„redus la valoarea acestui din urmă 16, IE 3) Fixarea-unei zile pentru facerea prestaţiuni. Dacă nu . “sa fixat nici o zi, se admite un răstimp de zece zile, 

4) Consimţimântul părților. Acestea pot încheia constitutul „“Sau în persoană, sau prin reprezentanţi (mandatari etc.) 18 şi pot: „-consimţi sau verbal, sau înscris, sau implicit 1, - - 
IV. Constitutul produce următoarele efecte particulare : * 
1) Responsabilitatea constituentului pentru culpă se de. termină după firea obligaţiei preexistente 2, . - e 

| 2). Constituentul, ca să scape de. responsabilitate. în. caz 
-de” peirea, ori deteriorarea lucrului prin casus, nu e deajuns să 

N 

  

10) D., 13, 5, de pec. constit., ip.şi Ş.1. - 
11) D., 13, 5, de pec. constit,-2, 5 SS. 2, 3 şi 4, 26, 27, 28;.].,4, 6 --de action., $. 8. - , Cc i PI 

12) D, 13,5, de pec. constit,, 1 SS. 6, 7, şi 8; 3 $:2,4,19pr,21, 26. 
13) V, Mai sus $, 213, D,p:93. . II | 
14) D., 13, 5, de pec. constit., 14 SS. 1 şi 2,21 8.2... . 

15) D., 18, 5,'de pec. constit. 1$. 5, 14 pr. $S. 1 şi 2, 21 $. 2, 25 pr 
16) D. 13, 5, de pec. constit., 1 S$. 5 şi 8, 2, 11 $. 1, 12,24. 

'17) D., 13, 5, de pec. constii., 21 $. 1. ” - 
18) D., 13, 5, de pec. constit, 15, *- i 

19) D,, 12, 5, de pec. constit, 1 pi, 5 $. 3, 14 $. 3,26, 27; ].,4,6 
„de action.; $. 8. — Cf. D., 13, 5. cit., 1 $:4. “ : | 

-20) Arg. D,, 13, 5, de pec. constit, 3 pr.; D., 39,5, de donai., 33 pr.. 

ti 

1
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facă numai dovada acelui casus, ci şi că n'a atârnat de el, ca: 

obligaţia să fie executată ?!. E 

V. Din constitut izvorăşte, după cum am spus, actio de- 

pecunia constituta. Ea se mai i numeşte aciio de constituto, actio - 

constiiutoria 2 - 
VI. Constitutul! nici nu nimiceşte creanța preexistentă, nici 

nu 0 absoarbe, aşa că amândouă obligaţiile continuă să trăească. -. 

alăturea,. fiecare cu accesoriile şi modalităţile sale. De aci ur-. 

mează, că: 
In cazul, în care obligaţia” preexistentă este o obligaţie i- 

„vilă, creditorul are alegerea între actio de pecunia constituta. şi: 

acțiunea originală, care ocroteşte acea obligaţie 3. — Dar, exer-." 

- citând pe una din ele, nu mai poate exercită pe cealaltă 2:, 

8. 261. Receptum argentariorum.. 

„1, Pactul, prin care un bancher (argentarius) făgădueşte, ca. - 

la o zi fixă să plătească o datorie a altuia, se numeşte recep- 

tum argehtariorurm i. — Din această definiţie” rezultă, că numai 

bancherii pot face un astfel de pact, nu-şi alte persoane, şi că. - 

el.poate avea de.obiect nu numâăi. bari (cum a fost la început. 

la constitut), ci ori ce prestaţitine.. Da | 

II. Comparând constitutul, de la început, cu u receptat argent-: 

"tariorum, constatăm următoarele deosebiri : 

„-1). Receplum  argentariorum ' are «un. domeniu“ mai întins,. 
. fiindcă poate avea de obiect nu numai bani, ci ori ce prestaţiune.. 

Constitutul are un domeniu mai restrâns, fiindcă poaie avea de.. 
obiect numai plata unei sume de bani2.- - 

2). Constitutul poate fi întrebuințat de oricine, — - Receptuni 
argentariorum poate „fi întrebuințat numai de bancheri 3, 

3) Bancherul prin receptum se obligă să plătească o datorie 

a altuia, — Constituentul (la început) se obligă să plătească o: 

„datorie a sa. Rai 

  

2 D., 13,5, de pec.  constit, „16, Ş, 3, 18 pr. 

22) V. mai sus n. 2, 
23) CE. D., 13, 5, de pec. constit. 25. pr, | 
24) Du 13, 5, de pec. constit., 18 8Ş. 1 şi 3, 19 $.2,2 

“D 1 4, Gide action. $. 8. i ie 

2) V. mai sus n. 1. 

3) V. mai sus n.]. 
„4) V. mai sus $. 200, nl, p- 32,
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4. Constitutul cere preexistenţa unei datorii. — Receptum 
“argentariorum nu cere preexistența unei datorii. De aci urmează, că 

: “el este independent de existenţa reală a datoriei, pe care bancherul 
se obligă s'o plătească 5: Chiar dacă nu există o astfel de datorie, 

„„"totuş bancherul, dacă din eroare” s'a obligat să plătească, trebuie 
“să plătească $, N - ă | 

II. Din acest pact.îzvorăşte:o in factum actio pretoriană, 
pe care Justinian o numeşte actio recepticia ?. 

IV. Justinian a contopit constitutul cu receptur argentariorum 
':şi aclio: de pecunia constituta cu actio receplicia, păstrând numele 
«de constitut şi de actio de pecunia constituta 8. 

Pacta legitima. ” aa 

$. 262. Generalităţi. 

-- “Pactele legitime (pacta legitima). sunt * pactele, pe care 
“imparâţii prin constituţiile. lor le-au înzestrat cu acțiuni |, - 

„ Acţiunea, care serveşte“pentru valorificarea unui pact legitim, 
se numeşte condictio ex lege? * a 

__Ne. vom îndeletnici aci cu pactul privitor la dobânzi, pactul 
privitor la o  moşteniire viitoare, „pactil  dotal, donația şi 
compromisul.” Si 
„A, Pactul privitor la dobânzi... - a 
„Acesta este pactul; prin care se făgăduesc dobânzi la i 

împrumut (mutuum), care are de obiect sau cereale, sau pecunia 
-trajecticia, ori în.care creditor este “sau fiscul,- sau unele oraşe, 

“sau de la Justinian incoace, chiar..un bancher 3 - 
B. Pactul privitor la o succesiune viitoare. | 
Acesta este pactul privitor la averea, pe care 0 va lăsă o 

"persoană la moartea sa. Si 

5) C., 4, 18, de constă. pec., 2 $.1. as 
:6) V. mai susn. 5. - 

7) Ju 4 6, de aclion, $ S. 
- 8) C., 4, 18, de constit, pec., 2. 
1 D., 2, 1%, de pactis, 6. — * | 

2) D.. 13, 2, de condictione ex lege, 1. | „ 3) Cu 4, 32, de usuris, 12; D,, 22, 1, de usuris, 30 şi 43; D., 22. 2, 
„de nautico foenore, 5 Ş 1, 7; Novella. 136, cap. 4. — V. mai sus-$. 212, 

: p. 79 şi urm, - Di AR IE
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Până la Justinian un astfel de pact nu eră valabil€: 

„. Justinian a hotărit, câ acest pact este valabil, dacă persoana, 

despre a căreia moştenire e vorba, ia parte la facerea lui, con- 
simte şi stărue până la moarte în a consinţi *. 

C. Pactul dotal (pactum dotale). 
Acesta este pactul, prin care se făgădueşte o zestre, şi care- 

de la Theodosiu II este înzestrat cu acţiune 6. 
D. Donaţia “(donatio). 

Dela Justinian o donaţie se poate face şi priritr un simplu: 

pact. De aceea, ne îndeletnicim cu donația la pactele egitime: ” 
— Alţii vorbesc despre donaţie la strămutarea proprietăţii, 

mancipatio, la stipulaţie. — Despre: donaţie vom vorbi întrun. 
paragraf deosebit, 

E. Compromissum sau arbitrajul, Tot dela Justinian arbi- 

trajul poate .să dea naştere la obligaţii. —şi despre el vom vorbi: 
întrun paragrai deosebit, ” . a 

, 

„$. 263. Donăţia, 

“A. Donaţia este un act de liberalitate,: prin care o persoană. - 
înţelege să se despoaie. sau deo parte a patrimoniului, sau de _în-- 

“treg ratrimoniul său, pentru a îmbogăţi pe'altă persoană !. 

Persoana,. care se: despoaie se numeşte donator, dăruitor ; FA 

iar | persoana, care se îmbogățește, se „numeşte donatar, dăruit, - 

s 

B. Romaniştii spun, că o donaţie se poate face în una. din. 

următoarele forme : _Dando; liberando, promittendo, adică dând,. 

„ liberând de o obligaţie, promițând ceva. | E 
Atragem luarea aminte, că vorba dare este lntrebuințată a aci 

" nu numai spre a arătă strămutarea proprietăţii, ori.înfiinţarea unui. - 
jus in re aliena, ci şi: strămutarea- creanţelor. 

„1 Dando, 

D Doniaţia, care are de obiect indriuiri reale, se ace prin . 
mancipatio, in jure cessio, iraditio 2. 2 

N 

4) D, 18; 4, de hered. vend., t şi 7; C.; 2, '3, de pactis, 30. 
5) C., 2, 3, de pactis, 30. 

6) C. Th., 3, 13, de- dotibus, 4; c. i, 5 „11, de dotis promissione, 6, 
DD, 39, 5, de donat. —C., 8, 54, de donat, — | 2, 7, de donat.— - 
2V, Vol. 12,5 6%, p. GT și 71, $74, p..91.



:2) Donaţia, care are de obiect îndrituiri de obligaţii (cre- . 
:anțe), se face sau . prin cesiunea acţiunii creanţei 5, sau prin no- 

“ vaţie,” . . - Si Mea a 
2. Novaţia, prin care:se.face o donaţie, poate îi. de două fe- 

uri, „Sau delegatio, sau expromissio. N a SS 
" Donaţia se face prin. delegaţie, când Primus, creditorul lui | -Secundus, voind- să dăruească pe Tertius, spune datornicului Său, 

(lui Secundus), ca să' plătească lui * Tertius 4, şi Secundus Sau făgădueşte lui Tertius să-i plătească, sau îi plăteşte. | 
| - Donaţia se face prin expromissio, când dăruitorul sau se obligă | în locul dăruitului, ca să plătească. pe creditorul acestuia 5 sau “ plăteşte :pe acest 'creditor.. De pildă: Primus, voind să dăruească | -pe Secundus datornicul lui Teriius, se obligă faţă de acesta -- “să-i plătească acea datorie. 

putea face numâi prin stipulaţ 
„- _:Şi printr'un simplu pact 8 i Sea i 

| -C. La început, donațiile nu Sunt văzute cu ochi buni de: 

II, Liberando.. 

- “Romani, poate; din pricină că nu admiteau cu ușurință, ca o per- _“soană să dea ceva, fără să primească. în schimb un echivalent. — De aceea au căutat. să înfrâneze înclinarea spre donaţii şi prin” + dex Cincia de donis et muneribus (din ahul 530 a. U. c.) au dispus, ca să nu se facă nicio donaţie mai mare de cât'o anumită "- :câtime (modus) 9, Nu se. ştie, eare era acea câtime, — Dar această . lege: nu spune, ce se va întâmplă, dacă totuş. se va face 'o do. __--- nație mai mare, decât acea, câtime (ultra modum). Din această pricină lex Cincia este, după “cum ştim !9, o lex imperfecta. 
-. 3) Vezi” mai jos „Cesiunea obligaţiilor“, A A _4) V. mai jos „Stângerea obligaţiilor : Novaţia“,- - 5) V. mai sus n.4. 
-6) D., 39, 5, de donat, 17. . . 

7) D., 39, 5, de-donat., 9 pr.': 8) D., 39, 5, de donat, 35 $.5; ju 2, T-de donat, 1 $.2.. 9) Uipian, Regulae, Pr. 1; Paul, Sententiae, 5, 11 $. 6; Vatic. îragm.: 304; D.; 39, 5, de donat, 21 $. 2, 24; D., 44,4, de doli mali except, 5 $$.! 2 şi 5, — | 
10) V. Vol. 1,1, $. 3,1, 1p.169. . 

, 

Sau un pacium de : 

N 

| . Creditorul unui datornic, voind să dăruească acestuia suma - Sa - * datorită, încheie cu el -sau 0 acceptilatio 6 
„*.... non petendo 7 şi astiel îl liberează. de datorie, o e. 

„Ul. Promitfendo. Până la Justinian o astiel de donaţie se . 
ie. — Dela Justinian 'se poate face”
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Deşi lex Ciricia. hu prevăzuse nici o sancţiune pentru do- 

_naţiile. ultra modum, totuş s'au găsit mijloace, pentru ca rându- . 

- elile ei să producă efecte. Aceste mijloace sunt următoarele: 

In dreptul vechiu, pe când legis actiones erau în vigoare, doctrina,. 

| pentru ca dăruitul să nu. se îmbogăţească pe nedrept,: a dat 

dăruitorului o condictio, cu ajutorul căreia putea cere înapoi ceea, 2 CONCILIU, 
-ce dăduse ultra modum !!. 

Mai târziu, de când pretorul a putut să plăzmiească excep-- 

tiones, adică în vremea. procedurei formulare, dăruitorul are o ex-- 

„ cepţiune, numiiă exce lio Iepis Cinciae, pe care o: poate opune: 

atţiunii dăruitului “(prin Care cere ceea ce i sa dăruit) şi astiel- 

paralizează şi respinge acea acţiune 2 „Afară, de aceasta, în puţine: 

cazuri (vre'o două-trei) dăruitorul are şi condictio: de mai sus 15,. 

- D. Să vedem, cum funcţionă în practică exceplio legis Cinciae.. 

1. Dando sa: făcut o donaţie -ultra modum. 

1) Această. donaţie are de obiect, îndrituiri reale. Se pot 

„prezentă mai multe cazuri: 

. 

O res mancipi a fost dăruită prin mancipaţie fără tradiţie. 

.— In virtutea mancipaţiei dăruitul ajunge proprietar - quiritar, _ 

“are rei vindicatio, şi fiindcă nu s'a făcut tradiţia, intentează rei 

vindicatio, ca să ajungă în posesiunea lucrului. Donaţia fiind. 

ultra modum, dăruitorul opune exceptio legis Cinciae n 

O res mancipi a fost. dăruită prin tradiţie fără nan= 

cipaţie.—In virtutea tradiţiei lucrul se găseşte în posesiunea 

dăruitului ;. dar, fiindcă: nu s'a făcut mancipaţia, - el ma ajuns- 

proprietar quiritar şi n'a dobândit rei vindicatio, Care a rămas a 

dăruitorului. Acesta intentează rei vindicatio.- Dăruitul opune ex- - 

ceptio rei donatae et. traditae P. Dăruitorul opune” inai departe: 

replicatio legis Cinciae. 6, „fiindcă donația este ultra modum. - “ 

Dacă lucrul dăruit este mişcător, atunci iitervine. şi inter- 

- dictul utrubi,. în care, după cum ştim 7, birueşte acel, care a.. 

posedat lucrul mai multă v vreme în cursul .anului anterior. Astfel: 
  

10) V. Girard, |, 6. p: 953, n. 1 

12) Vatic. “fragm., 310 - „ - 

13). Vatic, fragm., 266. — V. Girard, IL. e. p. 955, n. 3. 

14) Vatic. fragm., 310, 313, _ 

15) V. Vol..], 2, $. 79, p. 141, No. 10, 
16) Cf, Vatic. fragm., 265 şi 266. a. — V. Vol. 1], 2, $. 92, p. 432. - 
1DV. Vol. 1,2, 8.65, A,1,1,b,p.33 |
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O res mancipi niişcătoare a . fost dăruită prin " mancipaţie 
urmată de tradiţie. Dăruitul, în virtutea mancipaţiei ajunge pro: 
prietar quiritar şi are rei: vindicatio, iar în virtutea tradiţiei are 

- 4ucrul în stăpânirea sa. Dăruitorul nu „poate intentă rei vindicatio, 
fiindcă n-o are; dar, fiindcă lucrul este mișcător, intentează - 
interdictul ufrubi şi, dacă nu trecuseră şease luni de Ia dăruire, 

„birueşte şi ia lucrul înapoi de' la - “dăruit; iar dacă acesta va.- 
intentă rei vindicatio, dătuitorul va respinge reclamaţia opunând 

„exceptio legis Cinciae,. că donația este u/fra modum. 
O res mancipi “mişcătoare a fost dăruită prin tradiţie făr 

de mancipaţie. Dăruitul în virtutea- tradiţiei are lucrul în stăpâ-: 
nirea sa şi are şi actio Publiciana '8; dar, fiindcă nu. sa făcut 
mancipaţia, dăruitorul rămâne proprietar şi are “rei -vindicatio. 
Fiindcă lucrul e mișcător, dăiuitorul: 'are şi: interdictul utrubi, 
Fiindcă procedura în interdicte e mai grabnică, dăruitGrul inten- 

_tează interdictul, iar nu rei vindicatio, şi, dacă nu trecuseră şease 
“luni de la dăruire, birueşte şi ia lucrul î înapoi dela dăruit. Acesta. 

intentează actio Publiciana. Dăruitorul opune exceptio dominii 
„(că este proprietar). Dăruitul' “opune acestei excepţii, că lucrul 

"i-a fost dăruit şi predat (replicatio rei donatae et traditae) 19. La 
rândul său dăruitorul invoacă legea Cincia (duplicatio legis is Cinciae), 
că donația este ultra modum. - | 

O .reş nec mancipi mişcătoare a fost dăruită prin tradiţie, 
Dăruitul: în virtutea tradiţiei ajunge proprietar al lucrului şi are . 

- rei vindicatio. Dar, fiindcă lucrul e mişcător, şi dacă nu trecuseră 
- şease luni de la dăruire, dăruitorul' intentează interdictul” utrubi, 
birueşte şi ia. lucrul înapoi. Dăruitul intentează apoi rei vin- 
dicatio ; iar dăruitorul opune exceptio. legis Cinciae şi-i respinge 
reclamaţia. 

Din 'cel& de mai sus se vede, că rânduelilă prohibitive ale | 
„legei Cinciae.pot îi valorificate sau ca exceplio, sau ca duplicatio. 

Dar, dacă o res mancipi . mişcătoare a fost dăruită prin 
n macipaţie urmată de tradiţie şi au trecut şease luni de la dăruire, - 

p. c, şi dacă o res nec mancipi mişcătoare a fost dăruită prin. 
tradiţie: şi au trecut deasemenea şease luni de la dăruire, atunci 

"-. dăruitorul nu mai poate face nimic | 

18) V. Vol.1, 5, 8. 80, p. 142. | 
19) V.. mai sus n. 15 şi n. 16,
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(creanţe). 
In cazul, în care acest fel . de donaţie s'a a făcut prin cesiunea 

acţiunii, dăruitorul poate s'o 'revoace până. la lițis contestatio, 

„ori până nu s'a plătit 2. Dar, de la Gordian încoace, dacă cesiunea 

a fost urmat de. denunciatio, nu se mai poate: “face nimic! | 

In cazul, în care.0o astfel de donaţie. s'a: făcut prin novaţie, 

şi anume prin expromissio, atunci dăruitorul, dacă se făcuse 

2). Donaţia “ultra moda. are de obiect indrturi de obligaţii ME | 

" datornic în locul dăruitului, are o condictio, ca să fie deslegat . 
de obligaţia sa; iar. dacă plătise pentru dăruit, are o condictio, 

„ca să i se dea înapoi, ce a plătit. — In cazul în care donația 

s'a făcut printr'o novaţie, care este delegatio, -dăruitorul are o - 

condictio, ca să ceară înapoi ceea, ce plătise delegatul, ca şi Cur 

el, dăruitorul, ar fi plătit: an. indebitum 2, E 

II. Liberando s'a făcut o donaţie ultra modun. “se pot: 

| prezentă două cazuri: Liberarea a fost făcută sau: printr'un pac-: 

„tum de non petendo, sau prin acceptilalio. |. | 

1) Liberarea.a fost făcută printr'un pactum de 1 non petendo, îi 
adică dăruitorul făgăduise dăruitului, că nu-l va: reclamă să-i 

plătească aceea, ce-i datoreşte, Fiindcă donația este ultra modum,:” 

dăruitorul. reclamă - plata: Dăruitul invoacă “pactum, opunând 

exceptio pacii. lar dăruitorul respinge această excepție prin - 

replicatio legis Cinciae 2. 

2), Liberarea a fost făcută printr'o acceptilatio, adică dărui- 

__ torul a declarat, că a primit ceea, cei se datorea, deşi nu primise 
nimic, In acest caz, deşi “donația este ultra modum, dăruitorul  » 

nu mai poate face nimic 3 | . 

- II: Promittendo s'a tăcut o: “ donaţie. ultra modum. Se: pot 

prezentă şi aici. două Cazuri: Făgădueala.a fost. făcută prin sti- 

pulaţie, ori printr'un pactum.. 

1) Făgădueala s'a . făcut prin stiputaţie. Deosebim: 

Dăruitorul m'a executat. Dacă dăruitul 'intentează acţiunea 
“ex stipulatu şi Cere executarea făgăduelei, dăruitorul. se . apără * 

20), Cf. Vatic. fragm., 263; D., 46, 2, de novat, ti $ 1. . . e 
21) Cf. Vatic. fragm., 266; D., 44, 4 de doli mali except., 5 $ 5.-—V 

D., 39, 5, de donat. 21 Ş 1.-— e 

22) Arg. D., 20, 6, quibus modis pignus sobvitur, 1 ŞI... 
23) Are. D, „39, 5, de donat.; 17; C., 8, 44, de acceptilat. 2, 

N
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cu exceptio legis Cinciae. (In cazul în care dăruitorut « eră pere- 
grin, i se da o exceptio in Jacium) *. 

Dăruitorul a executat. Dăruitorul, dacă a executat din eroare, - 
_are o 'condictio, care se numeşte condicțio indebiti, ca să ceară: 
inapoi ceea ce a dat 5%, 

2) Făgădueala s'a făcut . printr un pactum. Inainte de Justi- 
nian pactul, prin care se făcea o donaţie, ca ori ce pact, nu da 
naştere la o obligaţie civilă, adică lă o obligatie înzestrată cu. 

“acţiune. Deci, dăruitul, până la Justinian, neavând: nici o ac- 
țiune, nu putea sili pe dăruitor să- -şi împlinească făgădueala. 

lată cum, sau prin condictio, sau prin exceptio legis: Cinciae, 
donațiile ultra modum puteau îi împiedicate să producă efecte. 

"E, Donaţiile. ultra modum puteau deveni detinitive pentru 
dăruit. prin usucapio din partea acestuia 26, 

Deasemenea; ele mai puteau: deveni definitive, dacă dărui 
„ torul: murea, fără să le fi revocat.. Moştenitorii dăruitorului nu .. 
puteau să le revoace, căci li s'ar îi „opus exceplio doli. 

| E. Rânduelile. legei Cincia.nu se aplicau la toate persoa-: 
“nele, Sunt personae exceplae, în favoarea cărora se pot face şi 

- donaţii ultra modum, mai cu seamă în favoarea cognaţilor apro- . 
“piaţi, a afinilor,” a soților,-a pupililor ş. a, 28; 

Se susține,. că din vremea lui Antonin Pius donațiile între. 
părinţi şi copii se puteau face - printr! un simplu pact*, (Con-, ! 
„troversă). 

Dispărând mancipaţia şi in -jăre cessio, cele mai însemnate 
«din rânduelile legei Cincia au căzut în desuetudine 30, 

_G. Practica a introdus următoarele forme pentru donaţii : 
Pentru câ donația să fie dovedită | mai Uşor, se redactă | 

“un încris îl, 

Mai înainte "de vremea lui Constantin Chlerul șa introdus - 
NIL A 

'24) Vatic. trag. 266, 267, 311.—V. Mayaz, 1 c., II, $ 253, n. 10. 
25) Vatic. fragm,, 266, - . 

-26) Vatic. fragm., 293 şi 239, a N 
27) Vatic, îragm., 259, Di 
28) Paul, Sententiae, 5,11 $ 4; Vatic. tragi. - „298-310; 
29) Vatic. fragm,, 314; Th. C, 8, 12, donationibus ; Paul; Sententiae, 

41S1. 
30) V. Vol. 1, 2, $. 69, p. 71, litera F, p. 73, litera D. .- - E 31) Vatic. tragem, 297, o
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„de donal., 25, . 
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- obiceiul, ca înscrisurile privitoare Ia donaţii-să fie transcrise în 
registrele publice, insinuatio, testificatio _actorum, pentru ca să se 

„dea donațiilor o publicitate mâi mare, 
Constantin Chlorul a' făcut din acest obicei lege&,.- 
Constantin a întins - rânduelele tatălui său şi a dispus, că 

"pentru valabilitatea donațiilor trebuie: Un act scris, iradiţia faţă 
„de martori şi insinuatio (adică trariscrierea în registrele publice) 

a înscrisului &,, | . i , 
Dar, Justinian a simplificat lucrurile, dispunând, ca donația 

să poată să fie făcută printr'un simplu pact, Şi cerând insinua- 
tio numai pentru aceea donaţie, care are o valoare 'mai:mare 
de 500 solidi 5, a | 

FH. Pentru ca'o donaţie să fie. valabilă, se cere întrunirea 
următoarelor elemente :0 liberalitate nullo jure cogente, despoia- 
rea dăruitorului, animus donandi, consimţimântul părţilor capa: 
bile de a face o donaţie şi, dacă donația e mai mare de: cât 500 de 

„ solidi, se cere şi insiriuatio. i ” 
|. O liberalitate- nullo jure -cogente. : Dăruitorul trebuie 'să fi - - 

făcut donația, fără să i se fi impus aceasta %, Altfel, actul nu-i 
donaţie, . - 

“HI. Despoiârea- dăruitorului. Actul făcut trebuie să- aibă de 
efect, ca; fie în prezent, -fie .în viitor, să despoaie pe -dăruitor 
şau de o parte a patrimoniului său, sau de întregul patrimoniu 37.” 

Dacă nu va fi o astfel de despoiare, nu avem de a face cu 
o donaţie. De pildă: Comodatul, deşi e un act de liberalitate, 
totuş nu-i..donaţie, de oare ce -comodantul nu-i despoiat nici 
măcar de o parte a patrimoniului” său. Deasemenea depozitul, 
deşi e un act de liberalitate,: totuş pentru acelaş motiv nu-i 

. 

Fiindcă trebuje o- despoiară, deaceea * actul de liberalitate 
„trebuie să fie pozitiv, nu-i deajuns să fie negativ. O omisiune 

32) Vatic. îragm., 266, 266 u, 285. - | a 
33) Th. C., 3, 5, de sponsalibus, 1; Th. C., S, 12, de donat, 3. 
34) Vatic, fragm., 249. — Cf Th. C., 8, 12, de donat, 1; |. C.,8,54 

35) C., 8,54, de donat, 38 $ 5, 36 $5; ],2,7, de 'donat., Ş. 2, 
36) D., 39, 5, de donat, 1 pr., 29, - i 
37) V. mai jos n.39—42, Ia a _ 

„..38) D. 39,:5, de donat., 9 pr., 14, 27;



— 337 — 

“nu-i deajuns: Dacă o persoană. nu vrea să se îmbogăţească, . 
nu face o' donaţie, chiar dacă prin aceasta s'ar înbogăţi altă 
persoană &, Ia „ Sa 

Deasemenea nu facem o donaţie, dacă plătim o datorie îna- 
inte de termin 4%, dacă . executăm o datorie innanis +!, dacă îna- 
poiem un pienus, căci acesta. asigură numai executarea obli- 
gaţiei 2, i NE 

1]. Animus donandi. Dăruitorul irebuie să aibă intenţia să 
- îmbogăţească pe dăruit sau, cu alte vorbe, trebuie, ca actul să 
aibă o causa lucrativa 8, Pa a 

IV. Consimţimântul părților capabile de a tace o donaţie, - 
1) Prin donaţie o îndrituire esă din patrimoniul unei persoane, 

pentru ca să intre în patrimoniul ' alteia, Deci,. donația este o 
“alienatio. De aceea, dăruitorul trebuie să fie capabil să înstrei- 
neze. — Incapabili să facă o donaţie sunt următoarele persoane: 

- Soții nu pot să-şi facă donaţii unul altuia 4, | | 
Minorii nu pot să dăruească _ imobilele lor %, — „Dacă. 

“insă, după ce au ajuns la majoritate, - lasă să treacă zece ani, 
fără să revoace donația făcută, aceasta ajunge valabilă %. 

2) Părţile capabile trebuie să consimtă la donaţie. De aceea, 
nu-i deajuns, ca o persoană să voească să dăruească alteia ceva, 

„ci trebuie, ca aceasta să voească să accepte donația, De. aci 
«urmează : Dacă: dăruitorul moare înainte, ca dăruitul să fie:ac- -! 
ceptat donația, aceasta nu-i valabilă...” | 

- . Voința de a: acceptă donația poate să fie arătată nu nu-- 
„mai expres, ci şi tacit“, De pildă: Inzestrarea unei fete, fără” 

de ştirea ei (fără ca ea să ia parte la actul de înzestrare), plata 
şi exproriuissio făcute pentru: o persoană fără de ştirea ei, şi im.- 
„Pensae făcute donandi animo la proprietatea altuia, nu sunt ăcte 
“unilaterale, căci întru cât 'inzestrata, datornicul: şi proprietarul, 

  

39) D., 50, 16, de verb. signifa 28 pr.; D,, 24,-1, de donat. inter vir. et -- „uxorem, 5 SS. 13 şi 14, 5 $. 15, 31 Ş. 7.- | 
40) D., 24, 1, de donat, inter vir. et ux,, 31 Ş. 6; 

+ 40) Cf. D., 12, 7, de condiet. sine causa, 3. * | 
42) D., 20, 6, quibus modus pignus solv., 1 Ş. 1. 

:43) Cf. Cajus, 11, SS. 56 şi urm. : | a 
„44) D,, 24, 1, de donat. inter vir. et uxorem; C., 5, 16. eodem, - 

45) V. mai jos n, 46. a o 
46) C., 5, 74, si major factus, 3 in fine. * E 
41) D., 39, 5. de donat, 19 $.2.* : o 

: o.
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aflând de cele, ce s'au făcut pentru ei, şi tăcând, au acceptat 
tacit donațiile -de mai sus, 

IS V. Insinuatio.. Dacă donația trece de 500 de solidi, şi: nu- 

mai în acest caz, este nevoie şi de insinuatio %8, 

Pentru ca să se determine valoarea donaţiei, nu se. fine 
seamă de fructele, pe: care leaduce lucrul dăruit“ şi se scad 

„. datoriile, ce apasă asupra acelui lucru 5.—Dacă se dăruesc pres-. 

taţiuni periodice, se adună toate prestaţiunile şi dacă suma lor 

va trece de 500 solizi, va trebui insinuatio 5!. De pildă, dacă s'a 

„dăruit o rentă viageră de 100 solizi pe an, “pe timp de zece ani, 

fiindcă de 10 ori 100.fac 1000 de solidi, adică mai mult: de 500 | | 
solidi, irebuie insinuatio. - 

__- Donaţia "mai mare de 500 solizi, care ma fost insinuată, 

nu-i valabilă pentru excedent, adică pentru tot'ce trece .peste 

500 de solidi s2, şi. nu poate. servi nici ca: bază pentru “usuca- 
piune 5%. 

Sunt scutite de insinuatio : » Donaţiile făcute de împărat, a 

ori împărătiță, precum şi acele făcute acestor persoane5. 2) 

Donaţiile jăcute pentru. răscumpărarea prizonierilor de război 55, 

3) Donaţiile făcute pentru repararea, ori construirea unei case 56, 
4). Donaţiile dotis causa (cu titlu. de zestre) 5. 5) Donaţiile mor- 
“tis causa!” (În vederea morţii) 5. 6) ȘI ertarea de dobânzi ne- . 

exigibile 5... | 

l, Efectele donaţiei atârnă de felul, în. care a fost făcută, ş 

adică sau dando, său liberando, sau promittendo. 

L.- Donaţia dando are : de efect, ca îndrituirea să treacă de. 
la dăruitor la dăruit. Astfel :: | 

„Când e vorba de îndrituirea de proprietate, dacă. „dăruito- 

45) C., 8, 54, de donat., 36 s. 3. 

49) ct, D. 39, 5, de donat, 9 $. 1, N. 
50) D., 39,6, de mortis causa donat, 18 $. 3. 

51) c. S, 54, de donat, 34 Ş. 4. SE 
52) C.,.8, 54, de donat. 33. N - 
53) V. mai sus n. 52. Ă 
54) C.,:8, 54, de donat, 34 pr.; Novella 52, cap. 2, 
55) C., 8, 5%, de donat., 34 pr., 36 pr. ÎN 

'56) C., 8, 54, de donat., 356 Ş.2. 

57) C.,:5, 12, de jure dotium, 31 pr. 
58) -V. mai jos «AMortis causa donationes».. 

„39) Cf. D., 39, 5, de donat, 23 pr.
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rul este proprietar, - îndrituirea, trece de la el la dăruit, acesta 
ajunge proprietar 60, — Dar, dacă dăruitorul nu-i. proprietar, .dă- 

| ruitul poate dobândi proprietatea numai prin uSucapio pro donato îi. 
Când e vorba de un jus în re aliena; dăruitul ajunge, titular E 

“al îndrituirii 62, 

- Când e vorba de o creanţă şi dacă s'a făcut cesiunea ac-. - 
țiunei' ei, dăruitul poate să intenteze acea acțiune ca „procurator Ă 
in rem Ssuam 6, iar dacă. s'a făcut 'delegatio a acelei creanţe, dă. 
ruitul, ajungând credițor,: poate “intentă acţiunea creanței în nu- 
mele său personal îi. , 

Ul Doriaţia liberando are . de efect să ibereze „pe dăruit de - 
obligaţia, pe care o-avea mai înainte, 

Când sa făcut! acceptilatio -dăruitul este desegat „complet - 
şi conform cu' „jus civile 6, 
o Când s'a făcut un pactum de non 1 petendo, dăruitul se e poate 
apără cu exceptio pacti contră reclamaţii 6, 

III. Donaţia promittendo are „de efect, ca dăruitul să ajungă. 
creditor. 

| Când donația s'a făcut prin stipulație; dăruitil cu acţiunea 
ex stipulatu poate sili pe dăruitor 'să execute făgădueala ST, 

Când donaţiă - s'a făcut printr'un .sirăplu păct,  dăruitul 
„poate, dela Justiniân încoace, cu o condicțio ex lege să silească 
-pe dăruitor să execute făgădueala 65; 

]. Responsabilitatea dăruitorului. * 
1. Dăruitorul răspunde de dolus 'şi de lata culpa. De pildă: 

o persoană,ştiind, că „nu-i "proprietar al unui: “nemişcător, îl dă- 
_rueşte altai petsoaue, care face o construcţie pe el. Pe urmă, se 
iveşte “adevăratul „proprietar, care, intentând rei 'vindicatio, ia ne- 
mişcătorul de la dăruit şi astiel acesta pierde“ o. parte din chel- . o 

  

„T60) V. Vol. 1. 2; $. 60, 0, p. 10-74, 13: 8.74, p.99, . 
- 61) D.:39, 5, de donat,, 2-$. 6; C., 4, 10, de oblig. et act. 8.: : 62) V.. Vel. 1,2, 8. 87, p. 188 şi urm, $. 9 p. „229, S. 91 p. 23, $. 

..95 p. 265. - . 
263) V, mai jos. „Cesivinea obligaţiilor: 

64) V. mai jos „Novaţia“ - ” i 
65) V. mai jos „Sfângerea obligaţiilor. Acceptilatio“” 

66) V. mai jos „Stângerea obligaţiilor: Pactum de non petendo“, - 
67) V. mai sus $. 248, K, p. 240. i 

68), Cc, s, 54, de donat., 35'$ „ultim, .-
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“ tuelile făcute. Dăruitorul, ştiind, că lucrul nu-i al său şi dăruin= . 
du-l, a lucrat dolos, a voit să pricinuească pagube dăruitului, şi: 
este răspunzător de acele pagube. | a 

I..E1 nu răspunde de culpa levis ; căci, nu trage nici un 
" folos din-actul său%. . a „- 

Il. Deasemenea, nu răpunde. de cusururile lucrului 7, Ro- - 
mânul zice: Calul de dar nu se caută în gură! | 

IV. Dăruitoru! nu u răpunde de evicţie, Aceasta e regula ge-.: 
- nerală 72, . 

“In mod excepţional va fi răspunzător de evicţie, dacă sa. 
obligat anume la aceasta B precum Şi dacă s'a. făcut vinovat de 
dol?i, - . . 
A, „EI 'datoreşte dobânzile şi . îructele, Iucrului numai de Ia. 

litis coritestatio incoace 5. - ” 
VI.:In sfârşit, se bucură de beneficiura compitentiae * 76, 

K, Revocabilitatea donaţiei.- 
1. Donaţia este un act obligator şi deci irevocabil. Aceasta 

este -regula 7, 
Dela regula de mai Sus sunt următoarele: abateri: 
La început, donațiile. făcute desrobitului „de. patronul lui 

erau în totdeauna revocabile %. — Mai târziu, aceste donaţii pu-: - 
„teau fi revocate-numai în doiiă cazuri: In cazul, în care patro- 
„nului îi se naşte.copii (supravenire de copii) 9 şi în caz. de În- 
 gratitudine a desrobitului 80, . . 

-Dela Papinian, donațiile. făcute copiilor de părinţii 1 lor. pu- 
teau fi revocate pentru, ingratitudine i, | 

69) D., 39, 3, de donat. 18 $ „3, | 
70) V. Vol. 1,1. Ş. 57 bis, B, 1,2 p.303.. 

-71) D.y 21, 1, de aedil. ed, 61. :. _ i 
12) Paul, Sententiae, 5, 11 $. 5; V. mai sus'n. 69. 
73) C., 8, 45, de evict, 2. 
14) V. mai sus n, 69 . | Ă 
75) D., 39, 5, de donat.,:22; D, 12, 1, de. reb. cred, 31 pri; De 22; in 

de usuris, 16 pr. i i - 
= 18) Du 39, 5, de donat., 12, 33, pr.; D., 42, 1, de re judieata, 19 Ş. 1 

177) Vatic. fragm., 279; D., 30, 5, de donat., 31 pr.; C., 8, 56, de revoc. 
donat., 2—6, 

78) Vatic. fragm., 272, 

79) C., 8, 56, de revoc. donat, 1. --: 
„809 C, 3, 56, de revoc. dânat., 8. 

„_ 81) D., 39, 5, de donat, 31 $.1. ă
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Delz Justinian, orice. donaţie poate îi revocată pentru in= 
gratitudine 2 - - . _ 

Il. Revocabilitatea donaţii pentru inerațitadine e Cârmu- 
ită de următoarele :două regule: - 

A) Ea se întâmplă numai inter primas personas, adică indritu-: 

irea de revocare este o îndrituire personală a dăruitorului 8 — 
"De la această regulă sunt două abateri: ' Dacă donația a fost: 
făcută în frauda creditorilor, aceştia pot cere revocarea 8, Dease- 

„- menea, dacă donația a ştirbit legitima portio,- la -care sunt îndri-- 

__tuite anume persoane (legitimarii), adică dacă donația este În 

"ofHicioasa, legitimarii pot cere revocarea &, . 
a) - Ingratitudinea trebuie să. fie un fapt personal. al dăruitu- 

„lui ; aceasta trebuie să se fi făcut vinovat de unul din următoarele 

_" fapte: Atentat contra vieţei dărnitorului £, -Injurii grave contra 
acestuia 57, Pricinuire de pierdere a unei părţi însemnate din pa 

frimoniul acestuia &, Şi neimplinirea sarcinelor impuse, 

“In aceste cazuri se „dă dăruitorului o în personam actio in: 
„ Jactum. (făr'de nume), pentru a obţine revocarea . donaţiei5%,— 

tele de Ja /ifis: contestatio: încoace %; iar dacă înapoierea este: - 

imposibilă şi dăruitul nu-i vinovat cu nimic de această. imposi- 

 bilitate,elnu va fi condamnat de câtin quantum locupletior factus est?!.. 

L. Varietăţi ale donaţiei.: Acestea sunt: Donaţia tuturor bu=. 

nurilor, donația răsplătitoare, donația sub” modo şi donația în ve- 

- derea.- -morţii: (donatio moriis causa)... Despre aceasta din urmă - 

„vom vorbi la succesiones mortis causa “(Cartea 1V).. 

1. Donaţia tuturor. bunurilor - (donatio omnium “Donorum) 
” este aceea, prin care dăruitorul se despoaie de toate bunurile sale. 

Ea are de obiect ceeă ce rămâne, dacă din activa se scad pas- 

2) C., 8, 36,-de revoc. donat. 10. . - - 
83) V. mai sus n.83, —V, Maynz, 1. c., Il, Ş. 255, n. 22. 
84) V. mai jos n.94. . a 
85) V. mai jos n. 94. 

86) V. mai sus n. 82. 

87) V. mai sus n. 82. 

88) V.. mai sus n. 82. 

- 89) C.; 8, 56, de“revoc, donat, 7. 

„» 90) CE, D, 24-1, de donat. inter vir. et uxorern, 17,- “pr. 
- 9!) C., 's, 56, de. revoc, donat; 7 pr. . 

. 

- Revocârea fiind obţinută, lucrul dăruit trebuie înapoiat cu- fruc-
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siva, adică „prisosul, (Bona non inteligintur nisi deducto aere 
- alieno) 92, 

-Deşi are de obiect toate bunurile dăruiforulăi, totuş nu-i o 
Succesio “per universitate, ci numai o succesio in singulas res, 
„adică: O succesiune în îndrituirile individuălmente determinate 
-ale dăruitorului. De aci urmează, că 'dăruitul nu devine nici 

“ creditor al datornicilor şi nici datornic al creditorilor dăruitoru- 
1ui, — EL va putea ca cesionar al: acestuia să reclame: pe dator- 
nicii lui. — Dar, nu poate fi reclâmat de creditorii dăruitoru- 
lui, chiar dăcă acesta i-ar fi impus plata datoriilor ca o sarcina ” 
a donației, căci o astfel de convenţie, este res inter alios acla şi 
nu. poate face, ca dăruitul să ajungă datornic al acelor creditori. 

„În cazul în care dăruitul nu-va “plăti datoriile, care i-au fost im- ... 
' puse ca.0o- sarcină, 'dăruitorul poate. sau să reclame: implinirea- 
'sarcinei, sau să revoace donația 9%. 

Donaţia - tuturor bunurilor mai poate" fi revocată, "dacă e 
făcută în îrauda creditorilor şi dacă vatămă: legitima portio *:. 

| 1. “Donaţia. răsplătitoare este aceea, prin care dăruitorul 
„răsplăteşte. serviciile primite de la. altă persoană. De „pildă: 
Primus cade într'o apă şi e gata să se înece. Secundus, bun îno- . 

-“tător, care eră pe țărm, sare: şi scapă de la înec pe Primus. 
Acesta. drept răsplată face lui Secundus o donaţie. 

Dintre donațiile răsplătitoare, acelea făcute în vederea salvării 
„vieţii (coritemplatione salutis) sunt “inrevocabile. — Este 'con- 
troversă, 'dacă şi celelalte donaţii răsplătituare sunt irevocabile 9. 

III, Donajia sub modo este aceea, prin :care dăruitorul îm-. 
„pune  dăruitului. o sarcină de o valoare mai mică de cât ceea ce 
i-a dăruit%..De pildă: Primus dărueşte lui Secundus 1000 de HS. 
cu sarcina, ca să întreţină o candelă aprinsă la mormântul „lui . 
T ertius. 

Această donaţie dă “năştere la obligaţii reciproce şi « se 
apropie foarte mult. de contractele inominate ; căci, dăruitorul . 

92) Vatic. îragm., 263; Consultatio veteris jurisconsulti 6, 10 şi 11(2); 
'D., 50, 16, de verp. signij., 39 $. 1. a 

„93) C., 8, 54, de donat., 22. 
- 94) D., 42, 8, quae in fraude credit., 17, $. 1.—V.. mai sus n. 84 Şi 85, - ă 

- 95) Paul, Sententiae, 5, Li s. 6; D. 5, 5, de donat, 34 $.1.—V, Maynz, |. c., Il, $. 256, n. 11. a - 96), D, 24, 1, de donat, inter vir. et uxor., 5 S$.2 şi 5, 13 $.2;D, 39, 5, de donat, 18 pr. şi $. 1,2 8-7, 19,86 i



face dăruitului- o prestaţiune, pentru ca acesta să facă şi el o: 
prestaţiune. De aceea, în cazul când modus nu-i executat, dărui- 

„torul are sau-actio praescriptis verbis, ca să.silească pr dăruit 
să execute modus, sau cândictio ob rem: dati (condictio causa. 
data, causa non secuta), ca să ia înapoi ceea, ce a dăruit, 

Afară de aceasta, în cazul în care modus nu-i executat, 
dăruitorul are o in personam actio in Jactum, ca să revoace 
donația, fiindcă dăruitorul n'a implinit sarcina, ce i-a fost im- 
pusă cu prilejul donaţiei *, - 

Se poate,-ca dăruitorul să aibă o. Indrituire şi mai maie : 
In cazul, în care sarcina constă în a procură alimente dăruitorului 
şi dăruitul mo aduce la îndeplinire, dăruitorul -are utilis vindi- 
catio, ca să-şi ia lucrul înapoi din ori şi ce mână s'ar găsi, 
adică are o actio, care poate îi intentată in rem *, pe Când= 

-condictio ob. rem dati şi in personam actio in factum de mai sus 
nu pot fi intentate de cât in personam, 

| Sarcina poate îi impusă şi în folosul unui al treilea. Fiindcă 
donaţia”e. o convenţie şi fiindcă este res inter alios acta pentru cel . 
de al treilea, acesta n'avea, la început, nici un mijloc de con- 
strângere contra. dăruitului. — Dar, de. la Dioclețian, cel de al 
treilea are o utilis actio, cu care poate. sili pe dăruit să execute 
rhodus. Această acţiune este numită de unii actio praescriptis 

- verbis,- iar. de alţii actio ex stipulatu utilis 1, 

$. 264 Compromissum, (Arbitrajul) 

A. Arbitrajul este. învoeala a două sau mai multe persoane, 
ca neînțelegerile (contestaţiile) dintre ele să fie judecate de unul, 
ori mai mulţi arbitrii 1. - 
„"B. Compromissum, la început, . a fost un nudum pactan, iar 
de la Justinian a ajuns un pactum legilimuim 2 

1 Fiindcă la inceput compromissum eră un „simplu pac, el 

  

97) D., 39, 5, de donat. 8; c, 4, 38, de contrah, emt.:3. — D,, 39, 
5, de donat, 2 $: 7. — V, Mayaz, 1. c., |, $. 256, n. 15. - | 

98) V.: mai sus $ 263, K, 1: p. 341.— C.,8, 56, -de revoc. donat, 10. . 
99) C., 8, 55, de donat. sub modo, 1 

109) Vatic, tragm. 286; C., 8, 55, de. donat, sub modo, 3, i A Maynz 
„II, $. 236,'n. 18. 

1) D., 4, 8, de receptis, 17. Sa - 
2) V. mai jos n. 9,: ”
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“nu da naştere de cât la obligaţii naturale, care, nefiind înzestrate 
-cu acţiune, nu: puteau fi reclamate, ca să fie executate. Pentru 
ca să-l facă obligator civilmente, părţile recurgeau la următoarele 
“mijloace indirecte: 
1). Sau întrebuinţau stipulaţia, făcând atâtea stipulaţii câte 

-părţi erau, aşa că din fiecare izvoră o condictio incerti, pe care 
cel interesat o intentă contra celorlalţi 3. " 

2) Sau, dacă. obiectul - contestaţiei este- de aşa natură, incât 
se poate -intrebuinţă ' sechestrul (sequestre), părțile făceau un: 
sechestru şi astiel fiecare poate: intentă actio depositi sequestraria 
“contra celorlalţi +, 

3) Sau părţile adăogau la - nudum pactum.. o stipulătio 
-Poenae, adică fiecare: făgăduea, că, dacă nu se va ține de obligaţia 
„luată, va plăti drept pedeapsă „(poena) sau o sumă de. bani, 
„pecunia ceria, sau .un lucru” determinat 5. — In cazul nostru poena 

se numea pecunia compromissa 5. —Din stipulatio poenae izvoră o 
-condictio certi, care, având un obiect determinat, era mai bună 
-de cât condiciio' incerti de: mai sus: Din această pricină stipulalio 

- „poenae eră mai des întiebuinţată- de cât simpla stipulaţie. 
Compromissum obligă. pe părţi: In judicio stare (să se infăţişeze 

„la judecată). „Operam proebere (să facă tot ce e necesar pentru 
cercetarea şi curmarea contestaţiilor şi să se abţină de_ la ori 
:şi ce ar împiedecă acăastă: curmare, soluţionare, a Cauzei). Şi 
„sententiae parere (să se supună. hotăririi) 7, 

II. Justinian, în anul 529, a făcut două  rândueli 8 Intăi, | 
dacă părţile şi arbitrii au prestat jurământ, să se poată intentă e) 
condictio ex lege, adică un mijloc direct, -pentru ca - arbitrajul să 
fie adus la îndeplinire. AI doile, dacă arbitrajul s'a sfârşit prin- 
t”o hotărire, care s'au a fost iscălită de părţi, sau n'a fost 
“atacată cu apel înlăuntrul. a zece zile de la rostirea ei, să se 
„poată intentă tot condictio ex lege. CC 

- Peste zece ani, la 539, Justinian o desființat rândueale cea 

3) V. mai sus $. 248, p. 239 şi 240, = .p, 4, 8, de 'receplis; 27 $ Ş. 7, - 
4) V. mai sus $. 244, F, III, 4. p. .220.— D,, 4, 8, de reciptis, îi $. 2. 
5), D, 4,8, de receptia, 3 $. 2, TI SS, 2 şi 4, 18 SS. 1, 28, 32 pr„39, 

6)D,4,8, de receptis, 11 $.:2, 28, - So ” 
7) D., 4, 8,.de receptis, 27 $. 4, 39 pr., 48, 49 s 1; Dus 4,8,cit, 23 $, 

27 $$. 2 Şi '7, 20, 92 S. 20, 38, 42, 44. o E 
8) C., 2, 56, de receptis arbiiris, a şi 5.
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_dintăi, aşa că de atunci a rămas numai cea de a două”, In” 
cazul prevăzut de aceasta, compromissum este pact legitim şi 
de aceea ne îndeletnicim -cu el la pactele -legitime. | 

-C. Compromissum poate avea de obiect ori ce contestaţie, 
afară de acelea privitoare la ordinea publică, la starea persoa-- 
nelor, ori la acelea în care este vorba de o in integrum restitulio 1, * 
„Două categorii de persoane nu pot recurge la arbitragiu: 

Acel, care a cedat creditorilor “bunurile sale (cessio bonorum) !i 
- şi acel, ale căruia bunuri au fost "vândute juidecătoreşte (pros- 
criptio et venditio bonorum, distraclio bonorum) 2. | i 

„. D. Compromisul trebuie să arate: Obiectul contestaţiei 13, -- 
„— Ragulele, după care se vor face cercetarea şi judecâta, adică - 

în ce chip şi după ce regule vor fi judecate. parţile 1%, — Per-. - 
soanele arbitrilor, E o a 

“|. Obiectul supus arbitrilor poate fi: Sau toate neînţelege- 
rile dintre părţi. In acest caz avem de a facecu un compromis- : 
sum  plenum 5. — Sau numai o neinţelegere. In acest caz arbitrii. 
-nu vor putea judecă şi contestaţiile ivite mai pe urmă17, . 

II. Regulele, după care se vor face cercetarea şi judecata, - 
trebuie să lase neatinsă independenţa arbitrilor, în ce priveşte: 
hotărirea lor, | E . 
„Al. Arbitrii, de regulă, sunt numiţi în număr nepereche 19, -“ 

Ori ce persoane pot fi arbitrii 2. Dar,. nebunii, surzi, muţii 
_- şi surdomuţii sunt incapabili -în chip firesc 2! ;. iar robii, femeile, . 
„cei: mai mici (minorii) de 20 de ani, judecătorul, care ar fi 
„competent să judece contestaţia, precum şi ori cine are interes. 

  

9) -Novella: S2 cap. 11. i , - - 
+10). D., 4, 8, de receplis, 3 pr, 32 SS. 6 şi 7. — D., eodem., 32 $.7. — 

- C., 2, 47, ubi et apud quem, 3. i po Da 
11) D., 4, 8, de receptis, 17 pr. — V. Maynz, 1. e, II, Ş. 257, n. 17, 
12) V. mai sus n.-11. . : i 

13) D, 4, 8, de receptis, 21 Ş. 6, 46. - Me 
14) D., 4, 8, de receptis, 1, 21, Ş, 10, 25 pr. şi $. 1,27 $. 4, 32 S$.- 

şi 3 E o. | 15) D, 4, 8, de receplis, 17, S$. 2, 4,6 şi 7. 
16) D.. 4,8, de receptis, 13 Ş 1, 21 8 6, 4. - 
17) D., 4, 8, de receptis, 21 $ 6 in fine,.32 Ş 15, 43, 46. - 
18) D., 4, 8, de receptis, 17 Ş. 3, 19 pr. - 

„.19) Du 4» 8, de receptis, 17. 
20) D., 4, 8, de receptis, 9 pr. 

„ 21) Du, 4, 8, de receptis, 9 $$. 1 şi 2, 41. '
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în contestaţie sunt t incapabil din - pricina rânduelelor. dreptului 
pozitiv 22. . 

Persoanele . capabile de a fi alese arbitrii, n nu sunt obligate 
“să “primească! însărcinarea %, Dar, cine a primito, receptum 
arbitrii, m- o mai poate refuză24; iar pretorul, pe cale - adminis- 

„ trativă, poate sili pe cei, care au „primit însărcinarea, să Şi-o 
îndeplinească %. 

Arbitrii judecă - întocmâi” ca judecătorii: Dacă sunt mai 
mulţi, trebuie să hotărască. împreună 2%. — In caz de paritate va 
"hotări un supraarbitru, care poate fi. sau ales . de părţi de la 
început, sau ales de arbitrii, ori de judecător 27. — In cazul, în 
care arbitrii nu se înţeleg asupra sumei condemnaţiei, - atunci,. - 
„conform regulelor generale, părerea aceluia, care. condamnă la . 
mai puţin, trebuie să biruească %, - 

E. Compromissum produce. efece, ătât înainte de darea” ho- 
„tăririi, cât şi după aceea. | | a 

l Inainte de darea hotăririi. 
1) Chemarea părţilor în judecată, ca să seintţişeze inaintea 

arbitrilor, întrerupe prescripţia %. 
-2) Dar, cu toată. chemarea în. judecată, dacă una din păr- 

ţile, care au încheiat arbitrajul, renunță la el şi intentează. proces 
„înaințea judecătorului competent, celelalte părţi nu „pot invocă 

- ditispendenţa % 

“11. Darea: hotăririi, - o 
1) Hotârirea (laudum) trebuie, sub. pedeapsă de nulitate - 

absolută, șă se pronunțe asupra tuturor punctelor în contestaţie 31, 

22) D., 4, s, de recâptis, 7; c, 2, 56, de receptis, 6. 
"231 D.,4, 8, de recepiis, 3, $. 1, ă - 
„24) D., 4, 8, de receptis, 7 $.1, 1 ŞŞ.. 2 şi 4, 13 pr. i 58 1 şi2, 

"17 pru SS. 2,5 şi 8, 328.3. - . 
25) D.. 4,8, de receplise 11, 13 SS. 3 şi 4, 15, 32 Ş. 12, 43. 
26) D., 4, $, de receptisi7 $. 1, 8, 17 $$. 2, 4 şi 7, 18. 
21) D., 4, 8, de receptis, 17 S$. 5 şi 6; Cf. C.,3, 1, de judiciis, “18. — 

V. Maynz, |. c., Il, Ş. 257, n. 40 şi 42, : - 
-28) D., 4, 8, de receptis; 27 $ 3. 
29) C., 2, 56, de receptis, 5 Ş. 1. - ” 

| 30) Paul, Sententiae, 5, 5 a, $. 1; D. 2, 14, de pactis, 10 $. 1; D.. 4, 
8, de receptis, 30, 

31), D, 4,8, de Teceplis, 19 $ 1 21 pr. S$ 1 şi 3, 32 $ 16, 37, 45,
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2) Ea trebuie să fie rostită în-faţa părţilor 2, 
III. După darea hotăririi, i | 

1) „Hotărirea definitivă, dacă e regulată, şi nu-i 'contra: 
bunelor moravuri, leagă părţile % şi nu poate fi. atacată nici - | 

“chiar pe cale de apel3:. ÎN o A 
2) Dar, deşi nici o parte n'are nici un mijloc de a. atacă 

hotărirea, totuş se poate, ca una din părţi să aibă o: excepţie: 
şi anume: exceptio doli în următoarele două Cazuri : - 
„_. Când acea parte a fost victima dolului, şi 

Când s'au săvârşit neregularități la darea hotăririi %, 
F. Compromisul se sfârşeşte: ae 
„Când una din părţi ajunge insolvabilă %, ori. moare 3, 
Când unul din arbitrii moare, ori ajunge incapabil %, . 

= “Când unul din arbitrii a fost recuzat pentru motive legitime 2. 
* “Când s'a scurs răstimpul prevăzut prin compromis pentru: 

- curmarea neînțelegerilor +, Pa e 
Când “părţile se împacă înainte, de rostirea hotărârii, precum 

şi când din oarecare altă pricină contestaţia încetează înainte de 
“rostirea hotăririi 4, e Da 

Când compromisul a fost stâns, din .pricina vre unei Cauze: : 
generale, care stânge, după cuni vom vedea “2, obligaţiile. De pildă: - 

„ Executarea hotăririi, plata pedepsei stipulate, ertarea acestei 'pe- 
-. depse, desfiinţarea compromisului prin împreuna-înţelegere a.. 
“părţilor, . - ae ae - 

. | . - | - A a PI N . 
32) D., 4, 8, de receptis, 27, SS 4 şi 5, 44, 47, 49 pr.. 
33) D. 4, 8, de zeceptis, 21 $ 7, 19 Ş 2, 20, 21 pr, 25 'pr.,: 

34) C., 2, 56, de receptis, 14,5 _ 
35) .D.. 4, 8, de receptis, 31; 32 3 14; C., 2, 56; de receptis, 3, 
36) D, 48, dereceptis, 17 pr. a „ 317) D. 4, 8, de receptis, 27 .$ 1, 32 SŞ 3 şi 10, 40 $ 2. — Cf. D., eo- 

dem, 47 pr—: 0 N . | DI 
88) D., 4, 8, de peceptis, 9 $ 1, 32 $ 3, 40,45, : - N 

i 39). D., 4, 8,. de receptis, 3 $ 1, 9 S$ 4 şi 5, 10, 11.pr., 15, 16, 17 pr- 
"813284 - _ 

- 40) D. 4, 8 de receplis, 21 S$ 5 şi 8, 32 Ş 3; C., 2, t6, eodem, 1. 
41) D. 4, 8, de receptis, 32 $5. 

_42) V. mai jos „Stângerea obligaţiilor“ — --
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| | Apendice.- 

„ 72 8:.265 Nuda paela, 
K 1 Nuda pacta său pacte goale, neîmbrăcate, sunt acele convenţii, 

care n'au jost îmbrăcate. cu acţiuni şi-de aceea nu dau naştere de 

cât la obligaţii naturale, a căror. executare nu poate fi: reclamată. 

„1, Dacă părţile voiau, ca un nudum pactuin. să dea A naş- 

“tere la obligaţii. civile, trebueau: e 
1) Când eră vorba deo convenţie nesialagriatică, s'0 îm - 

_brace în haina sau a stipulaţiei 1, sau a constitutului 2. o 

2) Cânderă vorba de o convenţie” sinalagmatică, sau să facă 

„atâtea stipulaţii; câte părţi erau 3, sau, cel puţin dela Justinian, n) 

„parte să execute obligaţia şi să "transforme astfel îudum pactum 

într'un contract inominat, din care izvorăşte actio praescriptis - - 

“verbis, cu ajutorul căreia putea sili pe cealaltă parte, ca: să exe- -- 
cute şi ea. 

| 3) Când eră vorba de orice îel de de convenţie, s*0 , fată 

„.rească sau prin, arvună (arrha) *, 5, sau prin stipulatio poenae $, 

"266. Convenții aleatorii. 

, Convenții” aleatorii sunt. acelea; în care fiecare paite este 

"“-expusă sau șă piardă ceva, sau să căştige ceva, “după cum 0 
. întâmplare nesigură se va împlini, ori nu se va împlini. 

| Despre unele convenţii aleatorii am avut prilejul să vorbim 
" la vânzare (emptio spei şi emptio rei speratae) ! “şi la “pecunia - 
„trajecticia ?. Aci ne vom îndeletnici 'cu-alea şi sponsio. 

|. Alea (jocul) este: convenţia, prin care două. ori mai 

multe persoane diri dorința de a jucă se învoesc, ca pierderea 

uneia şi câştigul -celeilalte să atârne de! rezultatul jocului 3. - 
__ Această convenţie este. un. nudum pactum. Ca. s'o facă obli- 

| ;gătoare părțile sau o îmbrăcau. în haina stipulaţiei, din care iz- 

_voră actio ex stipulatu 4, sau depuneau misa la mâna treia, dela ” 

1) V. mâi sus Ş 218, 1, p. 239 
2) V. mai sus $ 260 n. 7, p. 3%, 
3) V. mai sus n. 1. 
4) V. mai sus $ 246, p. 224. —D, 21, 1, de acdil. edict, 31 SŞ 17 şi 18. 
5) V-, mai Sus $. 238, pp” 197. 
6) V. mai sus $. 237, p. 187.. IE aaa 

"1 V. mai sus $ 252. €. I, p. „2 E : 
2) V.. mai sus Ş 242, G, 1, „213. ” 

- 3) D.,-11, 5, de “ălealoribus, Î '$ 1, 3, 4 pr. 
o 4) V. mai sus $Ş 26, n. 3, p. 318
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care "câştigătorul: o cerea cu actio depoșiti sequestraria 5, ori cu- 
-actio praescriptis verbis $,. " 

„“-- Dintre jocuri unele erau îngăduite, iar altele” nu. — Jocurile 
“pe bani nu erau ingăduite ; ele” au fost oprite printrun se-. 
natusconsult ?; Jocurile virtutis causa, nu pe bani, erau îngă- 
duite 8; ba, dela Justinian se putea jucă chiar pe bani cu con- 

- diţie; ca misu să nu fie mai mare de un solidus ?, 
Jocurile Gprite nu dau câştigătorului” nici o acţiune, ca să 

ceară ceea: ce câştigase 1, Ba, mai mult de câtiatăta : Ceea ce s'a 
plătit, se poata cere înapoi: vreme de 40 de “ani prin condictio 

- indebili- de acel câre.. plătise ori de moştenitorii . lui, iar dacă 
aceştia nu intentează condictio indebiti,. de municipiul, unde se 
jucase Ii. - :- - 

- Ca să se înfrâneze jocurile - oprite: sa rânduit, că: Gaz 
dele n'au nici o acţiune, ca să reclame despăgubiri pentru pa-' 
gubele pricinuite de jucători !2,: ori ca. să reclame pentru fur-, 
turile săvârşite de “aceştia î3, 

A II. Sponsio (rămăşagul) este convenţia, . ptin care părţile, 
pentru a întări seriositatea susţinerilor şi a ajunge la o hotărire 
în privinţa acestor susţineri, se invoesc, “ca sau să piardă, sau să 
câştige ceva. De pildă: „Da bignus si ita sit ! Da Pinus ? ne 
ita sit! 

" Ramaşagurile privitoare la jocurile nepermise sunt. lovite 
de nulitate“, - 

Pentru ca o sponsio să producă efecte, putem recurge sau 
la stipulaţie, sau -la pignus-sponsionis, din care izvorăsc actio 
ex stipulatu, ori actio depositi Sequestraria şi -aciio praescriptis 
verbis t, a -. 

5) V. Maynz, | cu, $ 266, n.9şi10, : 
:6) V. mai sus'$ 265, n: 4, p. 348. ae 
7) D., 11, 5, de aleatoribus, 2-$-1, 
8) V. mai sus n, 3 şi 7, : 
9) C., 4, 43, de aleatoribus ei, alearum lusu, 1 ; 
10) V, mai sus n.9. - | 

10) V.mai susn. 9% 
12) D.,11, 5, de aleatoribus, 1 

13) V. mai sus n. 12. ” 
„ „= 14) D.; 11, 5, de aleatoribus, 3, — ” - | 
15) V. mai sus n. 4, 5.şi.6: — D, 11,5, de aleatoribus, 3; D., 12, 1, : 

„de rebus. creditis, 3: ; D, 45, 1, de verb. oblig., 10 pr, 129; D., 19,5, de - 
praescr. verbis, 17 $. 5. i
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“UL. Cuni se poate:deosebi jocul de rămăşag ? Chestiunea 
„e foarte controversată ! — Se susţine, că . jocul cere o activitate, - 

pe care ramâşâgul m!o cere, Criteriul acesta nu-i bun; fiindcă 
„se poate să avein: joc fără activitate (d. -p. doi orbi care joacă, 

dar cărțile le ţin alţii), ori rămăşag cu: activitate (d, p. căutarea -- . 
unei date întrun dicţionar”. istoric). — Altă _părere susține, că - 
„aceea ce-i hotăritor este cauza convenţiei:. La joc părţile vor -. 

„să, joace. La 'rămăşag 'vor să-şi întărească, susținerile ! o 

Subtitiul 11. 

. 

îi DELICTELE, 

„+ Şi 267. Generalităţi.:, 
„A. Delictul (delictam) este, după cunmi ştim 1; un act,:prin 

„care călcăm o rânducală prohibitivă a dreptului pozitiv. .. 
Un astfel de act contrar, dreptului (quâd non jure fit) pro= | 

duce o nedreptate (injuria) 2, care la rândul său: pricinueşte. o. - 
pagubă altei persoane; Fiindcă nimeni nu trebuie să pricinuească 
pagube aituia, de acea, acel, care a săvârşit un delict, este. 
-obligat să repare acele pagube, adică să plătească despăgubiri. 

„Delictul'se mai cheamă şi faptă rea, „maleficium 3. — Pe - 
“acel, care a săvârşit un delict, îl vom numi faptaş, 'făptuitor; 
iar pe acel, faţă de care s'a săvârşit delictul, îl vom numi “ 
păgubaş, victimă, a DR 

B..Delictele sunt de două feluri :- Publice şi private. | | 
| Delicte publice sunt. acelea, care sunt 'urmărite pe cale 
“publică, prin acţiuni publice, pentru ca să se ajungă la. pedep» 

sirea faptaşului şi obţinerea de „despăgubiri. 
„Delicte private. sunt acelea, care sunt urmărite” de păgubaş .- 

pe. cale privată (particulară), prin acţiuni private, pentru ca să se 

DV. Vol. 1,1, Introducere, Ş. 24, V, 2, p. 104. 
2) V. Vol. 1, 1, $. 53, p.294. DE ÎN | 

„+ 293) Du 44,7, de oblig, et act, 1, pr., 5$$.1—-6;D.,5, 1, de judiciis: - 
ALI a e a ia So e
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ajungă la acelaş rezultat, pedepsirea faptaşului şi obținerea de 
despăgubiri. . 

Aici ne vom -îndeletnici numai cu delictele private. , . 
C. Mai multe din -regulele, care cârmuesc delictele private, 

nu pot fi înţelese, de cât dacă ţinem seamă de obârșia pedepsei + “ | 
1. In vremile străvechi, pedeapsa constă în răsbunare. (n 

religia mozaică d. p. avem falionul). : 
Mai -tărziu, răsbunarea putea fi înlocuită prin compoziția 

voluntară : Păgubaşul, dacă voia, în loc să se răsbune, se punea 
- la cale cu faptaşul, ca acesta să-i plătească o sumă de bani, 

lar dacă “ut - voia se răsbună. Deci, păgubaşul nu eră silit la 
compoziţie. - 

Şi mai tărziu, compoziţia voluntară. a ajuns compoziție 
legală : Legiuitorul a intervenit, ca să fixeze suma de bani, 

„pe, care păgubaşul s'o poată cere de la faptaş atât ca pedeapsă, 
cât şi. ca depăgubiri. 

In sfârşit, delictele mau mai fost. pedepsite de păgubaş 
însuş, ci de_Stat, care şi-a luat „asupra sa urmărirea răufăcă- 
torilor. — 

HI, Ținând seamă de evoluţia pedepsei putem să ne ex- 
“plicăm unele regule privitoare la elementele delictelor, la per- 
soanele răspunzătoare de delicte, Ia pedepsire, la acţiunile prin 

“care se urmăresc delictele şi la stângerea acestor acţiuni. Astfel: 
1) în ce privește: elementele delictului, Se cere trei lucruri : 

- Intăi, ca să se fi săvârşit un act pozitiv, adică se cere culpa în 
comittendo, nu-i de ajuns culpa in omittendo 5. — Al. doilea, 
„actul pozitiv să tie oprit de dreptul pozitiv: Nulla poena sine . 
lege $/ — Al treileă, faptaşul să facă parte din. altă. casă, să 
-aparţină altei domus de cât păgubaşul; căci, nu se poate răs- ' 
bună cineva. contra acelora, care fac. parte din aceeaş domus 7, 

2) În ce priveşte persoanele, care pot fi răspunzătoare de 
„delicte. Faptaşul, tie barbat, ori femeie, fie sui juris, ori alieni 
juris, fie Chiar: răsipitor, « dacă e e impuber pubertati proximus, ori 

4) V. Girard, Lc. p. 401 şi urm. - 
5) V. Vol. 1-1, $ 57, VI,'p. 301. — V.FGirard, L. cp. 400, — 
6) V. Girard, 1. c., p. 400, n. 2, | Da 
7) D., 47, 2, de furtis, 17 pr. -
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 puber, este răspunzător atât de fapta. săvârşită, cât. şi de paguba: 
pricinuită & — Dacă sunt mai mulţi faptaşi, toţi sunt răspunzători ?, 
Această regulă se explică, dacă ținem seamă, că pedeapsa la: 
început eră. răsbunarea. 

Faptaşul nu-i răspunzător, dacă e copil. fans), impuber 
infantiae proximus, ori nebun! 

3) In ce priveşte pedepsirea. Faptaşul fiind răspunzător. 
atât de fapta săvârşită, cât şi. de paguba pricinuită, păgubaşul: 
poate cere atât .pedepsirea faptaşului, cât şi despăgubiri ii. - 

La început, pedeapsa (poena) era corporală — Mai tăr- 
-„„ziu, ea constă dintro. sumă de bani, de regulă, atât de mare» 

în cât să îndestuleze deplin pe păgubaş 12, 
” Despăgubirile erau evaluate conform regulelor generale 13.. 

4) In ce priveşte acțiunile, care pot izvori din delicte. Acestea 
" pot fi de trei feluri: Actio poenalis, aciio rei, persecutoria şi. 
actio mixta ti, 

__“ Actio poenalis servește la pedepsirea faptaşului. — Dacă 
sunt mai mulţi faptaşi,: ea poate fi' intentată contra tuturor şi 
dacă unul din ei şi-a luat pedeapsa, ceilalți “nu sunt liberaţi. 
Ea: nu trece contra moştenitorilor faptaşului 15, 

Actio rei persecutoria serveşte la obţinerea despăgubirilor. . 
— Dacă sunt mai mulţi faptaşi, ea poate îi intentată contra 

tuturor ;. dar, dacă unul din ei despăgubeşte pe păgubaş, ceilalţi 

sunt liberaţi!6. — Ea trece şi contra moştenitorilor făptaşului ; 
dar, numai in Quantum locupletiores facli sunt 1. In mod Excep- 

8) V. Vol. 1, 1, $ 19, 1, 2, p. 224. — ]., 4,1, de oblig. ex delicte, Ş. 
28; D, 47, 2, de furtis,, 23; D., 47, 8, de vi bonis raptis, 2 519... 

9) V. Girard, 1. c., p. 404; D., 9, 2, ad leg. Aquiliam, 14 Ş 15, 15 
-C., 4,8, de condict.. Jurt., 1. — - 

10) V. Vol. |, 1 $:19.41,1, şi 2, p. 224, Ş 21, 1 p. 229; D., 9, 2, ad - 
leg. Aquil., 5 $ 2 în f.; D., 48, 10, de injuriis, 3 $ 1; C., 48, 8,ad leg. Cor- 

- neliam de sicariis, 12. . | Sa 
10) V. Maynz, |. c., II, $: 267, n. 10, a Si 
„12) V. mai sus n. 11.— V. Vol. 1, 1, $85,X, p.401. 

13) V. mai sus $ 211, B, V, 2, p. 75. —- 
_14)-V. mai sus n. 12. 

15) Cajus, 4 Ş 112; D,, 26,7, de adm. tutorum, 55 $1; D, 47, 2, de- 
- furis; 21 Ş 9; D., 47, 10. "de injuriis, 3; V. Vol. 2, $ 8, , P. 414. 

- 16) v, mai-sus n, 15. 
DV. Vol. |. 1, SS, 1, p. 414.
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țional: Una din ele, condictio furtiva, poate îi intentată in so- lidum contra acelor moştenitori 18, Alta, actio vi bonorum rapto- rum, nu poate fi: intentată de loc contra lor 19, 
Actio mixta este acea acțiune, care are caracterele şi ale acţiunii penale şi ale acțiunii rei persecutoria,. Astfel, acfio vi: bo- Norun raptorum, care înainte de Justinian eră actio poenalis, de la Justinian a ajuns actio mixta?, | 
5) În ce privește stângerea acţiunilor izvorite din delicte. Păgubaşul este îndrituit să intenteze actig poenalis, actio _rei persecutoria şi aclio mixta. Această indrituire face parte din - Patrimoniul păgubaşului şi de aceea trece la moştenitorii aces- tuia 2!. — Dar, prin: abatere, una din ele, actio injuriarum, nu trece la moştenitorii păgubaşuliii 2, Această abatere e în legătură cu răsbunarea de odinioară. Ştim 2, că acea acţiune face parte din actiones meram vindictam spirantes,  - . 
Acţiunile penale se stâng numai prin moartea faptaşului, - iar nici de cum prin capitis deminutio, ori prin desrobirea lui 24,. D. Izvoarele” noastre spun, că sunt patru delicte private : Furtul, tâlhăria, damnum injuria datum (paguba pricinuită pe nedreptul) şi injuriae (înjuriile) %. —La început, erau în- număr de trei: Furtum şi damnum injuria datum; amândouă contra patri- . moniului, şi injuriae contra persoanei. Mai-tărziu, furtul a fost de- osebit în furt simplu şi în tălhărie (rapina). Lc 

Deşi izvoarele noastre spun, că sunt numaj patru delicte “private, acele inşirate mai sus, totuş unii autori numără printre aceste delicte şi dolus malus, metus, gesta in fraudem credito= rum ş.a. %. Dar, dolus nu-i un delict în înţelesul tehnic, care ne preocupă aici: In adevăr, condamnarea bâănească din actio de 

  

18) |. 4, 1, deobl.ex delicto, Ş 19; D., 13, 1, de cond. furt., 5, 7 $2,9. 19) D., 47, 8, vi bonor. raptor., 2 Ş 27, : 
20) V. mai sus n, 12, 

N 21) ].. 4, 12. de perpetuis et tempor. action., $ 1; D. 47, 1, de priva- * lis delictis, 1 Ş 1. —: i | 
„22) Î.. 4, 12, de perpetuis et temp. act., $ 1; D., 47, 10, de injuriis, 7 $ 1, 13 pr., 28. — ! | ă „23) V. Vol. 1,1. $ SS, 11, 2, p. 414. — . 
21) D.y 2, 3, de cap. min. 4 $ 5; D., 44, 7, de obl. et act, 14, 
25) Cajus, 3 $. 182; ]., 4, 1, de oblig. ex delicto, pr, 
26) Girard, 1. c., p. 408—440; Cuq, 1. €., p. 557—589, 
27) Maynz. |. c., II, $, 267. n. 20. 

S. G. Longinescu, — Drept Roman. * | 23
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dolo nu conţine nici un element penal?5. Deasemenea metus nu 

“poate fi numărat. printre delictele private, fiindcă actio metus 

causa (deşi elementul penal pare, că se găseşte în condamnarea 

la quadruplum) nu poate fi calificată de actio ex delicto, 

fiindcă este dată şi în contra persoanelur, care nu-s vinovate 

de nici un dol, ba nici chiar de vreo culpă? Despre celelalte 

fapte de natură delictuoasă, vom vorbi la obligaţiile, care iz- 

vorăsc ex variis causarum figuris şi la solutio când datornicul 

este insolvabil %, 
Deaceea, să ne îndeletnicim. aci pe rând cu fiecare din - 

cele patru delicte private menţionate de izvoarele. noastre. 

CAP. 1. 

FURTUL. 

Ş. 266. 

A. Furtul (furtum) este luarea, în vederea unui câştig, a lu- 

crului altuia, sau a lucrului însuş, sau chiar a întrebuinţării lui, 

ori a posesiunii lui. (Furtum est contrectatio rei alienae lucri faci- 

endi gratia, vel rei ipsius, vel etiam usus ejus possessionisve) ?. 

Furtul poate să aibă de obiect numai lucrurile mișcătoare z, 

- Massurius Sabinus fusese de părere, că şi lucrurile nemiş- 

cătoare pot fi obiect al furtului. Dar, această părere a fost pă- - 

răsită de toţi?. | 

__ Azi Sa pus întrebarea, dacă energiile (d. p- electricitatea) 

pot îi obiect al furtului +. 
B. Istoric. 
]. La început, legea celor 12 table deosebeşte cinci feluri 

28) V. mai jos, Ş. 300, No. VI. Cf. mai sus $. 230, A,II, 1, pag. 155 

şi 156. - 

29) V. mai sus $. 229, C, 11, p. 149 şi 150. o 
30) V. mai jos $. 283 No. 1, $. 304. N 

1) D., 47, 2, de furtis, 1 $. 3, | | 

2) D. 47, 2, de furtis, 25 pr.; D., 41, 3, de usurpu„ 38; Ju 2, 6, de 

usucap., $ 7, 

3) Cajus, 2 $ 51; Aulus Gellius, Noctes atticae, XI, 18, 13. 

4) Vespasian Erbiceanu, Energia din punci de vedere juridic, în Curie- 

rul Judiciar, No 86 din 1902, pag. 708—712 și No 2 din 1903, pag. 9—12,
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de furturi: Furtum manifestum, furtum nec inanifesbhurm, furtum lance et liceo conceptum, furtum concepium şi furtum oblaturn. 1) Furtum manifestum. Furtul se “numeşte manifest, când „ hoţul e prins în flagrant delict, adică sau asupra faptului la jocul, unde a săvârşit furtul, sau ducând cu sine lucrul. furat şi - înainte de a fi ajuns acolo, unde voia să ducă acest lucru 5, Hoţul înarmat şi hoţul.de noapte, pot fi omorâţi £, iar robul hoţ poate fi aruncat de pe stânca Tarpeia. | In celelalte cazuri furtul manifest este pedepsit cu bătaia cu Vergi şi cu addictio (hoţul este dat pe mâna păgubaşului) 7. 2) Furtum nec manifestum este furtul, care nu întruneşte elementele celui precedent 8. | SR El este pedepsit cu duplul. Pentru acest scop se dă actio furti nec manifesti, care e perpetuă şi atrage infamia ?, 3) Furtum lance et liceo conceptum este furtul descoperit în urma unei perchisiţii făcute de păgubaş în pielea goală, având numai o pestelcă Şi ținând un talger. — Acest furt e pri- vit ca un furt manifest 10, - 
4) Furtum concepium este furtul descoperit: în ori şi ce alt chip afară de_perchiziţia de mai sus. EI este pedepsit cu triplul, De pildă :: Dacă la Primus se găseşte un lucru de furai, fie că il furase, fie chiar că nu-l] furase, se dă contra lui actio furti _Concepti in” triplum Li, 

-5) Furtum oblatum este furtul săvârşit. de acel, care dă al- tuia de bună credință un lucru de furaţ, — Acel, care primeşte lucrul, este pedepsit cu triplul. Dar, fiindcă e de bunăcredinţă, - nu-i drept să sufere vreo pagubă. De aceea i -se dă actio furti oblati contra aceluia, de la care primise lucrul, ca să se des- păgubească 2, — : o a 
„Il. Mai târziu, pretorul a plăzmuit trei acţiuni penale in 

  

  

5) Cajus, 3, $ 184; Paul, Sententiae, 1, 31 $ 2; ]., 4, 1,-de oblig, ex delicto, $ 3; D,, 47, 2, de fartis, 3, 4, 5, 7 şi 8. ! | 6) Aulus Gellius, Noctes allicae, XI, 18, 8; Cajus, 3 $ 189 şi 190 D., 9, 2, ad leg. Aquiliam, 4 Ş 1. | - i 7) Cajus, 3 $ 189. 
8) V. mai sus n. 5, 
9) Cajus, 3 S$ 189 şi urm. - 

: 10) Cajus, 3, S$ 192 şi 193, 
11) Cajus, $3 186—192, 
12) V. mai sus n, 41.
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guadruplum (prin care se obține de patru ori valoarea lucrului 

furat) şi anume: - 

! 1) Actio furti manifesti, dată contra hoţului, şi care este 

perpetuă şi atrage infamia *5. - 

2) Actio furti prohibiti dată contra aceluia, care se împo-= 

trivise să i se facă perchiziţie 1. 
3) Şi actio furti non exhibiti dată contra aceluia, care spu- 

sese, că ma furat lucrul, şi la care se descoperise lucrul în 

urma un6i perchiziţii lance et /iceo 15, 

Il, In vremea împaraţilor furtul se poate urmări şi exfra 
ordinem cu o acţiune publică înaintea tribunalelor penale şi este 

pedepsit cu o pedeapsă corporală !6. — In vremea lui Justinian 

această pedepsă este surghiunul 17. 

"IV. Dar, nu trebuie să uităm, că păgubaşul, care e proprie- 

iar al lucrului, mai are, pe lângă acţiunile de mai sus, şi rei 

vindicatio şi condictio furtiva (ex causa furtiva). 
Rei vindicatio poate îi intentată de proprietarul, furat, când 

hoţul se găseşte în posesiunea lucrului. — Dar, până la Hadrian, 
“ea nu poate fi intentată contra aceluia gui dolo desiit possidere 18, 

De aceea, sa dat păgubaşului : 
Condictio furtiva, care poate îi intentată contra hoţului, 

chiar dacă nu se mai găseşte în posesiunea lucrului. 

V. Pe vremea lui Justinian se cunosc numai două feluri de 

furturi :. Furtum manifestum şi furtum nec manifesiurm, 

C. Pentru existenţa furtului se cere întrunirea a trei ele- 

mente: Contrectatio, fraus şi aj fectus furandi sau animus lacri 

faciendi. ! 

1. Contrectatio înseamnă luarea sau îndosirea unui lucru 19, 

--—. Putem să luăm sau să ne însuşim un lucru ori mutându-l 

actualmente din loc, ori şi fără de o astfel de mutare.-— Pilde 
de însuşire cu mutare actuală din loc: Luăm punga din buzu- 

13) Cajus, 3 $ 189 şi 4 $ 137. 
14) V. mai sus n. 11. 

15) Cajus, 3 $$ 185—194. 
16) D., 47, 2, de furtis, 93 (92). 
17) D., 47, 11, de extraard. crim., 7; D., 4, 2, de furis, 21 $7, 
18) V. Vol, 2, $ 79, D,1,2,b, p. 128. 

19) D., 41, 2; de adq. poss.,. 38 18;
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<narul altuia %. Luăm lucrul pierdut, pe care-l găsim pe stradă 2. | — Pilde de însuşire fără de mutare actuală : Dosim lucrul dat, ca “să-l păstrăm 2, Dosim înscrisul constatator al datoriei noastre, «care, fiind ros pe la muchi,' ne-a fost dat, ca să-l scriem din “nou 3%, Ma | ae 
Il. Fraus înseamnă păgubire nedreaptă.— Contrectatio trebuie să fie fraudulosa, să - constitue o injuria atât subiectivă cât şi “obiectivă ; nu-i deajus să Vatăme numai pe o persoană. 
Când contrectatio nu-i Jraudulosa, nu există furt. De aceea -ea trebuie făcută invito domino (fă de voia stăpânului) 21, Dacă e făcută cu voia stăpânului nu-i furt, De pildă: Un sarac sare “într'o livadă şi culege fructe. Stăpânul îl vede, i se face milă de el şi să face că nu-l vede. Altă pildă: Primus stătueşte pe Sii- - *ChUS, robul lui Secundus, ca să fure un lucru de la acesta şi să i-l dea. Robul spune stăpânului său. Acesta îi dă voie să ia “lucrul şi să-l dea lui Primus, pentru ca apoi, găsind lucrul la -Primus, să poată reclamă contra acestuia, că a sfătuit pe rob “să fure, o 
Fiindcă luarea lucrului trebuie făcută invito domino, urmea- :ză, că numai res alienae (lucrurile altuia) pot îi furate, iar nu “Şi lucrurile proprii. — De la această regulă sunt două abateri: :1) Datornicul amanetar, dacă ia lucrul său pus amanet, săvâr- "şeşte un furt, fiindcă lipseşte pe 'creditorul său -amânetar de “siguranța, pe care o avea. Aci avem şi o nedreptate subiec- “tivă şi una obiectivă 3, — 2) Nudul proprietar, dacă ia lucrul său supus uzufructului de la uzulructuar, săvârşeşte deasemenea “un furt, 

Contrecialio, ca să ţie frauduloasă, trebuie să fie făcută cu -dol; nu e deajuns lata culpa, — Dacă acel, care ia un lucru al “altuia, crede, că-i indrituit să-l ia, nu există furt? De pildă: 
ÎI - ! E 

20) ]..4, 1, de oblig. ex delicto, s 6, 
21) |. 2, 1, de rer. div, Ş 48. - 

: 22) D., 16, 3, depositi, 29 pr. 
23) V. alte pilde la Maynz, |, c.. |], Ş 269 n. 6. 
24) |.» 4, 1, de oblig. ex delicto, 8.8; D., 47,2, de furiis, 46 $ 8, 

155 (54). " 
25) Cajus, 3 $$ 200 şi 204; ]-» & 1, de oblig. ex del., SS 10 şi 14 D, 

“13,7, de pign. act.,.16; D., 47, 2, de furtis, 19 $ 5, 20 pr. şi $1,54$4. 
- 26) ].. 4, 1,. de oblig. ex del., $ 7; D., 47, 2, de furtis, 46 $ 7, 11 pr. .
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Primus, plecând dela cafenea, ia din cuier pălăria lui Secunduse 

crezând, că ia pălăria sa, 

Deşi contrectatio trebuie săvârşită invito domino, totuş ni 

e nevoie, ca ea să fie clandestină. — La noi, art. 306 din cod. 

penal spune, că furtul este luarea într'ascuns. — La Romani, 

„chiar dacă lucrul e luat nu întrascuns, ci pe față, există furt 2. 

aul, Affectus jurandi sau animus lucri faciendi este cugetut 

de a avea un câştig din luarea lucrului %. 

1) De aceea, dacă distrugem lucrul, nu “săvârşim un furt, 

ci pricinuim numai o pagubă şi va trebui să plătim despăgubiri: 

Dacă luăm luciul altuia, ca să ne apărăm contra cuiva, nu 

” săvârşim un furt. 
2) Din punctul. de vedere al -căştigului se deosebeşte : 

" Furtum rei ipsius, furtum usus şi furtum possessionis %. 

Furtum rei ipsius este luarea lucrului însuş. 

Furtum usus este întrebuinţarea pe nedrept-a lucrului al- 

tuia, fie că-nu eram îndrituiţi să întrebuinţăm de loc acel lucru,. 

“d. p. depozitarul, ori creditorul amanetar, fie că-l întrebuințărm: 

„altfel de cum eram îndrituiţi, d. p. comodatarul, chiriaşul. | 

Furium possessionis este luarea lucrului cu “animus possi- 

„dendi. De pildă: Proprietarul ia lucrul său de la creditorut 

„amanetar. 

D. Pe vremea lui Justinian sunt, după cum am spus, numai 

două feluri de furt: Furtul manifest şi furtul nemanifest, Victima. 

furtului are două acţiuni: Actio furti şi condictio furtiva. Să ne 

îndeletnicim pe. rând, cu fiecare din aceste acţiuni. 

1. Actio furti este o “aclio' poenalis pentru pedepsirea 

„hoţului. 
1) Reclamanţi î în această acţiune pot fi%: Proprietarul lu- 

crului furat, Posesorul de bună credinţă. Oricine are un jus in 

“re asupra acelui lucru, d. p. uzufructuarul. Comodatarul, chiria-- 

şul şi ori ce altă persoană, care, fiind obligată să înapoieze Îu= 

27) Aulus Gellius, Noctes atlicae, XI, 18, 9; Cajus, 3 Ş 209; ]., 4, 2, 

vi bonor. rapt,, pr. ” 
28) D., 47, 5, de furtis, 1 $ 3, V. Maynz, |. c., II, $. 269, n. î3. 

- 29) V. Maynz, |. c., Il, $ 269, n. 14. 

„ 30) D., 47,2, de furtis, Si pr, 12$1,5:$ 10; 46 ss 1 şi 3, 1282, 

14 $Ş 5 şi 7, 46.$ 4, 12 pr. 14 SS 5 şi 1653 $8, 86.
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“crul furat şi neputându-l înapoia, trebuie să plătească în schimb 
-despăgubiri. In sfârşit, moştenitorii celor de mai Sus. 

Hoţul, dacă e furat la rândul său de alt hoţ, nu poate fi 
“reclamant, fiindcă interesul său are o causa inhonesta 3, 

2) Pârâţi în actio furti pot îi32: Hoţul. Coautorii, -adică 
„acei care au furat împreună: Complicii, adică acei care au a- 
:jutat pe hoţ și l-au sfătuit (Cujus ope et consilio furtum factum 
-est). Tăinuitorii, fiindcă sunt asimilați cu hoţii nemanifeşti 3,. 

Dar, moştenitorii celor de mai sus nu pot îi pârâţi, căci 
«actio furti este o actio poenalis şi nu trece la moştenitorii pâ- 
Tâtului 84, | - 

Mai mulţi pârâţi sunt răspunzători in solidum şi plata 
“pedepsei făcută de unul nu liberează pe ceilalţi 3%, 

3) Această acţiune are de scop plata unei pedepse (poena) 
“băneşti, care în caz de furt manifest este Quadruplum, iar în caz -de furt nemanifest este duplum %. | 

Pentru ca să se preţuească paguba se ţine seama de in-. “teresul reclamantului :' Id quod actoris interest rem non subripi 3, 
Condamnarea pentru furt atrage infamia. IN 
4) Pârâtul se poate apară învocând prescripţia de 30 de “ani, ori transacţia cu păgubaşul 3%. | 

5) Această acţiune (actio urii) se stânge numai prin moar- 
“tea pârâtului, iar nici de cum prin capitis deminutio; ori prin 
“desrobirea lui 3, ă 

6) Ea nu poale fi intentată : 
De paterfamilias contra fiilor de sub puterea lui, contra 

robilor, desrobiţilor şi clienţilor lui +, | , 
De un soţ contra celuilalt soţ. — Soţul poate” intentă 

31) D., 47, 2, de furtis, 1, 12 $ 1, 14 S$ 3 şi 4,77$1. | 
- 32) ]» 4, 1. de oblig. ex delicto, $ 1; D., 47, 2, de furtis, 16,50 SS. :1—4, 52, $ 19,.D.,50, 16, de verb. signif., 53 $ 2; D., 50, 17, de reg. jur., 47, pr. 

33) |: 4, 1, de oblig. ex del. $ 4 in p.; C., 6,.2, de furtis, 14. 
34) D., 47, 1, de priv. del. 1, pr. o 
35) V. mai sus $ 267, C,1l,2,n.9, p. 352. 
36) V. mai sus n. 9. 

37) V, mai sus $ 211, B,l, 2, p. 71. 
38) D., 2, 14, de pactis, 7, Ş 14 in fine. 
39) V. mai sus $ 267, C, Il, 5, p. 353. " “ _ 40) |, 4, 1, de obl. ex del, $ 12; D., 47, 2; de furtis, 16, 17, 90, 92; 

1D., 48, 19, de poenis, 1l S$1. -
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contra celuilalt soţ sau rei vindicatio, sau actio rerum amotarum.. 

Dar, soţul păgubaş poate intentă actio furti contra coautorilor 

soţului său şi contra complicilor acestuia *., 

| 11. Condictio furtiva este o actio rei persecutoria pentru.. 

repararea pagubelor, adică pentru despăgubiri. _ 

Păgubaşul, proprietar al lucrului furat, deşi i: s'a furat: 

lucrul, rămâne proprietar şi, după cum am văzut, poate intentă. 

rei vindicatio. Dar, fiindcă până ia Hadrian rei vindicatio poate: 

îi ințentată numai contra celor, care se găsesc în posesiunea 

lucrului, fiindcă se 'stânge prin peirea lucrului şi fiindcă hoţul * 

se grăbeşte sau să ascundă lucrul, sau să-l treacă altuia : mai 

departe, de aceia păgubaşul nu poate să întenteze rei vindicatio 

şi să capete despăgubiri cu ajutorul ei. —. Ca să se înlătureze 

acest neajuns, sa dat păgubaşului :o condictio numită condictio- 

furtiva. | 

Această condictio are o particularitate, prin care se de-- 

osebeşte de celelalte condictiones: In condictio proprietarul 

cere-să i se recunoască proprietatea asupra unui lucru şi să î 

se dea acest lucru; deci, conchide la dare. In caz de furt însă 

păgubaşul rămâne proprietar; deci, nu poate cere să i se dea: 

lucrul, nu poate conchide la dare. Ar fi trebuit, să nu i se dea: 

condictio. Dar, ca să se vină în ajutorul lui, i s'a dat în mod 

excepţional această acţiune. Cajus ne spune, că. această con-- 

dictio s'a dat din ura contra hoţilor (odio furum) *. 

1) Reclamanți în condictio furtiva pot îi numai prorie- 

tarul şi moştenitorii săi %3. 
Se susține“, că şi creditorul amanetar ar putea fi recla=-- 

mant. In adevăr, izvoarele noastre spun, că acest creditor poate: 

intentă o condictio ; dar, aceasta nu e condiciio furtiva, ci con- 

dictio generală numită condictio sine causa *. Si 

2) Pârâţi pot fi hoţul, coautorul şi moştenitorii aces- 

tora45, — Este controversă, dacă şi complicii pot fi pârâţi “7. 

  

41) D., 23, 2, de act. rer. amot.; D., 23, 3, de jure dotium, 9, $ 3.. 

42) Cajus, 4 8. 4. : 

43) D., 13, 1, de cond. furtiva, 1. 

44) Girard, |. c., p. 419, n. 3 înf. 
45) D., 13, 1, de cond. furt., 12 Ş 2. 

46) ].. 4, 1, de obl, ex del., $ 19; D., 47,2, de furtis 5, 1 $ 2, 9, 17. 

1 in fine. Si 
47) D., 13, 1, de cond. furi. 5 şi.6. - 

e , ,
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* Condicţia furtivă se întemeează şi pe despăgubirea păguba- 
ului şi pe îmbogățirea făptaşului. De aceea, hoţul poate fi pârât, . “chiar dacă a fost furat de alt hoţ. a 

Pârâtul este răspunzător şi de casus, fiindcă e privit, că în 
totdeauna e în întârziere : Semper 'enim moram „fur facere vi- „detur, Deci, chiar dacă lucrul furat a pierit prin casus, şi pâ- Tâtul nu-l mai are, totuş se poate intentă contra acestuia con= -dictio furtiva %, | | 

Mai mulți hoţi, p. c. şi mai mulţi moştenitori ai unui hoţ Sunt obligaţi in solidum +, | _ 
3) Scopul: condicţiei furtive este înapoiarea lucrului cup 

-omni causa. — Dar, dacă nu face această înapoiere, pârâtul e condamnat la despăgubiri egale cu valoarea cea mai mare atinsă «de lucru de la furt încoace %, e 
i 4) Pârâtul se poate apară numai invocând prescripţia de 30 de ani. 

. 5) Condicţia furtivă se Stânge prin capitis deminutio a ho- “ului, iar nu şi prin moartea lui; căci, după cum am sous, trece la moştenitori acestuia. 

CAP. II. 

TĂLHĂRIA. 

$. 269. 
7 

A. Tălhăria (rapina) este furtul săvârşit cu violență !, La *nceput tălhăria nu' se deosebeşte de furt, De aceea, în “caz de tălhărie se intentează sau actio furti, sau condiclio Jur- Jiva 2. — Fiindcă tălhăria este furtul săvârşit cu violenţă, ' se poate intentă şi acţiunea pentru crimen vis 3, - 

  

48) |.; 4, 1, de obl. ex del, $ 19; D,, 13, 1, de cond. furt., 8 pr., 16, 220 ; D., 47, 2, de furtis, 46. — Cf, D., 13, 1, de cond. Jurt, 8 pr. şi C.. 4,8, -de cond. furt, 2. 
49) ]., 4, 1, de ob. ex del, 19; D., 13, 1, de cond. furt., 5 7$2,9, 50) D., 13, 1, de cond, furt. 8 $ 2, 14 $ 3; D,, 47, 2, de furtis, ă2 Ş 314; D.. 13, 1, de cond, furt, 3, 8 Ş 1, 13, Ă 1) Cajus, 3 Ş, 209. . Pe 
2) ]., 4, 2, de bonis vi raptis, pr. 
3) D., 47, 8, vi bonor. rapi, 2 $. 1.
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Mai tărziu, în vremea războaelor. civile, pretorul Marcus 

Terentius Luculus plăzmueşte o acţiune, cu ajutorul căreia se 

poate obţine repararea oricărei pagube pricinuită de bande de 

oameni armaţi şi care se numeşte actio vi bonorum raptorum î. — 

Pentru ca această acţiune să poată fi intentată se cere, ca să: 

fie vorba de o bandă de oameni şi ca oamenii să jie înarmaţi. 

(Hominibus armatis coactisque). — Ea tinde la condamnarea la: 

quadruplum, dacă este intentată înlăuntrul unui an de la să-- 

vârşirea tălhăriei.. Triplum din guadruplum este pedeapsa pentru: 

tălhărie, iar ceea ce mai rămâne, o pătrime, serveşte pentru: 

despăgubire, — Dacă această acţiune “este intentată, după ce-". 

trecuse un an de latălhărie, condamnarea se reduce la simplum 5... 

— Ea nu-i dată de loc contra moștenitorilor talharilor ?. 

In vremea împăraţilor actio vi bonorum raptorum poate îi: . 

intentată nu numai, când tălhăria este săvârşită de o bandă: 

înarmată, ci şi când chiar un singur om nearmat ia cu sila, dolo- 

malo, lucrul altuia 7, . 
__“B, Intre“actio vi bonorum raptorum, actio furti şi condictio: 

furtiva sunt următoarele deosebiri: : | . 

1) Tălharul este condamnat la triplu, chiar dacă nu-i 

prins asupra faptului & IE 

2) Complicitatea se judecă : mai larg la tălhărie, de cât ]a: 

furt: Actio vi bonorum raptorum poate' fi intentată şi contra 

aceluia, care a sfătuit numai săvârşirea tălhăriei, deşi ma dat. 

şi ajutor 9. | 
3) Reclamantul trebuie să facă dovada, că paguba a fost: 

săvârşită, nu cu nedreptate (injuria), ci cu sila (dolo malo)!?. . 

_— Chiar proprietarul, care ia cu sila lucrul -său de la altul, 

săvârseşte o tălhărie. | i 

4) Quadruplum se socotoşte, nu după quod acloris inte-- 

rest, ci după valoarea lucrului i, - _- 

  

4) Cicero, pro Tullio, cap. 5. - 

5) Cajus, 3, $. 209, 4, $ 8; ]., 4, 2, de bonis vi raptis, pr. 

6) D., 47, 8, vi bonor. rapt., 2 $ 27. 

7) Cajus, 3 $ 209, | - 

8) ].. 4, 2, de bonis vi raptis, $. 2; D. 47, 2, de furtis, 1, 

9) D., 47, 8, vi bonor. rapt., 2 $. 2; Du. 47, 2, de furtis, 80 $. 4. 

10) ]., 4, 2, de bonis vi rapiis, $. 2; D., 47, 8, vi bon. rapt., 2, $. 22— 

11) D., 47, 8, vi bon. rapi, 2, 8. 13. .



„— 363 — ? 

5) In vechiul drept roman actio vi bonorum raptorum se ăntentează înaintea judecătorilor numiţi fecuperatores 12, 
C. Adăogăm, că: pentru orice pagubă pricinuită de o bandă :se dă o aclio in duplum talăuntrul anului şi o actio in simplum.. “după un an, ae 

CAP. 1. 

PAGUBA PRICINUITĂ PE NEDREPTUL. 

$. 270, 

A. Prin pagubă pricinuită pe nedreptul (damnum injuria. <datum) se inţelege ori ce pagubă pricinuită prin acte ilicite 1 | B. Evoluţia pedepsirii acestui fel de acte a fost următoarea: |. Legea celor 12 table cuprinde mai multe rândueli privi- “toare la pagubele pricinuite agriculturei. De pildă: Incendiarea “unei case a altuia, ori a unei grămezi de grâu de lângă casă. | “Tăiarea arborilor altuia. Stricăciunile pricinuite de un” animal, “pe care stăpânul lui l-a dus să pască pe ogorul altuia. — Alte legi, „anterioare legei Aquilia, au pedepsit deasemenea "unele pagube pricinuite pe nedreptul. | Ă II. Mai târziu, în răstimpul dintre legea celor 12 table și - începutul veacului VII 3, sa votat un plebiscit numit lex -Aquilia : Capitolul întăi al acestei legi rândueşte, că acel, care “omoară sau robul (Servus) altuia, sau vita (pecus) altuia, să fie -condamnat să plătească drept despăgubire valoarea cea mai “mare, pe care lucrul o avusese înlăuntrul anului dinainte de " “săvârşirea omorului . Capitolul al treilea rândueşte, că acel, -care pricinueşte orice altă pagubă prin frangere (frângere), rum- 
12) Cicero, pro Tullio, cap. 10. 

13) D., 47, 8, vi bon, rapt., â. 
1) V. Paul Huvelin, Sur un texte d'Alfenus Varus,. în Alelanges P. F. “Girard, Vol. 1, 1912, p. 559—571. 

| 2) Lex XII Tabularurm, tabula VIII, 10 şi 11. — D., 9, 2,ad leg. Aqu- -dliam, 1 pr.: Lex Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno injuria “1ocutae sunt, derogavit, sive duodecim tabulis, sive alia quae fuit, quas leges “nunc referre non est-necesse. | 
3) Girard, 1. c., p. 421, n. 2, 
4) D., 9, 2, ad. leg. Aquiliam, 2 pr.



3 — 364 — 

pere (rupere), -urere (ardere), să plătească drept despăgubire 

valoarea cea mai mare, pe care lucrul o avusese înlăuntrul: a 

treizeci de zile dinainte de săvârşirea .faptei 5. — Aşa dar, des- 

păgubirile, fiind mai mari de cât: valoarea lucrului, cuprind: 

un element penai. | 

Pentru ca rânduelile legei Aguilia să se aplice se cere- 

întrunirea următoarelor elemente :: Damnum corpori datum, dam-- 

num corpore.dalum, injuria şi imputatio. 

1) Damnum corpori datum. Paguba să fie pricinuită cor-- 

pului unui lucru 6. De pildă: Robul să fie omorit, un picior.al: 

unei vite să fie frânt, | 

2) Damnum corpore datum. Paguba să fie pricinuită cu: 

un'alt corp. De aceea se'zice, că paguba trebuie să fie pri- 

cinuită corpori corpore. De pildă: Vita este omorită cu lovituri 

- de ciomag. ” 

Deci, pagubele pricinuite fără ajutorul vnui Corp nu intră a 

în prevederile legii Aquilia. 
3) Injuria. Paguba: să fie pricinuită pe nedreptul, — Injuria: 

_e luată aci în înţeles larg: Omne quod non jure fit 8. 

Este injuria şi când cineva se amestecă în afacerile altuia. 

şi îi pricinueşte prin aceasta o: “pagubă ; căci, nimeni nu-i îndri=- 

„tuit să înrâurească asupra afacerilor altuia şi să-i pricinuească o» 

pagubă *. 

4) Imputatio. Faptaşul trebuie să fie vinovat de fapta să- 

vârşită 19, — Vinovaţia este, după cum ştim!!, sau dolus, sau- 

culpa. Dar, în materia legei Aquilia nu e nevoie să se mai Cer 

ceteze, cu ce fel de culpă avem de a face, de oare ce regula: 

este, că cea mai uşoară culpă cade sub această lege: Jn lege- 

Aguilia et levissima culpa venit !?. . ! 

  

5) D.,9, 2, ad leg. Aquil 21 $. 5. " 

6) Cajus, 3 $. 219; ]., 4, 3, de lege Aquil, $. 16; D., 9,2, ad leg.. 

Aquil., 51, pr. 

- 7) V. mai sus n. 6. 

8) Cajus, 3 $. 211; ], 4, 3, de lege Aquil, $. 2; D, 9, 2, ad leg 

Aguil 3, 5, 8.1; D. 50, 17, de reg. jur., 151. 

9) D., 50, 17, de reg. jur., 36, 

10) D., 9, 2, ad leg. Aquil., 5 $ 2. 

11) Vol. ], 1, $, 54, p. 295. 

12) D., 9, 2, ad leg. Aquil., 44,
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HI. Mai pe urmă, pretorul a întins rânduelile legei Aquilia, 
rânduind, că: 

1) Nu-e nevoie, ca paguba să fie pricinuită numai de cât 
corpori, ci este deajuns, ca să se fi pricinuit o pagubă, — De 
pildă : Paharul nostru este aruncat de altul în “mare. Trecând 
pe o punte, altul ne dă peste mâna, în care avem bani, şi aceş- 
tia cad în apă. Albinele noastre sunt gonite din stup din pri- 
cina fumului făcut de altul. Robul nostru legat cobză este 

- deslegat de. altcineva şi spală putina. Vita noastră priponită 
este deslegată şi o rupe de fugă. — In astfel de cazuri pre- 
torul a dat o in factum actio. | | 

| 2) Nu e nevoie, nici ca paguba să fie pricinuită corpore,. 
ci e deajuns, că fapta săvârşită de cineva să fi fost cauza pă- 
gubirii (causa praebere). De aceea se zice corpori nec corpore!4, 
De pildă: Inchidem o vită, ori un rob al altuia şi îi lăsăm să 
moară de foame şi de sete. Aţâţăm vita altuia şi ea se aruncă 
în prăpastie. Stfătuim pe robul altuia sau să se suie întrun co- 
“pac, din care cade şi-şi rupe un picior, sau să se coboare într'o. 
fântâna şi acolo moare asfixiat. — In astfel de cazuri pretorul 
a dat o utilis actio legis Aguiliae. | 

In ori şi ce caz, 'se cere o culpa in commiitendo ; nu-i de- 
ajuns o omisiune, culpa in omittendo. De pildă: Vedem o vită 
căzând în apă şi n'o salvăm 35, . N 

Dar, dacă un medic începe o operaţie şi pe urmă aban- 
donează pe bolnav, n'avem -de a face numai cu o omisiune. - 
Medicul nu trebuia să se apuce să opereze, dacă mavea vreme 
să siârşească operaţia 16, a - - 

3) Pretorul a dat o utilis ' actio legis Aqitiliae şi acelora, 
care, deşi nu sunt proprietari ai lucrului distrus, ori vatamat, 
totuş au un jus in re asupra acelui lucru, precum şi arenda- 
şului în caz de pagubă pricinuită recoltei, posesorului de bună 

  

15) ]» 4, 3, de lege Aquil,, 16 in fine; D., 9, 2, ad leg. Aquil,7 SS. 
3,6 şi 7, 9,11 SS1 şi 5, 27 SS. 14, 20, 21 şi 22, 29 SS 5 şi 7,3082, 

14) ]., 4, 3, de lege Aquilia, Ş 16; D,9,2, ad leg. Aquil., 1 S$ 3 
şi 6, 9 pr., SS. 1, 2 şi 3, 11 $$1,5 şi 8, 27 $ 12, 29 $ 7, 3083, 55. 

19) D., 7, 1, de usufr., 13 $ 2; D, 9,2, ad leg. Aquil, 27 $ 9. 
16) |, 4, 3, de lege Aquil, $6.
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credinţă al lucrului distrus, ori deteriorat şi lui paterfamilias 

pentru vatamarea pricinuită unui filiusfamilias al lui 17. 

4). In sfârşit, pretorul a dat o utilis actio legis Aquiliae şi 

omului liber pentru vatamarea unui menibru al trupului lui. — 

In acest caz, rânduelele legei Aguilia nu se puteau aplică, fiindcă 

nimeni nu-i proprietarul trupului său '8. - 

IV. In dreptul nou nu se mai fac deosebirile de mai sus, 
ci în toate cazurile se poate intentă actio legis Aguiliae. 

C. Actio legis Aquilae. Ă 

1) Reclamanţi în această acţiune pot fi: Proprietarul 
lucrului distrus, ori deteriorat, — Posesorul:de bună credinţă. 

— Oricine areinteres din pricina unui jus in re asupra. acelui 
lucru, — Dintrecei îndrituiţi în virtutea unui raport obligator, 

numai arendaşul. — Paterfamilias pentru vătămările pricinuite lui 

filiusfamilias al său. — Şi omul liber pentru vatamarea unui | 
"membru -al său 19, 

2) Pârâţi în actio tegis Aquiliae pot îi: Autorul pa- 

gubei. Acesta poate fi chiar proprietarul lucrului De pildă: 

Primus, proprietarul unui rob, înființează un uzufruct asupra a- 

“cestui rob şi apoi rupe un picior al robului. Uzufructuarul, în 

acest caz, din pricina lui jus in re alsău, sufere pagubă 2. —- 

Coautorii 21. — Autorii intelectuali,. adică - acei care au pus 
la cale săvârşirea pagubei 2, De pildă: Stăpânul, care dă ordin 

robului său să rupă piciorul calului altuia, este răspunzător, 
Deasemenca ofiţerul, care porunceşte ordonanţei sale să spargă 

geamurile  vecinului,. este răspunzător. — . Moştenitorii celor 
de mai sus; dar numai in Quantum locupletiores facti sunt2, 

Mai mulţi pârâţi sunt ţinuţi in solidum. Plata făcută în în- 
tregime de: unul din ei nu liberează pe ceilalţi. 

a. 3) Scopul reclamaţiei este despăgubirea păgubaşului şi 
pedepsirea faptaşului. — Pedepsirea constă în aceea, că fap- , 

„12) D., 9, 2, ad leg. Aquil, il $8, 17 pr, u Ş 10, 12, 17pr. şi $3, 
30 S 1; Da eod., 5 Ş$ 3,6, 7 pr., 13 pr. şi $4. 

18) D., 9, 2, ad leg. Aquil., 13 . 

19) V. mai sus n.17 şi 18;D,, 9, 2, ad leg. Aquil,, 12, 17 pr. 27 Ş 14. 

20) D., 9; 2, ad leg. Aquil, 11 $$ 2, 3 şi 412,17 pr.51 ŞI. 
21) V. mai sus n. 20. | 

22) D., 9, 2, ad leg. Aquil., 37 pr. 
23) |]. 4, 3, de lege Aquil, $. 9 în ji D., 9, 2, ad leg. Aquil 23 ş8.
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taşul trebuie să plătească valoarea cea mai mare, pe care a a- 
vut-o lucrul în răstimpul aratat 2.: 

Intr'un singur caz pârâtul e condamnat să plătească numai 

despăgubiri egale cu pagubele: Paterfamilias pentru vatamarea 

lui filiusfamilias al său este îndrituit sa ceară numai ceea ce a 

cheltuit cu insănătoşirea acestuia, p. c. şi despăgubiri pentru 
toată vremea cât filiusfamilias n'a putut lucră.25, 

4) Acţiunea legei Aquilia se stânge, la 'nceput, prin 

moartea faptaşului. — Deabea in vremea împaraţilor.s'a ad- 

mis, ca moştenitorii acestuia să fie răspunzători in quanturm 
locupletiores facti sunt. — Dar, ea nu se stânge prin capitis 
deminutio a faptaşului.2, 

5): Ştim din partea generală, că actio legis Aquiliae e una 

din acele acţiuni, în care pârâtul e condamnat la duplum, dacă 
tăgădueşte: Lis infitiando crescit in duplum 21 

CAP. IV. 

INJURIILE. 

Ş. 271. 

A. Ştim. că injuria -în înţeles larg e rezultatul produs de 
orice act ilicit, de omne quod non . jure fit 1. — Dar, injuriae în 

înţeles restrâns înseamnă vătămarea personalităţii noastre, fie 
fizice, fie morale, prin ori: şi ce act2, 

B. Injuriele sunt de mai: multe feluri: Reale şi verbale; in . 

corpus, ori ad dignitaten, atroces. a 
Injurii reale sunt acelea săvârşite prin fapte 3 

Injurii verbale sunt acelea săvârşite altiel de cât prin fapte 4. 

Injuriae in corpus sunt acelea privitoare la persoana fizică 5, 

24) V. mai susn. 4şi5 

25) D.,9. 2, ad leg. Aquil, 7 pr. . 
26) D., 9, 2, ad legem Aquil., 23 $ 8; |., 4, 3, de lege Aguil, $ 9. 
217) D., 9, 2, ad leg. Aquil,, 2 $. 1, 23 $ 10; Cajus, 3 $ 216,4 $$9 

i 171. 
3 1) V. Vol. 1. 1, $ 53, p. 204, - 

2) ]., 4, 4, de injuriis, pr.; D., 47, 10, de înjuriis, 1 pr. 
3) D.. 47, 10, de înjuriis, 1$.1.
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“ Iajuriae ad dignitalem sunt acelea privitoare la demnitatea 
persoanei $, 

| Injuriae atroces sunt acelea, care, din pricina sau a locului, 
unde au fost săvârşite, sau a faptului, sau a persoanei contra 
căreia au fost săvârşite, sunt mai grave de cât altele şi de a- 

„ceea se pedepsesc mai aspru 7. 

C. Pentru ca o persoană să fie răspunzătoare de. injuriae 
se cere animus injuriandi, adică intenţia de a atinge personali- 
tatea fizică, ori morala a altuia $, 7 

Această intenţie trebuie dovedită. — Dar, sunt împrejurări, 
În care nu e nevoie să se facă dovaia de mai! Sus, fiindcă în 
însăş fapta se cuprinde animus injuriandi. De pildă: Insultele. 

Chestiunea: de a şti, dacă există animus injuriandi trebuie 
apreciată ținându-se seama de moravurile şi de epoca, În care 
faptele au fost săvârşite. 

-D. Evoluţia pedepsirii injuriilor a trecut prin cinci faze. 
|. Legea celor 12 table rândueştes, că: , 
Pentru membrum ruptum, dacă nu se face compoziție, pe- 

deapsa să fie talionul.— Prin ruptum se 'nţelege distrugerea ori inva- 
“lidarea completă a unui organ al omului. De pildă: Scoaterea 
ochiului, tăiarea mânei, ruperea (nu desbârnarea) urechei, 

Pentru ossa fracta aut conlisa (oase frânte, ori vătămate în 
alt chip) pedeapsa să fie 300 de aşi, când victima este un om 
liber, şi de 150 de aşi, când victima este un rob. 

- Pentru orice alte injuriae, fie violenţe mai uşoare, d, p. 
lovituri, palme, fie altfel de injuriae, pedeapsă să fie 25 de aşi. 

Aceste rândueli au fost bune pentru vremea lor, — Dar, 
mai pe urmă pedepsele. de mai sus au ajuns să fie prea uşoare 
pentru oamenii bogaţi. Aşa se spune, că un cavaler, Lucius Ve- 
ratius, ca să se distreze, se plimbă prin for şi pălmuiă în dreap- 
ta şi'n stânga pe trecători, iar robul său casier îl urmă şi plă- 
tea câte 25 de aşi fiecărui pălmuit! — De aceea, rânduelile 

= celor 12 table au căzut în desuetudine, 

4) V. mai sus n. 3. 
5). D., 47, 10, de injuriis, 1, Ş: 2, 
6) V. mai sus n.5, 

7) ]., 4. 4, de injuriis, Ş. -9. 
8) D., 47, 10, de injuriis, 3, 44 inf; D., 50, 17, de reg. jur., TI, 
9) Aulus. Gelius, Noctes att., XX, 1; Festus, Vo Talionis.
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"1. Pretorul a plăzmuit actio injuriarum aestimatoria pentru 
pedepsirea înjuriilor de orice fel, fie că atingeau persoana fizică, 
fie că atingeau persoana morală. ', — Injuriile rostite în public, 
adică injuriile patente săvârşite adversus bonos mores . de. mai 
mulţi (convicia) erau pedepsite de pretor mai asprul!. 

1) Reclamanţi în actio injuriarum aestimatoria pot îi: Acel, 
-care a suferit injuriile. Acel, sub a căruia ocrotire se găseşte 
persoana, care a suferit injuriile. Şi acel, care a moştenit pe 
persoana, a căreia memorie a fost injuriată. 12, 

2) Pârâţi în această acţiune pot îi: Acel, care a săvârşit 
injuriile şi acel, care a pus pe. altul să le săvârşească 5, 

Mai mulți pârâţi sunt ţinuţi in solidum 4. 
3) Scopul şi efectele acţiunii sunt: Acţiunea este penală şi 

tinde la obţinerea plăţei unei pedepse băneşti, care poate fi 'eva- 
luată chiar de reclamant; dar, dacă această evaluare este prea 
„mare, pretorul poate să reducă suma 5. — Condamnarea atrage 
infamia 16. | 

4) Acţiunea se prescrie prin trecerea unui an. 
III. Anumite injurii, constând din verberare (bătaia cu vergi), 

"„pulsare (celelalte feluri de loviri, ca palme, ghionturi ş, a.), ori 
„domum introire (violare de domiciliu), au fost declarate delicte 
publice de lex Cornelia, care le-a detferit spre judecare, probabil, 
“unui tribunal permanent (guwaestio perpetua 1, 

IV, Dela Caracalla, injuriatul are alegerea, ca să intenteze 
“sau actio injuriarum, sau, pe temeiul legi Cornelia, o actio civilis 
„perpetua pentru inţuriile prevăzute de ea, ori să urmărească pe 
cale penală pe pârât extra ordinem, ca să i se aplice de magis- 
“trat o pedeapsă fizică 8, ? 7 

  

10) D., 47, 10, de injuriis, 7 pr., 15 Ş. 2, 25 şi 3417 $ 10. 
11) D., 47, 10, de injuriis, 15, Ş. 2—12. ! - 
12) D., 47, 10 de injuriis, 1 SŞ. 3 şi 4,11 SS 7 şi8, 15 Ş 24, 17 SS 

10—16, 18 S$ 4 şi 5, 30, 31, 41. | , 
13) ]-. 4, 4, de injuriis, $. 11; D., 47, 10, de injuriis, 11 pr. $$ 3—6, 

15 S$. 8 şi 10. . 
14) V. mai sus $ 267, n, 13. 
15) Cajus, 4 $ 184; ]., 4, 4, de injuriis, $ 1; D., 47, 10, de injuriis,. 

41 pr., SS 3-6, 15 SŞ8 şi 10, . 
16) Cajus, 3 $ 223; Aulus Gellius, Noctes att., XX, 1, 13, 

17) D., 47, 10, de injuriis, 5 pr. SS 1-8. Cf. Girard, |. c., p.4t1,n. 3 
18) D., 47, 10, de injuriis, 7 $ 6, 37 Ş1. Ă .
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“ heclamant în actio civilis a. legei Cornelia poate îi numai 

" injuriatul 19, 

Pârâţi pot fi acel, care a săvârşit injuriile, precum şi 

- complicii săi%, 
Scopul reclamaţiei este obținerea unei poena privata eva- 

luată: de judecător?!. 
V. Dela Dioclețian injuriile sunt pedepsite de regulă extra 

ordinem cu o pedeapsă corporală 2. 
E. Actio injuriarum aeslimatoria şi acţiunea legii Cornelia. - 

sunt meram vindictam spirantes ; deci, nu trec la moştenitori. 

Aceste două acţiuni se stâng: -1) Prin moartea injuriatului. 

2) Prin renunțare expresă, ori racită'- (impăcare)* şi 3) Prin 
disimulare. De pildă: In clipa în careinsultele sunt rostite, 

insultatul se face, că nu le aude2:. | 
F. Izvoarele noastre spun, că sunt injurii următoarele fapte : 

1. Faptele, prin care se jicneşte reputaţia, onoarea, libertatea 

ori sănătatea unei persoane. De pildă: Urmărirea injurioasă pe 

stradă a unei femei. cinstite (appellare, assectari, comitem abdu- 

cere) *5. Atentarea la pudoarea femeilor, ori a tinerilor (adtempfata- 
“pudicitia)*5, Insultarea -unui convoiu funebru. Interpelarea ca da- - 

tornic a unei persoane, care nu ne datoreşte nimic. Interpelarea: 

garantului unui datornic gata de plată. Mutilarea statuei tatălui 
persoanei, pe care voim  s'o injuriăm. Revendicarea ca rob a 

unui om, pe care-l ştim, că e liber. Darea de medicamente, care: 

au inebunit pe cineva”, | 

Il. Faptele, care ne împiedecă să ne bucurăm de o îndri= 

tuire, ce ni se cuvine în calitatea noastră personală sau indivi- 

duală, când sunt săvârșite de persoane, care n'au nici o îndrituire, 

19) D., 47, 10, de injuriis,5 pr. „quod. se pulsatum verberatumque,.. 

domumque suam vi introitam esse dicati. 
20) V. mai sus n. 13. 
21) D., 47, 10, de injuriis, 37 $ 1. 
22) D., 47, 10, ae injuriis, 45; Paul, Sententiae, 5, 4 a. 
23) D., 47, 10, de injuriis, 11 Ş 1.; 17 $ 6. 
24) ]., 4, 4, de injuriis, Ş. 12. 
25) ]. 4, 4, de injuriis, $ 1; D., 47, 10, de înjuri, $ 4, 15 Pro SS: 

14 şi 15. 
26) V. mai sus n. 25, 

27) D., 47, 10, de injuriis, 1 $ 6, 11 $ 9. 15 $ 33, 19, 27.
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chiar dacă nu-s săvârșite cu intenția de usurpere. De pildă %: . 
Introducerea în domiciliul nostru, fără voia noastră. Cineva ne 
opreşte să vindem lucrul nostru, ori să strângem recolta noastră. 
Cineva vânează pe pământul nostru fără de voia noastră. 

III. Faptele, care ne împiedecă să exercităm o îndrituire, ce 
ni se cuvine în calilatea noastră de cetăţean, ori de om, când 

- “Sunt săvârșite de persoane. care n'au nici o pulere legală, chiar 
dacă ar lipsi intenția de usurpare din partea acestora. De pildă 2: 
Cineva ne opreşte să pescuim în mare, să navigăm pe mare,. 
:să- stăm într'o stradă publică, o să ne plimbăm pe o astfel 
de. stradă, - 

Subtitlul Il: | 

-OBLIGAȚIILE,. CARE SE NASC DIN DIFERITE CAUZE. 

| -CAP.I. | 

| “Obligaţiile, care se nasc ca dintrua contract. 

Ş. 272. Generalităţi 2, 

„_ Dintre obligaţiile, care nu se nasc nici din contracte şi 

nici din delicte, sunt unele, care, deşi se nasc dintr'un fapt 

" unilateral, totuş se apropie întru câtva de raporturile contrac- - 

tuale cunoscute şi de aceea, se zice, că ele se nasc ca dintr'un 

contract, quasi ex contractu, şi, pentru a reclamă executarea lor, 
se dă acţiuni analoage (care se aseamănă) cu acelea ale con- 
“tractului, de care se apropie. — Astfel : 

Tutorul, deşi n'a încheiat nici o convenţie cu pupilul, ale 

căruia bunuri le administrează, totuş este răspunzător . de ad- 
ministrarea sa faţă de pupil, ca şi mandatarul față de mandant; 

iar pupilul poate să ajungă datornicul tutorului pentru cheltuele 

28) D., 47, 10, de injuriis, 13 Ş 7, 23, 24; 0, 19 1, emti, 23; D., 47, 

'2, de furtis, 21 $ 7; D., 16, 3, deposili, 1 $ 28. . 

29) D., 47, 10, de injuriis, 13 $ 1; D., 43, 8, ne quid in loco pablico 
fiat, 2 $ 9. 

1) V. mai sus Ş 214, A, IV, 3, p. 98. 
2) V. Maynz, 1. c. Il, $ 273, p. 413 şi urm.
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făcute în interesul său, după cum mandantul poate fi obligat - 
faţă de mandatarul său. De aceea, acţiunile date pupilului şi 

„tutorului se aseamănă foarte mult cu actio 'mandati directa Şi: 
cu actio mandati contraria. Ă 

Moştenitorul însărcinat cu prestaţiunea unui legat lasat 
altei persoane, deşi n'a incheiat nici un contract cu aceasta (lega- 
tarul), totuş din pricina testamentului, care îi deferă moştenirea, 
este - ținut de acea  prestaţiune, ca şi cum s'ar fi obligat prin: 
stipulaţie. De aceea, legatarul pentru a cere legatul are o con- 
dictio, care e numită actio ex testamento, după cum şi condictio 
dată pentru executarea un stipulaţii este: numită actio ex sti- 
pulatu. | | 

| „Despre cele două obligaţii de mai sus vom vorbi în altă. 
parte a cursului nostru şi anume. la tutelă şi la legate, 

Aci ne vom înteletnici cu negotiorum gestio, cu faptul de a 
fi primit, ori de a deţine un lucru făr' de cauză, cu devălmăşia 
(comunitatea) întămplătoare şi cu receptum nautarum, cauponun: 

et stabulariorum. - 

Secţial. ...-: 

po - NEGOTIORUM GESTIO 1, 

_Ş.27%, - 

A. Negotiorum sestio este actul nostru unilateral, prin care - 
administrăm afacerile altei persoane, cu cugetul de ale administră 
pentru dânsa şi fără ca ea să ne fi dat o altfel de însărcinare, 

Administratorul de mai sus se numeşte negotiorum gestor ; 
iar persoana ale căreia afaceri sunt astfel administrate, se - nu-. 
meşts dominus negolii. 

B. Pentru ca să existe o negoliorum gestio, se cere întrunirea. 
următoarelor elemente: Un element de fapt sau material, un 
element intenţiona! şi lipsa de însărcinare din partea lui domi=- 
nus negotii. | 

- 1. Elementul de fapt sau material: constă în a administră. 
- 

1) V, şi B. Frese, Prokuratur und negotiorum gestio im rămischen 
« Rechi, în Melanges de Droit Romain dedics ă Georges Cornil, Vol. 1, 1926,. 

p. 327-384,
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afacerile altei persoane 2. Această administrare, la rândul său,. 
„poate fi: Sau un simplu fapt material. De pildă: Primus, prie-- 
tinul lui Secundus, văzând, că furtuna a desvelit casa acestuia, 
se apucă s'o acopere. — Sau un act juridic. De pildă: Primus- 
încheie un contract cu : Tertius, ca aceasta să acopere casa des- 
velită a lui Secundus. | . 

II. Elementul intenţional constă în cugetul lui negotiorum: 
gestor de a administră afacerile altuia şi de a-l obligă pe acesta 3, 
In pildele de mai-sus Primus acoperind casa lui Secundus, ori: 
punând pe Tertius s'o acopere, trebuie. să aibă cugetul de a. 
administră afacerile lui Secundus şi de a-l obligă pe acesta, 
ca să-i: dea înapoi cheltuelele făcute. 

II. Lipsa de însărcinare din 'parlea. lui dominus negotii, 
„adică dominus trebuie să nu îi însărcinat “pe negotiorum gestor- : 
să-i administreze afacerile şi să nu ştie, că acesta i le admi- 

__nistrează î. 
C. Dacă lipseşte vre unul din aceste trei elemente, m'avem 

de a face cu o negotiorum gestio. Astiel: 
Când administrăm afacerile altuia cu' cugetul de a nu-l: 

obligă, facem o donaţie, iar. nu o negoiiorum.gestio 5. 
Când. credem, că administrăm afacerile noastre proprii,. 

iar nu pe ale altuia, nu există negotiorum gestio, chiar dacă în 
realitate am administrat afacerile altuia 6 De pildă: Construim cu: 
materialele noastre pe locul altuia, pe care- Il credem al nostru. 
Posesorul de bună credinţă face impensae cu lucrul, care, 'pe- 
pe urmă, i se cere înapoi cu rei vindicatio. Datornicul coreal,. 
plătind datoria, deşi liberează pe ceilalți codatornici, a - admi- 
nistrat afacerile sale proprii, iar nu pe acelea ale celorlalţi co-- 
datornici. 

Când dominus negotii atlă, că vrem să i administrăm afacerile- 
şi consimte, fie expres, fie tacit, negotiorum gestio se transformă. 
în mandat 1. — Când, după ce am început să administrăm,. 

» 3, 5, de negoliis gestis, 3 $ 11, 4,6 $ 4, 21 $ 3, 28,46 $1. 
10, 3, communi divid. 14 Ş 1, 29 pr. in fine; D., 11, 7, de reli=- 

7 inf.; C., 2, 19, de neg. pest., 11, 13, 15. - 
3, 5, de neg. gest, 3$5, 20, 41. 
3, 5, de neg. gest, 4. 

10. 3, comm. divid., 14 Ş 1, 29, 
mai sus n. 4, 

2) D 
'3) D, 

giosis, 4 $ 
4) D, 

D., 

D, 
V, 

5) 
6) 
7)
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„dominus negotii află şi ratifică administrarea, negotiorum gestio 
“se transformă pentru viitor în mandat 8, 

D. Negotiorum gestio produce efecte atât pentru negotiorum 
„gestor, cât şi pentru dominus negotii, “care au analogia cea mai 

- mare cu acelea produse de mandat. 
„ * -L Efecte faţă de negotiorum gestor : 

Trebuie să continue şi sfârșească administrarea începută, 
„chiar dacă dominus negotii moare ?, | 

" “Trebuie să dea lui dominus negotii socoteli s Şi să-i înapo- 
'ieze dimpreună cu fructele şi accesoriile tot, ce a primit peniru el 10, 

In împlinirea obligaţiilor sale, „deşi nu trage nici un folos 
„din actele, pe care le face, totuş negotiorum gestor răspunde de om- 
„nis culpa, fiindcă de bunăvoia' sa s'a amestecat în afacerile altuia 
şi le-a administrat !1.—Dar, această răspundere poate fi micşorată, 
-ori mărită: Ea este micșorată, când e vorba de o afacere urgentă, 
care, dacă m'ar fi administrată, ar pricinui pagube lui dominus; fiindcă 
negotiorurm gestor prin administrarea .sa a preîntâmpinat pagu- 

"bele de mai sus, de aceea el e răspunzător numai de lata culpa !2, 
Răspunderea este mărită, când. e vorba de acte, pe care dominus 

-negotii nu le făcea; dacă negoliorum gestor face astiel de. acte, 
răspunde şi de casus 3, 

II. Efecte faţă de dominus negotii, 
Se poate,.ca acesta să fie sau o persoană capabilă, de: 

-agere, sau una incapabilă, ca negoliorum gestor să fie şi el 
interesat la administrarea afacerilor şi ca dominus negoții să fi 
“oprit să se amestice cineva în administrarea afacerilor sale. 

1) Dominus negotii e capabil de agere. In acest caz obliga- 
“ţiile sale se aseamănă foarte mult cu acelea ale mandantului, 
-dacă negotium utiliter gestum est (dacă administrarea a fost 
folositoare) !4, 

Ullitas se apreciază subiectiv. De pilaă: Primus, având 

8) D, 3,5, de neg. gest, 6 889 şi 10,9, 
9) D., 3, 5, de neg. gest. 6 $ 12, 19 $ 4, 21 $2, 31 $$2 şi 3, 38. 
10) ]., 2, 27, de oblig. quae gquasi ex contr. nasc. $ 1; D.,3,5, de 

„neg. gest, .2, 6 $ 12, 31 83,38. . 
11) D., 3, 5, de neg. gest., 13, 21 Ş 3. 
12) D., 3, 5, de neg. gest., 3$9. 
13) D., 3, 5, de neg, gest., 1. 

. 14) D, 3, 5, de neg. gest, 1, 2, 6 Ş6, 10 Ş 1, 12 $'2,19 Ş 4, 22,27 
:31 pr 37 $ 1, 43, 45 pr. -
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un grajd, ce ameninţă să se năruească, îşi zice, că de cât să: 
tocmească pe cineva, ca să dărâme grajdul, mai bine aşteaptă: 
năruirea lui. In astfel de imprejurări Primus pleacă din Roma.. 

Secundus un prietin al său, văzând, că grajdul stă să se năru- 
- ească, tocmeşte lucrători,.care îl repară. In acest caz admini- 

„strarea nu-i folositoare, fiindcă Primus înadins n'a reparat grajdul,. 

pentru ca să se năruească şi să nu mai aibă cheltueli cu dara- 
marea lui, 

Dar, pentru ca nepotiurn să fie utiliter gestum, este “'deajuns- 

să fie utiliter coeptum, adică să fie început folositor, chiar dacă 

rezultatul nu s'a obţinut din cauze neimputabile lui ges-- 

tor15. De pildă: Primus are o casă mare aducătoare de ve- 
nituri însemnate. In lipsa lui Primus din Roma, acea casă în 

urma unei furtuni mari sufere stricăciuni. Secundus, prietenul lui. 

Primus, repară casa. Pe urmă, un incendiu distruge casa până 

la pământ. În acest caz negotium este utiliter gestum, fiindcă 

atunci când a tost început (coeptum) era folositor. * | 
Dacă negotium utiliter gestum est, atunci dominus negolii: 

capabil de agere este obligat ca şi un mandant şi trebuie să. 

înapoeze lui gestor atât toate cheltuelile făcute în mod conve- 
nabil şi folositor, cât şi dobânzile banilor cheltuiţi, şi să des- 

carce pe gestor de toate obligaţiile luate în cursul administrării 16,. 
2) Dominus negotii este incapabil de agere, d. p. este un 

pupil. In acest caz el nu-i ţinut de toate cheltuelile făcute de 
gestor, ci poate fi condamnat numai in quanturm locupletior 

Jactus est!.. 
| 3) Negotiorum gestor. este și el interesat la administrarea: 

“afacerilor. Şi de data aceasta dominus e ţinut numai in quanturre: 
iocupletior factus est 8, 

4) Dominus negotii a oprit să se amestice cineva în admi- 
nistrarea afacerilor sale. In acest caz dominus, nu numai că nu-i. 

obligat la nimic, dar gestor e răspunzător şi de casus 9. 

15) V. mai sus n. 4 ” 
. 16) D., 3, 5, de neg. gest, 2, 9, 10, S1 532 25, 31 SS 4 şi 7,. 

37, 43, 45 pr., 46, 
17) D., 3, 5, de neg. gest,, 3,5, 6, 37, pr. 
18) D., 3, 5, de neg. gest,6 $3. “ ” 
19) D., 3, 5, de neg. gesi., 8 S 3; D., 17,1, manduaii, 6$ 2, 40.
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II. Pentru valorificarea îndrituirilor lor dominus negotii are 
„„actio negotiorum gestorum directa, iar negotiorum gestor are actio 
“negotiorum gestorum contraria- şi jus retentionis 20, 

E. Varietăți, 
Avem patru cazuri, care se apropie de negotiorum gestio. 
|. Actio funeraria. Cine a înmormântat pe socoteala sa pe 

“un mort, pe care nu erâ obligat să-l înmormânteze, are contra 
„acelor, care sunt obligaţi la aceasta, o acţiune - numită actio 
funeraria, 

Reclamant în această acţiune este acel, care a făcut chel- 
tuelile, chiar dacă va fi crezut, că ingroparea îl priveşte, şi chiar 
dacă va fi fost oprit de acei, pe care voia să-i oblige ?!, 

Pârât poate îi orice persoană obligată de lege să îngroape 
“pe cel mort şi anume: Legatarul însărcinat anume cu îngropa- 
rea; iar îu lipsa unui astfel de legatar, moștenitorul (fie testa- 
mentar, fie ab intestato), paterfamilias al mortului, soţia, care 
“dobândeşte zestrea, şi subsidiar chiar soţia, care nu dobân- 
-deşte zestrea, dar numai în marginile mijloacelor sale, 

Creanţa reclamantului este privilegiată, adică trebuie plătită 
-cu precădere din moştenire 23, Ă 

II. Când un posesor de bună credință al unui lucru vinde 
„acest lucru, care pe urmă sau piere la cumpărător, sau e do- 
bândit de posesorul actual prin usucapiune, accesiune, specificaţie, 
„adevăratul proprietar nu poate intentă rei vindicatio, dar, poate 
“intentă acțio negotiorum gestorum- contra fostului posesor 'de 
-bunăcredinţă, ca să'i restitue preţul, deși acesta, când a vândut, 
iva înțeles să vândă pentru proprietarul adevărat 2. i 

III. Acel care, crezându-se moștenitor (moştenitorul  pu- 
“tativ), face cheltueli, pe care se crede obligat să le -facă în 
calitate de moştenitor (d. p. plăteşte datoriile "moştenirii, ori 
„legatele) şi care prin aceste cheltueli liberează pe adevaratul 
moştenitor de o obligaţie incumbând moştenirii, are actio Neg0- 
«diorum gestorum contraria împotriva adevăratului moştenitor, 

20) ]., 3, 27, de oblig. quae guasi ex contr., Ş 1. 
21) D., 11, 7, de religiosis, 12 Ş 2, 14 S$ 7, 13 şi 15.. 
22) D., 11, 7, de relig., 12 $ 4, 14 $1, 16-30. 

+ 23) D. 11, 7, de relig., 12—32, 37, 38, 45. 

24) D., 3, 5, de neg. gest, 49; C,, 3, 32, de rei vindic, 3,— V.. Maşuz, 
21.0 1, $ 274, n. 34 şi 35, .
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deși, când a plătit, n'a avut cugetul să-l oblige pe acesta%; 
IV. Creditorul, care a obţinut missio in possessionem bonorum» 

ale datornicului, dacă în interesul său face cheltueli cu admini- 
Strarea acelor bunuri, deși îi lipseşte cugetul să administreze: 
pentru altul, totuş are o in factum actio, ca să i se inapoieze 
toate cheltuelile nefrauduloase. Dar, fiindcă cine are ioloasele: 
trebuie să sufere şi neajunsurile, pretorul mai dă tot o in factum 
aciio contra acelui creditor, ca să înapoeze fructele culese şi să 

plătească despăgubiri peniru pagubele pricinuite prin dolui lui 26 

“Secţia 1. _ 

OBLIGAŢULE DE A DA INAPOI LUCRURILE PRIMITE, ORI 

DEŢINUTE FĂR* DE CAUZĂ. 

Ş. 274. Generalităţi. 

Am văzut!, că actele juridice sunt determinate de o cauză. 

Quid, dacă acea cauză sau nu se întăptueşte, sau este furpis 

(ruşinoasă), sau este injusta, sau nu există? De pildă : Primus dă 
un lucru lui Secundus, pentru ca acesta la rândul său să-i dea 

“alt lucru în schimb; dar, Secundus, după ce a primit lucrul, nu 

mai dă lui Primus alt lucru, adică nu se întăptueşte cauza, 

“pentru care Primus dăduse lucrul său. In acest caz Primus nu 

poate intentă rei vindicațio, fiindcă darea (datio) lucrului făcută şi 

primită cu intenţia de a strămută şi de a dobândi lucrul dat; 

are de etect de a-l face pe Primus să piardă proprietatea, iar 

pe Secundus s'o dobândească. Astiel Secundus se îmbogăteşte - 
-pe nedreptul, fără cauză (sine causa) în paguba lui Primus. — 
Fiindcă Secundus se îmbogăţeşte pe nedreptul în paguba lui 

Primus, Oare poate acesta să ceară înapoi lucrul, pe care I-a. 

dat? Pe ce s'ar întemeea o astfel de cerere? Fost-a vreo con- 

venţie intre Primus. şi Secundus, ca, dacă acesta nu va da alt 
lucru în schimbul lucrului primit, să fie obligat să dea înapoi 

acest lucru? Nu! Deci, Primus nu poate, în virtutea vre unei: 

convenții, să ceară lucrul înapoi! 

. 25) D,, 3, 5, de neg. gest., 1, 49 in fine; D.,.42, 5, de rebus auctor.y 
17 pr.—V. "Maynz, |. c., $ 274, n. 36 şi urme . 
- 26) D., 42, 5 de, rebus auct, 9 pr. 

DV. Vol. |, 1, $. 69, p. 337 şi urm,
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Dar, este . nedrept, ca cineva să se îmbogăţească în pa- 

:guba altuia! Acest mare principiu de echitate a înrâurit şi în 
.cazurile noastre de mai sus, şi pe temeiul lui jurisconsulţii 

“romani, începând de la sfârşitul Republicei, au plăzmuit nişte 

acţiuni, condictiones, cu care să se poată cere înapoi, ceea, ce 

s'a primit, ori se deţine de altcineva făr' de justă cauză, adică 
“făr' de înfăptuirea cauzei, ori când cauza este fturpis, ori când 
-este injusta, ori când nu există (sine causa) 2, Ele nu se înteme- 

-iază pe vre o convenţie a părţilor, ca sau să se dea înapoi, sau să 

se înapoieze; dar, în ce priveşte efectele lor, se aseamână foarte 

mult cu obligaţiile convenţionale de a da înapoi, ori de a îna- 

-poiă. De aceea, ne îndeletnicim cu aceste condictiones la obliga- 

“ţiile, care nasc giuasi ex contractu, 

" Condictio este o in personam actio stricti juris şi în acelaş 

“timp, fiindcă în formula ei-nu e nevoie să se arate cauza, pen- 

“tru care se reclamă, este şi o acţiune abstractă. — Prin con- 

-dictiones, date în cazurile noastre, se urmăreşte, în general, ca 

-acel care a primit un lucru făr' de: cauză, ori deţine un lucru 

făr' de cauză, să fie condamnat „cel puţin in guantum locupletior 

:factus est. 
Cele mai însemnate dintre aceste condictiones sunt urmă- 

“toarele: 

 „Condictio causa data causa non secula sau condictio ob rem 

dati sau condictio ob causam datorum. 

Să presupunem, că Primus în , vederea căsătorei unei fete, 
z3i dă un lucru pentru a o înzestră. Aceasta este o datio ob cau- 

„sam. Cauza, pentru care sa dat lucrul, este încheierea căsătoriei, 

-adică o cauză viitoare şi cinstită (causa futura et honesta). Ce 

se întâmplă, dacă nu se realizează căsătoria, adică dacă nu se - 

“înfăptueşte causa futura et honesta? — Primus .sufere o pagubă, 
" ciar fata se-imbogăţeşte făr' de causă! De aceea: 

Ori de căte ori sau am dat un lucru, sau am făcut altă 

:prestaţiune, determinaţi fiind de o causa futura et honesta, care 
“nu s'a realizat, putem intenfă condictio causa data causa non 
:secuta, ca să cerem înapoi lucrul dat, ori _prestaţiunea făcută 

2) D., 12, 6, de conaict. indeb., 14, 66; D., 57, 17, de reg. juris, 206; 
:D., 14,3, de institoria act. 17 $ 4; D,, 23, 3, de jure dot., 6 82.
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dimpreună 'cu fructele, dacă. acel lucru e aducător de îructe,. 
afară de cazul în care s'a dat bani, când nu se dă înapoi - şi 
dobânzile lor 1. — Dacă lucrul nu poate fi înapoiat, pârâtul va: 
fi condamnat la despăgubiri in quantum locupletior factus est în: 
clipa intentării acţiunii 2. 

Când causa honesta et futura este o. altă: prestaţiune de.- 
făcut de acel, care a primit sau lucrul, sau prestaţiunea noastră, 
acesta poate scapă de obligaţia sa, dacă dovedeşte, că ma pu-. 
tut execută din: pricină, că sau reclamantul e de vină 3, sau că 
el, pârâtul a făcut tot ce i-a stat în putință, ca să execute şi: 
totuş n'a putut să execute +, 

“Când causa futura . constă în altceva de cât o prestaţiune: 
şi nu s'a înfăptuit, trebuie să se dea înapoi ' imediat ce, acea 
cauză nu s'a înfăptuit. Astfel, în pilda de mai sus, de îndată 
ce căsătoria proiectată nu s'a încheiat, trebuie să se dea înapoi 
ceea, ce se primise pentru înzestrare 5, i 

“Cauza este titlul juridic, care ne indritueşte să intentăm. 
condictio. De aceea, cauza trebuie să fie deosebită foarte. bine: 
„de simplele motive. ? o - | 

$. 276. Condictio ob turpem causam. 

„_Condictio ob turpem causam poate îi intentată, când am: 
dat un lucru, ori am făcut o prestaţiune, fiind determinaţi de o 
cauză viitoare, dar ruşinoasă (causa futura et inhonesta). De- 
pildă: Dăm 100 HS. lui. Secundus, ca să săvârşească un de- 

„lict, d. p. un sacrilegiu, ori ca să facă ceea, ce este obligat să. 
facă d. p. să înapoeze un depozit, ori să nu facă ceea, ce tre-. 
buie să nu facă, d, p. să nu facă un sacrilegiu, - Da 

1) V. mai jos Ş. 279, n. 18, p. 381, 
2) D., 24, 1, de donat. inter virum et uxorem, 7, pr. -- 
3) C., 5, 3, de donat. ante nuplias, 15. - 
4) C.. 4; 6, de condici. ob causam datorum, 10 şi 11; D.,12, 1,dereb.. 

cred, 19; D., 12, 4, de condict. causa data causa non secula, 3 pr.$ 3, 5- 
$ 1; D., 19, 5, de praescr. verbis,5 £ 1; C., 4, 64 de rer. permit, 1 în fine.. 

5) D., 12, 4, de condict. c. d. c. n. s.; 2, 6—10, 12, 13; D., 12,7, de 
condict. sine causa, 5 ; D., 23, 3, de jure dot, 1 Ş 3, 9-pr., 10$$ 4şi5, 74: 
D., 23, 1, de sponsalibus, 10; D,, 39, 5, de donat, 1 $ 1; C., 5, 3, de donat. 
ante nupt., 15 şi 16; D., 39, 6, de mortis causa donat., 13 pr., 18 $$1 şi 3. 
31 $$ 3 şi 4, 35 $ 3; D., 12, 6, de condict,, indebiti, 65 $ 3. ai
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„Când este turpiter acceptum, îie că s'a realizat cauza, fie 
-că nu s'a realizat, se poate totdeaună să se ceară înapoi. Aşa 
“este în cele două pilde din urmă de mai sus !. 

Dar, dacă este turpiter datum, nu se poate nici- o dată 
-să se ceară înapoi şi nici nu mai este nevoie să: se cerceteze, 
-“dacă este, ori nu turpiter acceplum. Aşa este în pilda cea dintâi 
de mai sus 2. Azi se zice: Nemo audiatur propriam turpitudinem 
„allegans. * 

Condictio ob turpern causam' are de scop darea înapoi 
completă sau a lucrului dat, sau a prestaţiunii făcute, dimpreună 
cu fructele produse. Numai când este vorba de bani, nu tre- 
“buie să se dea şi dobânzile 3. 

Pârâtul nu este liberat, dacă lucrul dat, ori i prestaţiunea 
„primită a pierit. prin Casus +. 

= 

$. 277. Condictio ob injustam causam. 

Condictio ob injustam causam poate fi intentată, când am - 
“dat un lucru, ori am făcut altă prestaţiune, fiind determinaţi de 

o cauză nedreaptă (causa injusta). De pildă: Primus, jucând 
jocuri oprite cu Secundus, a pierdut 100 HS: Fiindcă din jocu- 

“rile oprite nu pot izvort obligații, Primus nu-i obligat să plă- 
'tească lui Secundus-acei 100 HS. Totuş Primus plăteşte, Ceea, 
„ce l-a determinat pe Primus să plătească, este o cauză oprită 
„de lege, neconformă cu dreptul, injusta. —. Deci, 

Condictio ob injustam causam are de obiect darea unui 
“lucru, ori facerea altei prestaţiuni determinate de o injusta causa, 
“care au avut de efect îmbogățirea cu voia noastră, dar în pa- 
:guba noastră, a persoanei, care a primit. Cauza este injusta, 
“când sau este oprită de lege, sau actul juridic nu s'a născut în 
mod regulat, conform cu legea. De pildă: Plata unei datorii 

-din jocuri oprite, Plata de dobânzi oprite (cămătăreşti). Plată 
“făcută: de un pupil, fără ca tutorul: să-i completeze capacitatea. 

„Această condictio are acelaş scop ca: şi condictio causa 

1) D.;- 12, 5, de condict. ob turpem vel injustam causa, 2 pr. şi $. 1, 4 
-s 2, 9 pr. şi $ 1; C., 4, 7, de condici. ob turpem causam, 6, 7. 

2) D, 12, 5, de condict. ob turpem causam, 4, pr. SS. | şi 3, 2 $2,3,8. 
3) D., 12, 5, de condict. ob turpem causam, 9 in fine; C., a, 7, de 

-condict, ob turpern causam, &. V. mai sus $. 275, n. 1. 
C., 4, 7, de condict ob turp. causa, 7.
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data causa. non secula: Darea înapoi a lucrului, ori a presta= 
țiunii primite, dimpreună cu fructele, dacă sunt aducătoare de. 
fructe. Numai când e vorba de bani, nu trebuie să se dea şi 
dobânzi 1; i 

“ $. 278. Condictio ex injusta causa. 

Condictio ex injusta causa poate fi intentată, când o'per- 
soană se îmbogăţeşte fără de voia noastră, dar în paguba noa- 
stră, în urma unui act ilicit, 

Actul ilicit poate fi sau un delict, sau alt fapt ilicit, ce nu 
constitue un delict, 

Actul ilicii este un delict. Delictul a fost: săvârşit: Sau de 
acel, care s'a îmbogăţit. Aşa este: în cazurile, în care se dă 
-condictio furtiva, actio rerum amotarum, actio vi bonorum ra- 
portum. — Sau delictul a fost săvârşit de altcineva de cât acel, 
care s'a îmbogăţit. De pildă: Primus, moştenitorul lui L. Titius, 
găseşte în moştenire un lucru, pe care £. Titius l-a dobândit 
printrun delict (furt ş. a.). 

Actul ilicit nu-i un delict. Aşa este în cazul, în care se dă 
condictio possessionis, adică pentru a recăpătă posesiunea, de 
care am. fost lipsiţi pe nedreptul de altcineva, Deasemenea, - 
când cineva cu rea credinţă a cules fructele lucrului nostru, 

-Scopul condicţiunei este condamnarea pârâtului să dea. 
înapoi valoarea, cu care a fost imbogăţit o clipă, chiar dacă 
în momentul intentării acţiunii nu s'ar mai găsi îmbogăţit 2, 

„Pârâtul nu poate cere impensae, pe care le va fi făcut cu 
lucrul primit 3, - 

  

1) V. mai sus $. 275, n.1, p. 379, 
1) V. Vol. 1, 2. $ 65, B, p. 44 şi urm. 
2) D., 12, 6, de condict, indebiti, 55 inf. D., 13, 7 de pigner. act, 

22 $ 2; D, 22, 1, de usuris, 15; C.; 9, 22, crimen expilai. hered., 4, 
3) V. mai sus n, 2, |
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$ 279. Condictio” indebiti. 

___Să presupunem, că o persoană se crede datoare, şi plă- 
teşte, ceea ce nu datoreşte, d. p. plăteşte o sumă de bani, Pe 
urmă constată, că în realitate nu datorea nimic, aşa că acel, 

„care a primit prestaţiunea nedatorită, o deţine fără' de cauză 
şi se îmbogățeşte pe nedreptul in paguba acelui, care a făcut'o. 
In astfel de cazuri se dă condictio indebiti, ca să se ceară înapoi 
ceea, ce s'a dat, - a 

Condictio indebiti este - -condicţia, cu Care cerem înapoi 
o plată putativă, adică cerem înapoi o prestaţiune, pe care am 

-“făcuto cu cugetul de a execută o obligaţie, care credeam, că 
există, dar în realitate nu există 1, 

|. Pentru ca să se poată intentă condictio indebiti se cere . 
întrunirea a trei elemente: Solutio, indebitum şi error. 

1) Solutio. Trebuie. să se găsească întrunite toate. elemen- 
tele unei solutio (plăţi), afară de existența datoriei 2, 

2) Indebitum. Trebuie să nu existe datoria. — Avem de 
a face cu un indebitum: 

| Când nu există de loc obligaţia 3. Aceasta se “întâmplă : 
" Când n'a existat obligaţia şi nu va există. Când a existat şi 
acum nu mai există, Când nu există încă. 

Când obligaţia este. nevalabilă, fie ipso. jure, fie 0pe excep- 
tionis, In cazul din urmă trebuie, ca în urma excepţiei opuse 
să nu rămână nici macar o obligaţie naturală +. 

Când acel, care a primit solutio, nu-i creditor 5, 
Când acel, care a făcut .solutio, nu-i datornic, dar crede, 

că, este 5. 
Când s'a dat alt lucru de cât acel, ce se datorea€. 

Când s'a dat mai mult, de cât se datorea?, 

1) Cajus. 3$91;]., '3, 14, quibus modis re contrah, oblig, ŞI; J-, 
3, 27, de oblig. quae quasi ex conir., $ 6; D., 12, 6, de condict, indeb., 33 

2) D., 12, 6,;:de condict. indeb., 33; ]., 3, 14, quibus modis re contr. 

oblig., $ 1, verbis ; Unde pupillus. 
3) D., 12, 6, de condict. indeb., 26 Ş 3, 16—18, 48, 56, 60 $1. 

4) Vatie. fragm., 266; D., 12, 6, de condict. indeb., 26 S 3, 
5) D., 12, 6, de condict. indeb., 65 Ş 9, 
6) D, 12;:6, de condict. indeb,, 19 $ 3, 26, $$. + şi 6, 32 $3. 
7) D,, 12, 6, de condict, indeb., 19 $ 4, 20,22 $1,26$ | $ 4-6, 32 

pr. şi Ş 3,
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3.'Error. Trebuie, ca solutio să fie făcută din eroare. — Dacă 

Ştim, că nu datorim şi totuş plătim, mavem de a face cu plata 

unui indebifum, ci cu o donaţie 8, 
Este foarte controversată chestiunea: Ce fel de eroare este 

deajuns ? Eroarea de fapt, ori şi eroarea de drept? Eroare 

scuzabilă, ori şi acea nescuzabilă ? 

„___ În izvoarele noastre găsim, că se dă condiciio indebiii nu 
numai În caz de eroare de fapt, ci, uneori, şi în caz de eroare 

„de drept, şi nu numai în caz de eroare scuzabilă, ci, uneori, 

şi când eroarea nu-i scuzabilă, De aceea, trebuie să spunem, că 

pentru ca să se poată intentă condictio indebiti, trebuie să fie 

vorba de o astfel de eroare, în cât, dacă n'am fi fost înrâuriţi 

de ea, m'am fi făcut plata sau prestaţiunea, de care-i vorba *. 

Dar, în mod excepțional, nu se cere eroarea, când e vorba 

de datorii din jocuri oprite, de dobânzi cămătăreşti, de transacţie 

“de alimente, de donații mai mari de 500 solizi neinsinuate şi 

de donaţii între soţi*0. _ 

II. Reclamant în condictio indebiti este acel, care a făcut o 
solutio indebiti în calitate sau de datornic direct (fie unic, fie 
-coreal), sau de garant, precum şi moştenitorii săi. Deasemenea 

acel, pentru care s'a tăcut o solutio indebili de tutorul său, ori 
de mandatarul său, ori de un negofiorum gestor al său, precum 

şi moştenitorul adevărat, când solutio a fost făcută de moşte- 
-nitorul putativ i, 

III, Pârât poate fi orice persoană, care a primit indebiturmn, 

fie personal, fie prin reprezentanţi, precum şi acel, care a 

ratificat solutio primită de -un negotioruri gestor !2. — Dacă acel, 
care a primit solutio este de reacredinţă, se poate intentă contra 
sa şi condictio furtiva 5, ” 

8) D., 50, 17, de reg. jur., 53 şi 82. 
9) V. Maynz 1. c., II, $ 277, n. 12—20 şi 69— 63, —D., 22, 3, de probat, 

25, pr.; D., 22, 6, de juris et facti ignorantia, 9 $ 5; C., 1, 18, de juris et 

faci ignor., 10; C., 4, 5, de condict. indeb., 7 şi u; C., 6, 50, „ad leg. Falci- 
diam, 9, D., 12, 6, de condict. indeb., 1 $ 1, 2 pr. 

10) D., 12, 6, de cond. ind., 23 $ 2 26 pr. şi $ 1; Cua. 32, de usuris, 
18; C., 3, 34, de aleat., 3; C., 8, 53, de donat, 34; D., 2% 1. de donat. inter 

v. et u. 6. 

11) D. 12, 6, de condict. îndeb., 2 Ş 1, 3, 4,5, 6 pr. şi Ş 3, 19 inf. 

20, 25, 38 s.3, 417, 57 pr. GL. 
12) D., î2, 6, de condict, indeb., 6 S$ 1 şi 2, 19 $1, 33, 37, 49,57 $ 

1; D, 3, 5, de neg. gestis, 6 $ 9 verbis Et sicut, 
: 13) D,, 13, 1, de condict. furtiva, 18. —
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IV. Reclamantul, ca să căştige, trebuie să dovedească exis- | 
tenţa celor trei elemente (solutio, indebitum Şi error). 

1) Uneori nu-i nevoie de” dovedit indebitum, şi anume: 
Când, obiectul reclamaţiei este o cautio indiscreta!+, adică. 

un Înscris, care nu arată cauza, pentru care a fost dat, 
Când pârâtul tăgădueşte so/utio 15, “ 

- Când reclamant este o :persoană dintre acelea, guihus per- - 
missum est jus ienorare (femei, minori, ostaşi, ori rustici) 16, 

2) Eroarea, cele de mai multe ori, nu e nevoie să fie. 
dovedită, fiindcă dovada ei rezultă implicit -din „dovedirea lui 
indebitum. 

V. Scopul condicţiunii indebiti este să se obţină înapoi 
ceea, ce s'a plătit nedatorit, întru atât întru cât pârâtul se gă- 
sește îmbogățit în momentul, când se face litis contestatio 11. — 
Responsabilitatea pârâtului se: determină după regulele generale: 
asupra prestaţiunii dolului, a lui casus şi a culpei (deci şi a în- 
târzierii) cu nuanțele, care decurg din principiul fundamental al! 
obligaţiei noastre şi din natura obiectului reclamat. Astfel: 

1) Acţiunea pentru a obţine înapoi o sumă de bani, dând 
naştere la un judicium strictum, nu comportă şi plata dobânzilor, 
ci numai a capitalului, cu care pârâtul e privit că s'a îmbogăţit 18, 

2) Când e vorba de cereale, care au fost consumate de acel, 
care le a primit, acesta trebuie să dea. inapoi valoarea lor-din 

„clipa consumării, fără dobânzi, fiindcă, s'a îmbogăţit cu această . 
valoare 19, 

3) In afară de aceste două cazuri pierderea întâmplătoare 
(prin casus) a lucrului dat, are de efect să libereze .pe datornic, 
afară numai dacă nu se găseşte îmbogăţit în urma posesiunei 
avute. In acest din urmă caz,pârâtul trebuie să dea înapoi va- 
loarea, cu care se găsește îmbogăţit în clipa, în care se face 
litis contestatio 2, 

4) Când prestaţiunea făcută este susceplibilă- de a ţi dată 
înapoi materialicește şi mai există încă la acel, care a primito, 

  

14) D., 22, 3, de probat, 25 $ 4. 
15) D., 22, 3, de probat. 25 pr. 

- 16) D., 22, 3, de probat, 25 ŞI. 
17) D., 24, 1, de donat, înter vir, et uxor., 7 pr. . 
18) C., 4, 5, de condict, indeb., 1; C., 4, 7, de condici. 0b turpem cau sam, 4. ” 

19) V. mai sus n. 18.-D., 12, 6, de cond, indeb., 65 $ 6,7; D.,19,5 de praescr, verbis, 25 in ]. | 
20) V. mai sus, n. 17.
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acesta trebuie s'o dea înapoi dimpreună cu fructele şi acce- 
soriile. 21, - Si 

Când acea prestaţiune nu mai există la acel, care a primit'o, 
fiindcă a pierit prin casus, ori a fost consumată de bună cre- 
dinţă, acela trebuie să dea înapoi in quantum locupletior factus 
est 22, | 

Când e vorba de un lucru, care nu mai există, fiindcă 
a fost vândut de acel, care l-a primit, acesta trebuie să dea 
înapoi in quantum locupletior factus est, adică. preţul primit 2, 

5) Când prestajiunea făcută nu-i susceptibilă de a fi dată 
înapoi materialicește, pârâtul este condamnat: 

Sau la valoarea prestaţiunii primite 2:, 
Sau la liberarea de obligaţia, pe care ne am luat'o şi, dacă 

am dat şi un înscris în această privinţă, la înapoierea înscrisu- 
lui 25,. i | 

Sau la reînfiinţarea îndrituirii stânse prin renunțarea noastră 
şi, dacă am dat o chitanţă în această privinţă, la înapoierea 
chitanței 2%, 

VI. Pârâtul în această. condictio este îndrituit să scadă im- 
pensae făcute de bună credinţă 2. 

  

21) D,, 12, 4, de condici. c. d. e.n. s,7 $ 1, 12; D., 12, 6, de con- 
dict. indeb,, 15 pr., 26 $ 12, verbis Ut puta; 65 $ 5; D., 22, 1, de usuris 

22) D,, 12, 4, de condict. c.d. c.n.s, 5 Ş$ 2 şi 3. D., 12,6, de 
condict. indeb., 29, 65 $ 5; D,, 19, 1, emil, 30 pr. în f.; D., 24 1, de donat: 
inter v. et u., 31 $ 10, 50 st, MI 

23) D., 12, 1, de rebus cred., 23; D., 12,€, de cond. indeb., 3 in f, 
26 $ 12, 65 $ 8; D., 39, 6, de mortis causa donat., 19, 37 $ 1, | 

24) D., 12, 6, de condic, indeb., 26 Ş 12, 40 8 2, 65 S$6,7şi8. 
25) D., 12, 4, de cond. c. d. c.n.s.,9$-Lin f.3 D., 12, 6, de 

cond. indeb., 31, 39; C., 4, 5, de cond, indeb,, 3; C.,4, 30, denon num. pe- 
cunia, 1, 14 $ 2; C., 8, 41, de fidejuss., 15. — . 

„ 26) Du 12, 4, de cond. c. d. c.n.s., 4 şi 10; Du, 12,6, de cond. in- 
deb., 22 $ 1; Ct. C., 4, 5, de cond. indeb., 3; C,, 4, 30, de non num. pecu 
7, 14$2;C., 8, 41, de fidejuss., 15, 

- 27) D., 12, 4, de cond. c. d. c.n.s,5pr.; D., 12, 6, de cond. indeb., 
26 $ 12,65 $5.: | 

S. G. Longinescu — Dsept Roman - 25
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VII. Condictio indebiti nu poate fi intentată, când solutio a 
_" „fost făcută pentru a execută : 

Sau o obligaţie naturală 2. —- Sau o obligaţie morală?, 

Sau o transacţie %. Sau o hotărire3!, 
Sau o obligaţie, care prin tăgăduire s'ar duplifică, con- 

îorm regulei lis infitiando crescit in duplum 2. In acest din urmă 

caz nu “se dă condictio indebiti din pricina următoare : Acest 
datornic reclamat de creditor,— dacă ar tăgădui datoria, iar cre- 

ditorul ar dovedi, că datoreşte,—ar fi condamnat la dublu. Ca să 
evite „aceasta, el nu tăgădueşte, ci plăteşte şi pe urmă intentează 

condictio indebili. Dar, păşind astfel el ar tăgădui prin înconjur 

şi deci ar eludă regula /is infitiando crescit in duplum. Aceasta 

nu se poate! 

$, 250. Condictio sine causa, 

1. Am văzut “mai sus, că în caz de condictio indebiti acel. 

care a primit prestaţiunea, trebuie s'o dea înapoi, fiindcă dacă 

mar da-o înapoi, ar opri-o fără cauză (sine causa). Deci, con- 

dicio .indebiti se întemeează pe lipsa de cauză. — Principiul, pe 

temeiul căruia a fost plăzmuită condictio indebiti, a fost întins 
„mai. târziu, plăsmuindu-se condictio sine causa !. 

11. Condictio "sine causa poate fi intentată: Intăi, când o 

prestaţiune a fost făcută . făr'de cauză juridică, dar nu se gă- 
sesc întrunite elementele cerute, pentru ca să se poată intentă |. 

condiciio indebiti. Şi al doilea, când o persoană s'a îmbogăţit în 
paguba noastră printr'un lucru al nostru, fără ca noi să i-l fi 

„dat şi fără ca voinţa noastră să fic ontribuit la aceea îmbogăţire. 

28) D., 2, 2, quod quisque juris în alterum statuerit, 3 $ 1; D., 12,6, 
de cond. indeb., 13 pr., 19 pr., 26 $ 12, 335831 şi 2, 40 Pr 5 59, 64. 

29) D., 12, 6, de cond. indeb,, 11, 32 $ 2. 
30) D., 12, 6, eod., 52, 65 $4, 
31) D., 5, 1, de judiciis. 74 $ 2; D., 12, 6, de cond. indeb., 42. 

32) ]., 3, 27, de oblig. quasi ex contr., 31; C., 4,5, de cond. indeb.,&, 
1) D., 12, 7, de cond. sine: causa, 1 şi 4; D., 12, 6, de cond. indeb., 

€6; D, 24, i, de donat. inter v. et u., 6.
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1) O prestaţiune a fost făcută făr'de cauză juridică, dar nu 
se găsesc întrunite elementele cerute, pentru ca să se poată intentă 
condictio indebiti. Deosebim' două cazuri: Când cauza n'a existat 
nici odată şi când a existat în clipa facerii. prestaţiunii, dar a 
dispărut pe urmă, ! | 

Cauzu n'a existat nici odată. De pildă: Primus dă lui Se- 
cundus o sumă de bani ca donaţie, Secundus o primeşte ca 
împrumut şi o cheltueşte. — Altă pildă: Primus dă lui Se- 
cundus.un înscris, prin care recunoaşte, că acesta I-a împrumu- 
tat cu o sumă de bani. Secundus, după ce primeşte înscrisul, nu 
mai dă banii. Primus este îndrituit să ceară înscrisul înapoi, ca 
fiind deţinut de Secundus îărde cauză. — Altă pildă: Primus 

„ Cumpără un lucru extra comercium (d. p. res religinsa) de la Secun- 
" dUS şi plăteşte preţul. Lucrul extra commercium, nu poate fi vân- 

dut. Deci, cauza plătirii preţului n'a putut să existe; preţul este 
- deţinut de vânzător făr'de cauză şi trebuie dat inapoi 2, 

Cauza a existat în clipa facerii prestaţiunii, dar a dispărut 
pe urmă. De pildă: După ce datornicul amanetar plăteşte da- 
toria, amanetul rămâne la creditor. Când sa dat amanetul există 
o cauză, datoria; dar, după ce aceasta a fost plătită, amanetul 
e deţinut făr'de cauză de creditor şi trebuie dat înapoi 3. 
2) O persoană s'a îmbogăţit în paguba noastră printr'un 

lucru al nostru, fără ca noi să i-l fi dat şi fără ca voinţa noas- 
tră să fi contribuit la aceea îmbogăţire. De pildă : Posesorul. de 
bună credință, crezându-se proprietar, vinde robul. Pe urmă, 
robul moare, iar proprietarul adevărat îi reclamă acest rob. Pose- 
sorul de bună credinţă; nu mai are robul, fiindcă "1-a vândut; 
dar, are preţul încasat, cu câre s'a îmbogăţit fărde cauză în 
paguba proprietarului. Acesta-i îndrituit să ceară preţul, fiindcă 
e deţinut făr'de cauză t — Altă pildă: Acel, care a incasat 
nişte bani pentru noi, îi dă, făr'de știrea noastră, cu împru- 
mut altuia.In acest caz, dacă nu vor fi intrunite elementele 
unei negotiorum gestio, şi fiindcă nu am dat noi banii cu îm- 
prumut şi nici mau fost daţi cu ştirea noastră, împrumutatul 

2) D.„ 12, 1, de reb. cred, 18;.C,, 4, 5, de cond, indeb, 3; C,, 4, 30, 
de non num. pec., 1, 14 $2; C., 8, 41, de fidejuss., 15; D., 1S, 1, de con- 
irah., emt., 23. — ” | 

3) D., 12, 7, de cond. sine causa, 1 $Ş 2 şi 3; D., 12, 1, de reb. cred. 
12 Ş 1. - | 

4) D., 12, 1, de reb. cred, 23. 

7
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s'a îmbogăţit în paguba noastră fărde cauză. De aceea, vom 
putea cere banii inapoi cu condictio sine cqusa, care, în acest caz, 
se numeşte condictio Juventiana, după numele lui /uventius 
Celsus, făuritorul ei 5, 

III. Condictio sine causa, fiind generalizarea condiţiunii in- 
debili, urmăreşte acelaş scop ca şi aceasta: Inapoiarea presta- 
țiunii primite, ori în cazul contrar condamnarea pârâtului in 
quantum locupletior factus est 6. 
„IV, Condictio sine causa nefiind decât condictio — indebiti 

generalizată, se pune întrebarea : De ce, după plăsmuirea sa, a 
mai fost păstrată şi condictio indebiti ? 

Condictio indebiti a fost plăsmuită cu multă vreme înainte 
“de condiciio sine causa şi, a. fost desvoltată cu foarte mare 
îngrijire. Deaceea, Romanii, spirite conservatoare, au păstrat”o 
alăturea de condictio sine causa, plăsmuire nouă 7. 

V. Am spus, că Romanii au întins principiul, că nimeni 
nu se poate îmbogăţi în paguba altuia făr' de cauză.:Dar, cu 
toată întinderea acestui principiu, au mai rămas unele cazuri, 
în care cineva se poate îmbogăţi făr' de cauză în paguba al- 
tuia, fără ca acesta să poată intentă condictio sine causa. De pildă: 

1) Posesorul de bunăcredinţă, care a făcut impensae cu 
lucrul, nu are nici o acțiune, ca să le poată. „căpătă înapoi, ci 
are numai jus retentionis 8, 

2) Speciticatorul, care nu dobândeşte proprietatea lucrului 
celui nou, pierde munca sa; dar, mare nici o. acțiune, ca să 
obţină despăgubiri dela proprietarul materiei, ci are numai jus 
retentionis 9. 

3) Proprietarul, care pierde o parte din pământul său în 
urma unei avulsio, mare nici o acţiune, ca să ceară valoarea 
pământului şi nu poate face nimic!10, 

4) In cazul, când se schimbă matca fluviului, proprietarul, 
pe pământul căruia s'a mutat acea matcă, nu are nici o acțiune, 
ca să fie despăgubit şi nu poate face nimic! 44, 

5) D., 12,.1, de reb. cred, 32, 
6) V. "mai sus $ 2179, n. 
1) Maynz, |. €., [i $ 277, p. 485—486, 
8) D,, 12, 6, de cond. indeb., 33. 

9) V. Vol. 1,2, $72.D,1,p.81.. 
10) V. Vol. 1, 2, $ 73, B, Li, p. 89, 
11) V. Vol. 1,2 $73, B,1, p. 88.
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“Secţia. 

COMUNITATEA (DEVĂLMĂŞIA) INTÂMPLĂTOARE. ” 

„$ 281. 

A. Prin comunitate (devălmăşie) întâmplătoare (communio 
„ăncidens) senţelege ori ce comunitate, care s'a născut făr' de 
convenţia părţilor !. 

B. Se poate, ca două ori mai multe persoane să ajungă 
a stăpâni în comun (deavalma) un lucru, fiindcă aşa S'au învoit. 
De pildă: Tovărăşia. Cumpărarea unui lucru de cătră două per- 
soane 2. — Dar, sunt cazuri de comunitate fără de voia părţilor. 
O astfel de comunitate poate rezultă: 

In urma unei pure întâmplări, de pildă, în urma unei con- 
Jusio, ori commixtio 5. - | 

In urma unoracte de liberalitate ale unui al treilea 4, De 
pildă: C. Sejus prin testamentul său lasă legat moşia sa 
lui L.. Titius şi M. Maevius. Astiel, moşia lui C. Sejus. ajunge 
să, fie comună pentru L. Tilius şi pentru M. Maevius. 
"In urma unor rândueli legale. De pildă: In caz de moş- 

tenire făr' de testament (ab infestato), rudele de acelaş grad 
vin împreună la moştenire. — Când pentru o donație mai 

" mare de 500 de solizi nu s'a făcut insinuatio, lucrul dăruit 
ajunge comun, dăruitul ajunge. proprietarul lucrului pentru o 
parte egală cu valoarea de '500 solizi, iar dăruitorul rămâne 
proprietar pentru rest. . 

C. In caz de communio incidens obligaţiile, care se nasc 
între devălmaşi, nu se nasc în virtutea unei convenţii ; dar, ele se 
aseamănă foarte mult cu acelea, care se nasc din comunităţi 
“convenţionale, mai ales din tovărăşie, De aceea se zice, că se 
nasc quasi ex 'contractu 5. | 

D. Communio incidens produce următoarele două efecte: 
“Intâi, de Iucrul comun nu se poate dispune decât cu învoirea 
tuturor devălmaşilor.— Al doilea, nimeni nu este obligat să ră- 

1) D., 10, 2, famil. ercisc., 25 Ş 16; D., 17, 2, pro socio, 31. 
2) D., 17, 2, pro socio, 31 şi 37. . 
3) V. Vol. 1, 2, $73, D,p. 89 şi 90. — ].,2, 1, de rer. div, S$Ş 27 şi 28; 
4) ]., 3, 27, de o0bl. quasi ex contr, $ 3; D., 10, 2, famil. ercisc., 2 pr.; 

ID, 24, 1, de donat. inter v. et u., 32 $ 24; Dl (32), de legatis, 41 pr; 
D., 41, 2, de ad. poss. 26; C., 8, 54, de donat., 34 $ 2. 

5) ].. 3, 27, de obl. quasi ex contractu, $$ 3 şi 4. 

4
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mână în devălmăşie sau indiviziune. Acest din urmă efect este 
o consecinţă a libertăţii individuale şi a echităţii 6, 

|. Fiindcă de lucrul Comun nu se poate dispune de cât cu. 
învoirea tuturor devălmaşilor, urmează, că: 

Atâta vreme cât ţine comunitatea (durante communione), 
” fiecare devălmaş, cu învoirea tuturor celorlalți devalmași, se 
poate folosi de lucrul comun sala rerum 'substantia. Dar, 
dacă unul din devalmaşi se impotriveşte, atunci -nimeni nu se 
poate folosi de acel lucru, melior est causa prolibentis. Deci, 
fiecare devalmaş are veto 7 | 5 

Foloasele fiind în comun, şi cheltuelile făcute cu lucrul 
Comun, piecuim şi pierderile suferite de acest lucru privesc pe 
toţi devalmaşii 8. 

Fiecare devalmaş este ținut de omnis culpa faţă de devăl- 
maşii săi ?, 

II. Fiindcă nimeni nu este obligat să rămână în devălmăşie, 
în indiviziune, urmează, că: 

Fiecare devălmaş este îndrituit să pună capăt devălmăşiei 
sau indiviziunii, adică poate cere eşirea din indiviziune sau 
impărţirea lucrului comun 9. Şi aceasta cu drept cuvânt! Orice 
devălmăşie nu-i ceva uşor: Devălmaşii cu foarte mare greutate: 
se: înțeleg între ei. Se zice chiar, că devălmăşia este mater rixa- 

_rum (mama neînțelegerilor) | — Impărțirea sau împărțeala este 
un act comutativ şi oneros. Ea se poate face sau de bunăvoie, 
sau pe cale judecătorească, 

"E. Impărțirea de bunăvoie sau voluntară. 
|. Dacă devalmaşii se înţeleg, pot să Impartă lucrul 

comun, cum cred, că e mai bine. De aceea: 
- Ei pot să împartă lucrul materialiceşte. Predarea (Iraditio) . 

părții fiecărui copartaş strămută proprietatea ; fiecare copartaş 
ajunge proprietar al porțiunii sale. Deci, împărțirea, la Romani, 
este atributivă sau translativă de proprietate, iar nu declarativă 

6) D., Il (31) de legatis, 77 Ş. 20. 
7) V. Vol. 1, 2, $. 66, p. 55: Coproprietatea; V, mai sus 255, n. 24, 
8) V. mai sus Ş. 235, n. 31. — ]., 3.27, de obl. quasi ex contr., Ş. 3. 

D., 10,3, comm. divid. 3 pr. 4 $, 3,6 $. 12. — V; Maynz, |. c., Ii, $. 278, 
n. 34, 35 şi 36, 

9):V, mai sus $. 255, n. 27.. ! | 
-10) D., 10, 3, comm. divide 8 pr, 14 $$. 2 şi 3; Ce 3, 31, comm. 

divid, 5.
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«de proprietate. — În acest caz proprietatea fiecărei părţi trece 
la fiecare copartaş, dimpreună cu toate îndrituirile şi sarcinele, 

_<are sau existau în privința lucrului în clipa împărțirii, sau 
au fost înființate în această clipă !!. — Copartaşii răspund unii : 
faţă de alţii de evicţie!? şi sunt ţinuţi şi de toate obligaţiile, 
pe care şi le au luat cu prilejul împărţirii. De aceea. e bine, 
ca ei să-şi dea garanţii reciproce, peniru a asigură executarea 
„acestor obligaţii E. - 

Impărțirea de bună voie se mai poate face prin vânza- 
rea lucrului comun, sau prin licitaţie (la mezat), sau altfel, şi 
împărțirea preţului obţinut între copartași. . | 

-Deasemenea se mai poate, ca unul din devălmaşi să 
cedeze partea sa celuilalt, în schimbul unei prestaţiuni de făcut 
„de cătră acest din urmă. 

II. Impărţeala voluntară este o convenție şi ca atare poate 
„Ti desfiinţată pentru toate cauzele, care desființează convenţiile!“. . 

F. Impărțirea judecătorească sau silită. 
Acest fel de împărţire se poate face prin una din următoarele 

“trei acţiuni: Actio communi dividundo, actio finium regundorum 
-şi actio familiae herciscundae, a căror formulă se caracterizează 

„Prin aceea, că au o parte, care se numeşte adjudicatio. Judecă- 
torul, după ce determină îndrituirea fiecărui devalmaş, îi atri- 
buie prin adjudicatio ceea, ce i se cuvine din lucrul comun %. 

„Deci ajudicatio este atributivă sau translativă de proprietate, iar 
nu declarativă de proprietate. — Aceste trei acţiuni. dau naş- 
tere şi la judicia duplicia. | 

Aici ne vom îndeletnici numai cu actio communi dividundo 
“Şi actio finium regundorum ; iar cu acfio familiae herciscundae 
ne vom îndeletnici la moşteniri. 

|. Actio communi dividundo *5. 
1) Ea are de obiect sau o proprietate comună, , sad, cel 

“puţin, o comunitate de jura in re aliena (d. p. o comunitate de 
uzufruct, de emiiteuză, de superficie). — Dar, în ce priveşte 

11) V. mai jos n. 22. ” 
12) V, Maynz, |. c,, Il, $ 278, n. 15 inf. 
13) D., 17, 2, pro socio, 27, 28, 38 pr, 67 pr. 
14) D., 10, 2, famil. ercisc., 36; Consultalio veleris icii, ÎI, 3, 6 şi G; 

"-C., 3, 33, communia utriusque judicii, 3; C., 6, 20, de collationibus, 8; C, 
3, 37, comm. divid., 4. — V. Maynz, |. c., $. 218, n. 16. 

15) D., 10,3, communi dividundo ; C., 3,37, comm. divid,
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USuS şi servituţile prediale nu poate să existe comunitate 16, 
2) Reclamant în această -acţiune poate fi sau proprietarul, 

Sau posesorul de bunăcredinţă a unui lucru corporal, sau titula- 
rul unui jus în re aliena, sau quasiposesorul unui jus in re alienat!. 

El trebuie să facă dovada îndrituirii sale, care serveşte de: 
bază devălmăşiei 18, 

3) Pârât poate fi oricine e în devălmășie cu reclamantul; 
afară numai, dacă e vorba de o devălmăşie de moştenire, căci. 
în acest caz trebuie să se intenteze actio familiae herciscundae *.. 

4) Scopul şi efectele acţiunii sunt două: Impărțirea lucrului 
comun şi condamnărea devalmaşilor la prestaţiuni personale.. 
Amândouă se fac prin hotărîrea rostită de judecător. | 

In ce priveşte împărţirea lucrului comun. | 
Judecătorul are latitudinea c6a mai mare. EI prin hotărirea. 

sa poate luă orice măsuri pentru împărţirea lucrului comun 
şi nu e:mărginit de cât de dorinţele devalmașilor, pe care trebuie.: * 
să le ţină în seamă, pe cât se poate. Astfel: 

Judecătorul poate sau împărţi materialiceşte lucrul, şi să 
deie fiecărui devălmaş o parte, sau să dea unuia din devalmaşi' 
lucrul, iar celuilalt un jus in re asupra acestui lucru, : sau 
să dea lucrul întreg unuia din devalmaşi cu obligaţia,” să plă- 
tească o sumă de bani celorlalţi %, sau să acorde folosinţa lucru- 

- lui pe rând fiecărui devalmaş, adică să poruncească să se facă. 
un furnus, sau să vândă lucrul, fie între devalmaşi, fie în mod 
public, şi să împartă preţul între ei2t, 

  

16) E. Eck, Pandektenvorlesungen, $. 162. 
17) D., kt, 1,4pr. şi 8.1. — D.,10, 2, famil, hercisc., 14 pr.;. 

D,,h.t,4$.4,7$.2.—D, 7, 1, de usufr-, 13 $. 3; D., 10, 1, finium 
regund., 4 $.9; D,, 10, 2, famil. hercisc., 10, 14 $, 1,15, 29; Du, A. t, 
7 pr» $$, 6,7, 9, 10, 12 şi 13, 10 $,1,19 8$.1,2şi4;D, 4, 18, de: 

'superjic., 1 $. 8; D,, 43, 20, de aqua, 4 inf. 
18) D., 10, 2, famii hercisc., 1 Ş, 1; D,, 21, 2, de evict, 4 şi, 
19) D., h. î., 30. V. Maynz, |. c., Il $. 228, n. 22 şi 23. 
20) ].. 4, 6, de action. $ 20; J, 4, 17 de off. jud, SS4 şi 5; D. 

h. i, 688, 11, 7 pr. SS 1, 10 şi 12, 10, $1,49$4; D., 10, 2,famil. her- 
cisc., 16 S$ 1 şi 2, 22 S$ 1,2 şi 3, 29,47 pr,55; D., 7,1, “deusujr., 6- 
$ 1, 13 $ 3; D., 43, 20, de aqua, 4 inf, 5 pr.; D., 20,5, de distract.pign., 1; 

Co he tu 1 şi 3. 
21) D., n. t, 7$ 3, 19 $ 3; D., 4,7, dealienat judiciimutandi causa, 

12; Du, 10,2, famil. hercisc., 22 $ 1; D., 23, 3, de jure dotium, 18 $ 4; C. 3, 
37, h.t,1, 8. :
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Când judecătorul dă sau atribuie proprietatea existentă, fie 
a lucrului întreg, fie a unei părți numai, p. c. şi când atribuie 
unuia un jus in re asupra părților celorlalţi, atribuirea se face 
prin adjudicatio fără de tradiţie. Deci şi împărfeala judecătorească 
este airibulivă sau translativă de proprietate, iar nu declarativă 2, 

In ce privește condamnarea devalmașilor la prestaţiuni 
personale. 

Hotărirea nu este numai împărţeală de bunuri, ci şi con- 
-damnare, adică poate cuprinde prestaţiuni personale în sarcina 
unuia, ori a unora dintre devălmaşi. Astfel: 

Judecătorul poate să condamne pe unul, ori pe unii din 
copartaşi la despăgubiri sau pentru fructele şi foloasele avute 
din lucrul comun 2%, sau pentru repararea pagubelor pricinuite 
celorlalţi prin; întrebuințarea acelui lucru 24, 

Deasemenea judecătorul poate să împună copartaşilor 
garanţii reciproce. 

5) Impărțeala judecătorească nu poate. fi atacată de cât 
prin în integrum restitutio. 

6) Actio communi dividundo, cu care ne am îndeletnicit 
până ac: m, este o actio directa. — Dar, ea poate fi întentată şi 
utiliter. Aceasta se întâmplă : 

Când doi inşi au fost trimeşi în posesiunea unui legat şi 
"vor să-l împartă %, 

Când doi inşi au fost trimeşi în posesiune ventris nomine 2%, 
Şi când lucrul sau a fost împărţit, sau a pierit, și este 

vorba de valorificat numai prestaţiuni personale datorite de 
devălmaşi 27, 

||. Actio finium regundorum (acţiunea pentru regularea ho- 
tarelor, acţiunea de hotărnicie). | 

Această acţiune serveşte la determinarea hotarelor a două 
ori mai multe praedia rustica vecine şi necomune 2%. 

22) J.. 417, de off. judicis, 7; D., h. t. 6 ss 8şio, D., 19, 1, emti, 
13 $ 17; D., 20, 6, quibus modis pignus "so, 1 $4.V. mai sus n. 11. 

23) J-» 3, 21, de obl. quasi ex conir., SŞ 3 şi 4; ].. 4, 17, de off. Îzd., 
S$ 4,5 şi 6.D., tu 3pr.,.4$3,6 pr, SS 1,2şi 4,11, 23. 

23) ] 4, 17, de off. jud, SS 4 şi 5; D„ [3 pr. s$ 2, 10 pr. 20, 
26, 28, 

25) Du î. î.,7'$$ 8 şi 11. 
26) V. mai sus n. 25. 
27) D.„ fi. t,6$1,1;CtD, eod., 14, $ 1. 
28) D., 10, IL iniur regund., 2 pr., 4 $$ 8, 10 şi 11,5, 6.
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1) In dreptul vechiu procesele privitoare la hotare se nu- 
meau jurgia % şi erau de doăfeluri:. Controversia de fine şi con- 
troversia' de loco. | | , | 

Controversia de fine este procesul privitor la contopirea: 
celor quinque pedes, care trebueau să fie lăsate între ogoare şi: 
care se numesc finis.: Ea -este la rândul său de două feluri: Con- 
iroversia de rigore şi controversia de fine. 

Procesul se numeşte controversia de rigore, când e vorba 
de contopirea hotarelor dintre ogoarele numite agri limitati, adică 

„ogoare măsurate, care au hotare trase inginereşte 2%, 

Procesul se numeşte controversia de fine, când e vorba de 

contopirea hotarelor dintre, ogoarele numite aori arcifini, adică 
ogoare, care au hotare naturale3!, 

| Amândouă aceste feluri de procese se introduceau prin: 

actio finium regundorum şi 'erau judecate de arbitri, luaţi din 

tre ingineri (agrimensores), care conform legi celor 12 table 

erau în număr de -trei, iar conform legii Mamilia unul singur, 

care păşeau în mod tehnic şi deaceea nu ţineau seamă de nici 
- o chestiune de drept şi nici de posesiune, ori usucapiune, ci 

numai de.praescriptio de 30 de ani, şi care, după. ce ascultau 

pe împricinaţi; sau trăgeau din nou vechile hotare, dacă aceasta, 
era cu putinţă, sau, dacă hotarele vechi nu mai puteau fi găsite, 

” ori aveau cusururi practice, trăgeau hotare nouă, atribuind o. 

parte din pământ unui împricinat, pe care-l condamnă să plă- 
tească celuilat impricinat o îndemnitate 32, 

- Controversia de loco este procesul privitor la o contopire 
mai mare decât guinque pedes. | 

Procesele de acest fel erau judecate de judecători ordinari, 
care, dacă vreau, se puteau servi de ingineri ca de experţi, şi 
care puteau ține seama de chestiuni de drept şi de uSuca- 
piune 55, 

O părere susţine; că acest fel de procese se întroduceau. 
tot prin aciio finium regundorum şi deci judecătorii au puterea 

de a rosti adjudicatio. Dar, altă părere susţine, că ele se întro- 

29) Jurgium se deosebeşte de lis (proces), prin aceea, că levior res 
est (este o atacere mai uşoară). V. Maynz, |. c., II, $ 278, n. 49 

, 30) V. Vol. [, 1, $:36, VI, p. 270. 
31) V. mai sus n. 29. 

- 82) Paul, Sententiae, | $ 16. D., 10, 1, finium regună, 2$1. 
SV. Maynz, |. c., Il, $ 278, n. 51.
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duceau prin zei vindicatio, a căreia formulă nu dă judecăto-, 
rilor puterea de a rosti adjudicatio 3. 

2). In dreptul lui Justinian nu mai este nici o deosebire 
între controversia de fine şi controversia de loco, aşa că pro- 
cesele acestea, privitoare sau la o usurpare, sau la o confundare 
accidentală a “hotarelor %, se înjghebează prin acfio finium regun- 
dorum, iar judecatori sunt judecătorii ordinari, care se pot servi de 
a9rimensores ca de sişte experţi şi nu ţin socoteală de usuca= 
piune, ci numai de prescripţia de 30 de ani, 

Reclamant este proprietarul unuia din cele două praedia 
rustica vecine, ori acela care are un jus in re asupra unuia. 
-din acele praedia *. 

Pârât este proprietarul celuilalt praedium, ori acel care are 
un jus in re asupra acestui praedium 5, 

Scopul şi efectele sunt: Sau tragerea din nou a hotarelor - 
vechi %, sau, dacă această nu-i cu putinţă, ori nu-i comod, tra- 
gerea de hotare nouă, sau chiar împărţirea pământului între cei 
doi vecini%. Deci, acţiunea de hotărnicie nu-i totdeauna a 
acțiune de împărțeală, ci numai în cazul din urmă. — In acest 
din urmă caz hotărîrea poate cuprinde şi condamnarea la pre- . 
staţiuni personale.. De pildă : Condainnarea la înapoierea de fructe, 
la pagubele pricinuite lucrului comun 40, 

III. Toate cele trei acţiuni de împărţeală. sunt, conform 
regulei generale, prescriptibile, iar nu; după cum se susține de 
unii, inprescriptibile. Atât numai, că praescriptio nu începe să 
curgă decât, de când îndrituirea a fost vătămată, de pildă, de 

„Când unul din devalmaşi usurpă o parte din lucrul comun “!. 

34) V. Girard, |. c,, p. 645,n.1. 
35) D., 10, 1, finium regund., 2 pr. şi s 1,4 $$ 8. 10 şi 11,5.8.— 
36) C., 7, 40, de annali except, 1 $ 1. 
31) V.. mai sus n. 27. — D., 10, 1, finium regund., 4 $ 5. 
38) V. mai sus n. 36. 
39) Ji» 4, 17, de off. jud. $ 6; D,, 10, 1, finium regund., 2 $ 1, 3 pr. 

„Şi $ 1, 4 pr, 11, 12; C,, 3, 39, finiur regund., 3. 
40) ]., 4, 17, de off. dud $ 6; D., 10,2, famil. hercisc., 56; D., 10, 

1, finium regund., 4 pr. şi $ 

41) C,, 7. 40, de anati cet, 1 $ 1; C,, 3, 39, finium regund, 6.
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Secţia lv. 

RECEPTUM NAUTARUM, CAUPONUM ET STABULARIORUAM. 

Ş. 282. 

In interesul siguranţei călătoriilor, corăbierii, birtaşii şi 
„hangii au fost făcuţi răspunzători de bagajele călătorilor, care. 
se suiau pt corabie, intrau întrun birt, ori trăgeau la un han, 
pentrucă ei primind pe călători cu bagajele lor, se asemănă cu 
acei, care au încheiat o convenţie cu călătorii, ca să-i asigure, 
că nu vor pierde nimic din bagajele lor 1, | 

Dacă acele bagaje fuseseră distruse, ori deteriorate, călă-- 
torii aveau o in factum actio contra corăbierilor, birtaşilor, ori 
hangiilor, chiar dacă aceştia nu-s vinovaţi de nimic şi chiar dacă 
distrugerea ori deteriorarea fuseseră pricinuite nu de robii, ori 
servitorii lor, ci de alţi călători. Deci, această acţiune e mai: 
riguroasă decât acelea care s'ar naşte dintr'o închiriere, ori un 
depozit 2.—Corăbierii, birtaşii şi hangii nu se puteau apără în: 
aceste cazuri, decât invocând forţa majoră 3. 

CAP. II. 

Obligaţiile, care se nasc ca dintr'un delict. 

| $. 283. | 

| Justinian în Instituţiile sale numără patru obligaţii de acest: 
fel: Prevaricaţia judecătorului, actio de effusis et dejectis, actio- 
de positis et suspensis şi actio poenalis contra nautas, caupones 
et stabularios. | 

|, Prevaricaţia judecătorului, 
]a legea celor 12 table se găseşte rândueala, ca judecă- 

torul mituit să fie pedepsit cu o pedeapsă capitală !, — Dar, 

1) D., 4,9, nautae, caupones, 1 $$. 7 şi 8. 
2) D., 4, 9, nautae, caupones, 1 pr, $$ 2 

eodem, 7 pr.; D., 19, 2, locati, 60 $6. 

3) D., 4, 9, nautae, caupones, 3 $ 1, 5. 
1) Aulus Gellius, Aoctes att., XX, 1, 7.— 

şi 8,2, 38i$1. —V.D,
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această rândueală aparţine dreptului penal, iar nu celui privat. 
In dreptul privat pretorul a plăzmuit o in factum actio in 

bonum et aequum concepta contra judecătorului gizi life suam 

facit (care a făcut, ca procesul să fie al său ). — Aceasta sen- 
tâmplă în trei cazuri: 

Când judecă strâmb din dol.-— Când judecă strâmb din | 

lata culpa. — Şi când nu-şi îndeplineşte obligaţiile“ d. p. nu 

vine la judecată. - | 

In aceste trei cazuri păgubaşul poate cu acţiunea de mai 
“sus să reclame despăgubirii egale cu paguba suferită 

Dar, această acţiune nu se dă contra moştenitorilor jude- 

cătorului 5, - 

II. Actio de e/fusis et dejectis şi actio de posilis et suspensis- 
Aceste acţiuni au fost plăzmuite de pretor pentru asigurarea 

circulației pe străzile. frecventate, fie că sunt publice, fie că 
sunt private. 

„Juvenal, în satira III „Neajunsurile traiului în Roma“ ne : | 
spune, cât de periculoasă era circulaţia în capitala împărăției +, 

1). Actio de effusis et dejectis se dă în cazul, în care ma- 
terii, fie solide, fie lichide, au fost aruncate ori vărsate dintro 
casă. — În urma unor astfel de fapte se poate, ca sau lucruri 
(deci şi robi) să fie distruse, ori deteriorate, sau un om liber să 
fie vătămat, ori chiar omorit.— Acţiunea poate fi intentată contra 
tuturor acelora, care locuesc în casa, de unde materiile de mai 
sus au fost aruncate, ori vărsate. Deci, nu trebuie să se . 
cerceteze. cine anume din acea casă a săvârşit fapta. Toţi locui- 
torii acelei case sunt presupuşi în mod fictiv, că sunt! vinovaţi, 
fiinâcă este foarte greu ca faptaşul să fie descoperit; iar dacă un 
nevinovat a fost condamnat, el are regres contra celor-lalţi locui- 
tori ai casei şi îi va fi mai uşor să descopere pe cei vinovaţi 5. 
“Această acţiune nu poate fi intentată contra acelora, care sunt 

2) Cajus, 4 2 » 5, de o0bl: quae quasi ex del, pr.; D.„5,1, 
de judiciis, 15 și ; . 4, de obl. et act, 5 $4; D., 50, 13. de extra-. 
ord. cognit., 6. 

3) D., 5, 1, de judiciis, 16.— - 
4) Juvenal, Satira a treia: „Neajunsurile traiului în Roma“, în excelenta 

traducere românească a def. Anghel Marinescu, p, 45. 
5) ].. 4, 5, de obtig. quae quasi ex delicte, $s 1 şi 23; D.,5,1, de ju- 

diciis, „15 $r.; D., 44, 7, de obl. et act, 5 $$ 5 şi 6; D.,9, 3, de his gui - 

p , , 

$$ 5 
ejjuderint vel dejecerni, 1 $$ 4, 10 şi 11,3, 4,5 pr.
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în vizită (hospitantur) numai în acea casă, iar nu locuesc acolo &, 
In cazul, în care au fost distruse ori. deteriorare lucruri, . 

păgubaşul poate cu acţiunea noastră să obțină despăgubiri egale 
cu valoarea îndoită a pagubei 7. | Ş | 

Când un om liber a fost vătămat, el poate cu acţiunea 
noastră să obţină despăgubiri după apreciarea judecătorului, care 

„trebuie să “ţină seamă de cheltuelele făcute de reclamant cu 
doctori, doctorii ş. a 8, Ma 

Când un om liber a fost omorit, acţiunea poate îi intentată 
de orice cetăţean, ca să obţină cincizeci (50) de aurei sau cincizeci 
de mii (50000) de sesterţii 9 - Să . 

„Din cele de mai sus rezultă, că actio de effusis -et dejectis 
este o acţiune şi penală şi populară. | 

| 2) Actio de positis et suspensis se dă contra acelora, care 
pun ori aşează în suegrunda (sub streşini) ori în profecta (sub 
acopereminte) lucruri, care căzând pricinuesc pagube. Ea poate 

- fi întentată de ori şi cine, ca să obţină condamnarea faptaşului 
la zece' (10) aurei 1, — Şi ea este gi penală şi populară. | 

III. Actio penalis contra nautas, caupones et stubularios. 
Când robii ori servitorii corăbierilor, birtaşilor, ori hangi- 

ilor au pricinuit pagube bagajelor călătorilor prin savârşirea 
unui delict şi anume sau prin furtum, sau prin damnum injuria 
datum, păgubaşii pot intentă contra corăbierilor, birtaşilor, ori 
hangiilor o acţiune penală, ca să obţină condamnarea acestora 
la valoarea îndoită a pagubein. | a 

Această acțiune penală se. deosebeşte de in factum actio, 
de care am vorbit mai sus la receptum nautarum, cauponum et. 
stabulariorum, prin aceea că acolo pagubele erau pricinute -piin | 
fapte, care nu erau delicte, săvârşite fie de corăbieri, birtaşi, ori 
hangii, fie de robii ori servitorii lor, fie de călători 12, 

  

6) D., 9, 3, de his qui effud, 1 $.9. . 
, 7) |]. 4, 5, de obl. duasi ec delicto, S$ 1 şi 2; D., 5, 1, de judiciis, 15 pr.; D., 44, 7, de obl]et act, 5 ss 5 şi 6; D., 9, 3, de fis qui effuderint 1 $$ 4. 9, 10 şi11,3, 5pr, 7 

8) D., 9, 3, de his qui effud,, 7. 
9) D., 9, 3, de his qui effud,, 1 pr. A 
10) ]. 4, 5, de col. quasi ex de licto, $ 1; D., 9, 3, de his qui effud., 5 SS 6—13. 

E 
11) ]., 4, 5, de obl. quasi ex del, $ 3; D., 4, 9, nautae, canpones, 6 şi 7; D., 44, 7, de obl, et aci, 5 8 6; D., 47, 5, furti adversus naulas. 
12 V. mai sus $. 282, p, 396.



o. — 399 — 

CAP. III. 

„Diferite alte izvoare de obligaţii. 

Secţia 1. | 

| . OBLIGAȚIA LEGALA DE ALIMENTARE. 

Ş. 284. | 

A. Obligaţia de a procură alimente unei persoane poate 

izvori sau dintr'o convenţie, sau dintro rândueală de ultimă vo- 

ință, sau întâmplător dintr'un delict, sau „din unele fapte recu- 
noscute de lege. 

|. Obligaţia alimentară născută dintr'o convenţie. De pildă: 

Primus încheie o convenţie cu Secundus, prin care se obligă 
să-i procure alimente. — Ea este o obligație convenționată, care 

„e cărmuită de de regulele cunoscute ale obligaţiilor convenţionale.!. 
II. Obligația alimentară născută dintr'o rândueală de ultimă 

voință. De pildă: O persoană prin testamentul său impune 

moştenitorului său să procure: alimente unei alte persoane: Ea. ' 
este cârmuită de regulele, pe care le vom vedea Ia succesiunile 

din pricina morţii 2, - | 

III. Obligaţia alimentară născută întâmplător dintr'un delict. 

De pildă: Când prin aruncarea de lucruri dintro casă a fost. 

rănit un om, acesta este îndrituit să ceară alimente dela vinovaţi 3, 

IV. Obligația alimentară născută din fapte recunoscute de 
lege. Ea este numită obligaţie legală de alimentare. Faptele recu- 

noscute de lege, care dau naştere acestei obligaţii, sunt înrudirea, 

afinitatea, ori patronatul. Despre obligaţia de alimentare născută 
din afinitate vom vorbi la căsătorie; iar despre acea născută 

din patronat vom vorbi la desrobire. Aci ne vom îndeletnici 

numai cu obligaţia de alimentare născută. din înrudire. 

“B. Obligaţia legală de alimentare născută din înrudire. 
I. O asttel de obligaţie poate să se nască sau din înrudire 

legitimă, sau din înrudire nelegitimă, | 

1) Cu 4, 64, de ier. permut., 8; C., 8, 55, de donat. sub modo,. Î; 
2) D., 34, 1, de alimentis legatis- - 

3) D., 9. 3, de his que effud., 1- — V. mai sus $. 283, n.8.—V. mai 
jos n. 7. -
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1) Obligaţia legală de alimentare născută din înrudirea 
legitimă. | 

-La Romani paterfamilias, în virtutea puterei. sale - părin- 
teşti, putea să omoare, ori să lepede pe copiii săi. Dar, copiii legitimi, care nu erau nici omorâţi, nici lepădăţi, ci păstraţi, sunt îndrituiţi să ceară alimente de la rudele lor, fie adgnaţi, fiecog- nâţi, în şirul următor: Intăi de la tatăl lor, al «doilea dela mama lor, al treilea de la ascendenţii dinspre tatăl lor şi în Sfârşit, în caz de mare nevoie, de la moştenitorii persoanelor de mai sus 4, o 

Această obligaţie e reciprocă, adică, după cum copiii sunt 
îndrituiţi să ceară alimente, tot aşa tatăl, mama şi ascendenţii 
dinspre tată sunt îndrituiți să ceară alimente dela copiii lor 4, 

2) Obligaţia legală de alimentare născută din înrudirea 
nelegitimă, 

Copiii nelegitimi sunt îndrituiţi să ceară alimente dela 
mama lor şi de la rudele dinspre mama lor, 

Justiniân a rânduit, ca şi liberi naturales (copiii născuţi din concubinatus) să poată cere alimente şi de la tatăl-lor şi de la 
îraţii şi surorile lor legitimi 6, , 

II. la alimente intră tot ceea, ce este necesar pentru vieaţa 
fizică şi intelectuală, adică, hrana, imbrăcâmintea, locuinţa, cău- 
tarea sânătăţii şi învăţătura (victus, cibaria; vestis, vestitus, ves- 
tiarium ; habitatio ; stramenta ş Corporis ferendi curandive et vale- 
tudinis impendia 7; guaead studia et disciplinam pertinent) 8. 

” III. Pentru ca îndrituitul să poată cere alimente de la cel obligat, trebuie, ca între ei să existe raportul următor: Unuia Să-i lipsească, iar celuilalt să-i prisosească (alteri deest, alteri superest) 9. Ma Sa _ IV.-Procesul pentru alimente se înjghebează per cognitionem. Judecătorul are libertate deplină. Deaceea: Poate să condamne -pe pârât să procure alimente, fie in natură, fie în bani, Dacă. 

  

4) D., 25, 3,“de adgnoscendis et alendis liberis, 5 pr. şi SS 1—17, 8; C., 6, 61, de bonis Quae liberis, 8 5; C,, 5, 25, de alendis liberis, 1, 2, 3, 4, 5) D., 25, 3. de adgnosc. et alend,, 5 SŞ 4 şi 5,8. i 6) Novella 89, cap. 5, 12 S$ 4 şi 6. 
7) V. mai sus n. 3,. | 
8) D., 50, 16, de verb, signif., 43, 44, 234 $ 2. — . 9) D., 25, 3, de adgnosc. et alend., 5 $$ 7, 10—13; C., 5, 25, de alend, lib. 2. 

- . - 

=
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sunt mai mulţi pârâţi, poate condamnă numai pe unul din ei să 
procure alimentele %, 

V. Dacă raportul de mai sus se schimbă, adică dacă acel 
bogat sărăceşte, atunci poate cere să i se micşoreze obligaţia, 

iar dacă se mai îmbogățeşte, atunci acel sarac poate.cere să i 
se mărească alimentele.—Deci, hotărârea în materie de alimente 
nu-i definitivă !i, 

VI. Obligaţia noastră de alimentare încetează, când indri- 
tuitul s'a făcut vinovat de acte grave contra celui obligat 12, 

VII. Se pare, că obligaţia de alimentare bazată pe înrudire 
a fost recunoscută mai întăi pe cale administrativă de cătră 

consuli, înainte de vremea împaraţilor Antonin Pius şi Marcu 
Aureliu 13, 

Secţia II, 

LEX RHODIA DE JACTU. 

- Ş. 285. 

I. Dintre popoarele maritime ale lumii vechi locuitorii din - 
insula Rhodos au avut dreptul maritim cel mai desvoltat. Dea- 

- ceea, Romanii au luat de la Rhodieni următorul principiu: Pa- 
guba pricinuită prin aruncarea în mare de mărfuri pentru a 
uşură şi salvă corabia să fie impărțită între cei interesaţi, să 
se facă aruncarea !. 

1) Pentru ca să se aplice acest principiu, se cere întrunirea 
“următoarelor patru elemente : “ , 

O primejdie comună pricinuită de o forţă majoră, care să 
facă necesară aruncarea de măriuri 2. 

Peirea reală, ori deteriorarea mărfurilor din pricina măsurilor 
luate 3. 

10) D., 25, 3, de adgnosc. et alend, 5 7, 10—12. ci. D., 34, 1, de 
alim. leg., 3 

11) V. mai sus n. 9. 
12) D., 25, 3, de adgnosc. et alend., 5 ; C., 5, 25, de alend. îib,, 4. 
13) V.. Girard, |. c., p. 648, n.4, Sie 
1) D., 14, 2, ad legem Rhodiam de jactu, 1, 2 pr. şi $ $ 3,9, 
2) D., 14, 2, e0d, 2 $:2.— . 
3) D., 14,2. cod, 2 S$ 7 şi 8,4 $2
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Cugetul de a salvă corabia, ori restul încărcăturii £, 
Şi salvarea corăbiei şi a mărfurilor ' rămase 5, 
2). Dacă aceste patru elemente se găsesc întrunite, ca să 

„se poată aplică principiul de mai sus, se păşeşte în următorul 
chip: N . | | 

"Se face un total din valoarea corăbiei, a mărturilor sal- 
vate şi a mărfurilor aruncate 6. Dar, merindele nu intră în so- 
coteală 7. — Apoi, stăpânul corăbiei contribuie cu valoarea a- 
cesteia, stăpânii mărfurilor aruncate contribuesc cu valoarea, cu 
care ele au fost cumpărate, iar stăpânii mărfurilor salvate cu 
valoarea, pe care acestea o au la locul de destinaţie 6, 

„_ 8). Odată aceasta stabilit, păgubaşii pot reclamă - despă- 
gubiri contra stăpânului corăbiei, ori contra căpitanului de co- 
rabie cu acţiunea izvorită din raportul juridic existent între a- 
ceste persoane, adică de regulă, cu actio conducti, dacă au în- 
chiriat corabia, ori cu actio. locati, dacă obiectul contractului de 
închiriere a fost un opus (transportarea mărfurilor) 8 Dar, în 
mod excepţional, pot reclamă şi cu altă acţiune, de pildă, cu 
actio mandati, dacă părţile s'au învoit, ca mărfurile să fie trans- 

” portate gratuit,. ori cu. a. depositi, dacă s'a dat un lucru spre 
păstrare 9, — Pârâtul (Stăpânul şi căpitanul de corabie) poate 
sau să plătească toate despăgubirile, sau să plătească numai 
partea. sa, iar pentru rest să cedeze păgubaşilor acţiunile, pe 
care le are contra celorlalţi, fie că sunt solvabili, fie că sunt 
insolvabil, adică sau acfio locati, sau actio conducti, sau actio 
mandati, ori depositi contraria, şi  păgubaşii vor reclamă des- păgubiri de la aceştia din urmă. - 

II. Romanii au întins principiul luat dela Rhodieni Şi l-au aplicat şi în cazuri analoage, de pildă: Când mărfurile s'au 
stricat, când s'au tăiat catargurile, precum şi când o parte din măr- furi a fost abandonată în mânite piraţilor, pentru ca să se salveze: 
restul. — In aceste trei cazuri găsim întrunite cele pairu elemente 
de mai sus10, ! 

  

4) D., 14, 2, ad leg. Rhodiam, 2 $ 1.— 
5) D., 14, 2, cod, 4,5. : 
6) D., 14, 2, cod, 2 32,482, 
7) D., 19, 5, de praescr. verb,, 14 pr. 
8) D., 14, 2, ad leg. Rhodiam, 2 $ 6. , 9) Pernice, Pandektenvorlesungen, Ş. 241. | h 7 șI? D., 14, 2, ad leg. Rhodiam, 2, SŞ 1 şi 3, 3, 4 pr, şi $2,5s1,
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III. Dacă s'ar găsi şi în alte cazuri o analogie perfectă, 
S'ar putea întinde principiul legii Rhodia. Dar, în realitate, acestă 
analogie perfectă nu se va întâlni decât ioarte rar, fiindcă se 

găsesc puţine cazuri de primejdie comună, în care să fie cu 

putinţă de determinat cu preciziunea, pe care o cere dreptul, 
persoanele interesate să se facă jertfa şi partea pentru care ele 
fi fost interesate. De acea, credem, că principiul legei Rhodia 

poate fi aplicat, după cum s'a propus, în cazul războiului 
mondial din anii 1914—1918; dar, trebuie menţinut în oare care 
limite. 

Secţia III. 

CBLIGAȚII IZVORÂTE DIN FAPTELE CELOR DE AL TREILEA. 
+ 

Ş. 286. Generalităţi. 

Regula generală şi principală este, că o persoană nu poate 
fi obligată nici prin convențiile (contracte, ori pacte) şi nici 
prin delictele celor de al treilea, chiar dacă acea persoană este 

uri paterfamilias, iar cei de al treiiea sunt alieni juris, adică 
supuşi puterii acestuia, 

Dar, de la această regulă s'a făcut foarte multe abateri, aşa 

că pe vremea lui Justiniam ea a ajuns să fie ciuruită de tot, 

şi numai în mod excepţional paterfamilias nu eră obligat. Astfel:" 
l. În ce privește convențiile, deşi conform cu jus civile, cine 

încheie o convenţie se obligă pe zl singur şi numai pe el, totuş 
dreptul pretorian s'a abătut dela această regulă şi a admis, ca 
acei de sub puterea lui paterfamilias (fie filiifamilias, fie robi, 

fie in manu, fie in mancipio), mai ales filiifamilias şi robii lui, să 

poată prin convențiile încheiate să: oblige alăturea. de ei şi pe 

paterfamilias al lor (să-l cooblige), şi deci, ca aceeaş acţiune, 

care e dată contra lor, să fie întinsă şi să fie dată şi contra lui 
paterfamilias al lor.—Pentru această, în formulă, intentio, ori 
demonstratio arătau ca obligat pe filiusfamilias, ori pe rob, 

. iar condemnatio arată pe paterfamilias al acestora. De aceea, se 

zice patris persona adjicitur 1. Această expresiune a făcut apoi, 

-ca acţiunile să fie numite de romanişti actiones adjectitiae qua- 
litatis. , 

1) D., 14, 1, de exercitoria actione, 5 Ş 1.
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II. În ce priveşte delictele s'a admis deasemenea, ca pater-. familias să fie obligat prin delictele săvârşite de acei de sub puterea sa (de filiifamilias, de robi, şi de persoanele in manu, ori in mancipio), mai ales de filiifamilias şi de robii săi şi pentru vaforificarea acestor obligaţii s'a dat actiones noxales contra lui paterjamilias 2, - | 

$ 287. Actiones adjectiliae qualitatis. 

A. Aceste acţiuni sunt în număr de cinci : Actio exercitoria, „actio institoria, actio quod jussu, actio de peculio cu derivata sa actio tributoria şi actio de in rem verso. — Ele pot forma două grupe: In grupa întâia intră cele două dintăi, iar în grupa a doua intră cele trei din urmă. Dovada, că aceste trei din urmă fac parte din aceeaş grupă şi deci este o strânsă legătură între ele, rezultă din faptul, că pretorul se îndeletnicea cu ele la un loc, în aceeaş parte a edictului, care se numea edictum triplex 1. 
I. Actio exercitoria. 
1) Un paterfamilias, armator de corăbii (exercitor), putea să pună în fruntea comerţului său maritim pe un iliusfamilias al său, ori pe un rob al său în calitate. de căpitan de corabie (magister navis), dându-i şi instrucţiile cuvenite. Punerea în frun- tea comerțului se numeşte praepositio, iar instrucţiile date se “ numesc lex praepositionis 2. Magister navis este un Prepus (prae- positus) al lui exercitor. Printr:o praepositio de acest fel ar- - matorul de corabie îşi arată voinţa, ca magister navis să facă negoţul maritim şi să-l cooblige prin actele, care le va încheiă în "marginile prevăzute de lex praepositionis. 
Dacă magister navis contractează în mărginile arătate cu cei de al treilea, care Ştiu, că el este un prepus al cutărui exer- - „citor (adică lucrează pentru cutare exercitor), şi au cugetul să-l oblige pe acesta, ei pot să reclame sau contra lui magister navis. | cu acţiunea izvorând din contractul încheiat, sau contra lui exer- 

PI 

2) V. mai jos $. 288. 
1) A; Pernice, Pandeklenvorlesungen, $. 178. 
2) D., 11,1, de exercitoria 'aclione, 1 S$ 1, 7—12, 15
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citor cu actio exercitoria 3. — Mai mulţi exercitores sunt ţinuţi 

în chip solidar (in solidum) +. ” 
Actio exercitoria, deşi e dată în iavoarea celor de al treilea, 

totuş a fost plăsmuită în interesul armatorilor de corăbii. Dacă 
magister navis mar îi putut obligă pe exercitor-ul său, atunci . 
adeseori mar îi putut să-şi procure cele necesare, ca să salveze, 

ori să repare corabia 5. 

Formula acţiunei noastre avea intentio concepută în nu- 

mele căpitanului de corabie, iar condemnatio în numele lui pa- 

terfamilias &.—In cazul în care căpitanul de corabie eră un rob, 

se adăogă în formulă o ficţiune de libertate (Si liber esset) 7. 
Dar, cu toate că acei de al treilea puteau să reclame 

contra armatorului de corabie, acesta la inceput, nu putea să 

reclame contra celor de al. treilea. Deabia foarte târziu s'a dat 
extra ordinem şi armatorului o actio exercitoria contra celor de al 

treilea pe temeiul obligaţiilor, pe care aceştia şi le luaseră îaţă 
de căpitanul de corabie 

|. Actio institoria. . 
1). Un paterfamilias putea să pună în fruntea comerțului 

său terestru, ori a industriei sale terestre, ua filiusfamilias al său, 

ori pe un rob al său, dându-i şi instrucţiile cuvenite, care, pro- 

babil, erau aduse la cunoştinţa tuturor prin afişarea la uşa pră- 

văliei. Acel] pus în fruntea afacerilor de mai sus se numeşte 
institor şi este un prepus al lui paterfamilias. Printr'o praepo- 

sitio de acest fel paterfamilias işi arătă voinţa, ca institor să 

facă negoţ terestru, ori să exerciteze industria terestră şi să-l 
cooblige prin actele, care le va încheia în marginile trase de 

lex praepositions. 
Când insfitor contractează în marginile arătate cu cei de 

al treilea, aceştia potsă reclame sau contra lui instiior cu acţiunea 

izvorâtă din contractul încheiat, sau contra lui paterfamilias cu 
actio înstitoria 9. . - 

  

3) D., 14, 1, de exercit. act., 1 $$ 17 şi 24,5 $1. 
4) D. 14, 1, eod, l $25, 2,3, 4. 
5) D.; 14, î, cod, 1 pr. 
6) D, 14, 1. eod, 1 Ş 24. 
1) D,, 49, 1, emit, 24 $ 2; D.., 45. 2, de duobus reis, 12. 
8) D., 14, 1, de exercit. acl., ! Ş 18. 
S) D., 14, 3, de institoria act., „5 pr. şi $S8 1—10, 17 $1,18,19pr. 

—V. şi.D, eod, 5 5 11—15, sş 3! C., 4. “25 de institoria et exercit. 

acî., 1.
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Dacă institor -a călcat instrucţiile, ori a făcut acte ilicite în exerciţiul comerţului, ori al industriei, paterfamilias deasemenea este răspunzător şi poate fi reclamat cu actio institoria.—In iz- voarele noastre se spune, că stăpânul -unei spălătorii '(fullo), plecând în călătorie, a rugat pe clienţii săi, ca să dea coman= dele (imperare) ucenicilor săi şi că pe urmă un ucenic primind nişte haine să le spele, le-a furat şi a fugit.In acest caz, “dacă “hoţul. fusese institor, Stăpânul spălătoriei va fi obligat întocmai, ca şi hoţul 10, o ă 
Mai mulţi stăpâni sunt ținuți în chip solidar (in solidum) n. 
Paterfamilias nu poate reclamă cu actio institoria contra „Celor de al treilea, care au contractat cu institor al său de cât numai în caz de mare nevoie î2, 
Actio institoria e mai nouă de cât actio exercitoria, fiindcă 

aceasta a fost numită după numele lui exercitor, pe când actio institoria a tost numită după numele lui institor. | 
2) Actio institoria a fost întinsă şi acordată, pe vremea lui “Papinian, ca actio quasi institoria în două cazuri: Când institor 

este un sui juris (extranea persona, libera persona), iar nu un - alieni juris, p. c. şi când un împuternicit, care nu-i institor, (fie 
sui juris, fie alieni juris) a.tost însărcinat să dirijeze numai o afacere anumită 33, 

| 
3) Praepositio poate îi retrasă numai în acelaş chip, cum a fost făcută, adică adusă la cunoştinţa muşteriilor. Altfel pa- terfamilias va fi coobligat față de muşterii de bună. credinţă 1, 

„UL. Actio guod jussu, | RR 
1) Prin ussus se înțelege nu un ordin, ci o declarare lămurită şi explicită, prin care Paterfamilias îşi ' arată voința de a-şi da „ adesiunea la actele făcute de acei de sub puterea sa, adică de 

a luă asupra sa efectele acestor acte. 
e 

  

10) D.. 14, 3, de instit. act. 5 $ 10. 
11) D., 14, 3, eod., 13 £ 2, 14. 
12) D., 14, 3. ed, 1 şi 2, 
13) D., 3, 5, de neg. gest, 30 pr.; D., 14, 3, de instit. act., 16, 19 pr D., 17, 1, mandati, 10 $5 D. 19, 1, erati, 13 $ 25, C., 4,23, de inst. act. 5 şi 6. 
14) D., 14, 3, de instit. act, 11 Ş 4. N
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_Unii învăţaţi în loc de jussus zicjussum 5. Dar, acest chip. 

de exprimare nu-i exact pentru vremea, când a fost plăzmuită 

acţiunea noastră: Dacă adesiunea de mai sus ar fi fost numită 

pe acea vreme jussum, cum.e numită mai târziu, atunci numele 

acţiunii ar fi fost actio quod jusso. 
Când paterfamilias dă jussus unui filiusfamilias al său, 

ca să facă un act oarecare cu cei de al treilea şi dacă aceştia, 

ştiind de acel jussus, contractează cu acela, paterfamili1s este 

coobligat şi acei de al treilea pot reclamă contra sa cu actio 

quod jussu, 15, 

Mai mulţi stăpâni, care au dat jussus, sunt ţinuţi în chip 

solidar (in solidum) 1. 
* Când paterjamilias a ratificat” actul făcut de acei de sub 

puterea sa, deasemenea poate fi reclamat cu actio quod jussu. 

2) Actio quod jussu n'a fost întinsă şi la cazul, în care 

actul a îost făcut de un sui juris, 

IV. Actio de peculio. 

Paterfamilias putea să dea persoanelor de sub puterea sa, 
mai ales unui filiusfamilias, ori unui rob, un: capital (peculium) 

pentru exploatare, cu care ei puteau face orice, afară numai de 

a dispune cu titlu gratuit. Printr” aceasta” paterfamilias îşi arată 

"voința, ca să fie coobligat prin actele, pe care filiusfamilias, 

ori robul le vor face cu prilejul acelei exploatări. De aceea, acei 

de al treilea, care contractau cu filiusfamilias, ori cu robul de 
mai sus, puteau reclamă contra lui paterfamilias cu actio de 'pe- 
calio 18. Dar, în acest caz, paterfamilias nu putea îi condamnat 
de cât până la valoarea, pe care o avea peculium în clipa ho- 

tărârii (dumtaxat de peculio) 19, 

15) Girard, |. c., p. 679, n. 3: V. sur cette forme du mot, Gide, Etu- . 
des sur la novation, 1879, p. 388, n. 2.—P. Gide, 1. c., zice: Jussum,etnon 

pas jussus, comme disent les commentateurs modernes, Dans les textes ce 
mot se rencontre surtout ă Pablatif (jussu) ; mais, dans les cas assez rares 

oi on le rencontre au nominatif, ce neminatif est toujours jussum. Gaius. 

1, 167; —L, 25 $ 4, L. 36, L. 62 $ 1, D. de udg. her., „XXIX, 2;—L.7,D, 

de ann. leg., XSXUI, 1; —pr., ]. de nupi., 1, 10. 

16) ]., 4, 7, quod cum eo qui in aliena potestaie, Ş 
17) D.. 15, 4, guod jussu, 5 Ş1. , 

18) D., 15, 1, de peculio, 27 pr. „: 

19) D., 15, 1, de peculio, 5 pr,, 30 $$ 6 şi 7, 31.
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Dacă şi paterfamilias este creditor al fiului, ori al robului de mai sus, el este îndrituit -să scadă cu precădere creanţa sa „din peculium, aşa că da celor de al treilea numai ceea, ce mai rămânea din peculium 2, . : 
V. Actio tributoria. | 
Se putea, ca paterfamilias, incredinţând un peculium lui iliusfamilias al său, ori robului său, să li dea voie să facă ne- 8oţ cu tot, ori cu o parte din el, Capitalul destinat comerțului se numeşte merx peculiarii.. Şin. acest caâz: paterfamilias este coobligat faţă de creditorii comerciali ai lui filiusfamilias, ori ai robului de mai sus Şi poate fi reclamat de acei creditori cu actio tributoria 2. 
De data aceasta, Paterfamilias, dacă şi el este creditor, nu. poate să scadă creanţele sale din peculiurn 22, E 
Deci, actio_iributoria pe de o parte e mai bună de. cât actio de peculio, fiindcă paterfamilias nu poate să scadă cu pre- cădere creanțele sale din Peculium ; iar pe de altă parte e mai puţin bună de cât actio de peculio, fiindcă poate să nu îmbră- țişeze tot peculiul, ci numai atât, cu cât s'a dat voie, ca să se facă negoţ. | | 
VI..Actio de in rem verso. 

1) Când un filius pamilias, ori un rob au contractat cu un al treilea cu cugetul de a lucră în interesul lui paterfamilias al lor, care a tras folos din actul făcut, atunci acesta este coobli- gât şi poate fi reclamat de acel de al treilea cu aclio de in rem Verso, ca să fie condamnat in guantum locupletior factus est2, De pildă, filius familias construeşte încă un rând la casa lui Paterfamilias al său, , 
2) Actio de in rem verso a fost întinsă şi dată ca actio de in rem verso utilis-în două cazuri : 
Intăi, în dreptul clasic, acel, care a procurat unui filius fa- miiias mijloace de existenţă, fie prin alimente în natură, fie prin 

  

20) D., 15, 1. de peculio, 5 $ 4, 9 $2, 11 $7;].4,7, quod cum eo quii in aliena potestate, Ş 4 in fine. 
21) Cajus, 4, 72 şi 74; Î.. 4, 7, quod cum co, $$. 3 şi 5, 22) ].. 4, 7, quod cum eo, $ 3; D., 14, 4, de tributoria actione: i pr. 5 $$ il—14şi 19 6,12.—V. Maynz, |. e., 1. $ 223, n. 24 şi 25, 23) D., 15, 3, de in rem Verso, 7 $$ 1—10, 7, S, 9, 10 $$ 5 şi 10, 20, 21; D., 14,6, a4S.C. Macedonianum,, 17, — . |
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avansuri de bani, poate să reclame cu actio de in rem verso 
utilis în contra lui paterfamilias al său, dacă aceasta eră obligat 

să dea alimente acelui filiusfamilias al său, şi dacă a econo- 
misit cheltuelile, pe care trebuea să le facă pentru aceasta 2:. 

Al doilea, de la Justinian, s'a . admis, că cineva, dacă. a 

contractat cu un sui juris (libera persoana), iar un al treilea s'a 
îmbogăţit din actul încheiat, să poată reclamă contra acestuia 

de al treilea cu actio de in rem verso utilis, când sunt întrunite 

următoarele patru elemente: intăi, acel de al treilea să se fi 

îmbogăţit. — AL' doilea, actul juridic să fi fost făcut cu un in- 
termediar sui juris (libera persoana). — Al treilea, un raport de 

cauzalitate (nexus cauzal) între actul juridic şi imbogăţire. Pen- 

tru.ca acest element să existe, este deajuns, ca actul juridic, 

din care se reclamă, să fi fost. de la 'nceput încheiat de inter- 

mediar în interesul celui de al treilea. Nu-i nevoie, ca reclaman- 

tul, când a contractat, să fi cunoscut, că actul să încheie în in- ! 

teresul celui de al treilea şi de aceea să-l fi încheiat; căci te- 

meiul reclamaţiei este îmbogățirea pârâtului de cătră reclamant, 

iar nu creditarea lui de cătră acesta.—Şi al patrulea, acel de al 

treilea să fi obţinut produsul actului juridic, fără ca să-l fi do- 

bândit printrun act deosebit de la intermediar, ori fără ca să 

i-l fi bonificat acestuia 3%, 
B. Ca să sfărşim cele, ce avem de spus despre actiones 

adjectitiae qualitatis, adăugăm următoarele : 

1. Acţiunea, cu care creditorii pot reclamă contra aceluia 

cu care au contractat, este, după cum am spus, acţiunea izvo- 

rând din contractul încheiat, d. p., actio venditi. Această acţiune 

se va numi actio exercitoria, de peculio, tributoria, ori de in rem 

verso, după cum contractantul a lucrat ca magister navis, ins- 

titor, ş. a. m. d., când ea va fi intentată contra celor eoooligpii 
(paterfamilias, stăpânul robului, etc.). 

II. Intre acţiunea izvorând din contractul încheiat şi actio 

adjectitae qualitatis respectivă există concurs electiv. Dar, litis 
contestatio făcută în una din aceste două âcţiuni are de efect 

să stângă pe cealaltă. 

24) D., 15, 3, de in rem verso, 3 $3, 21 in fine, Vis dandam de in rem 
verso utilem actionem. 

o) C., 4, 26, quod cum eo qui in aliena est potestate, 7 $3.
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IlI- Creditorii, uneori, au de ales din mai multe actiones 
adjectitiae  gualitatis. Alegerea atârnă de împrejurările fiecărui 
caz. Astfel, acţiunile exercitoria, _institoria şi guod jussu sunt 
mai bune, fiindcă atrag condamnarea coobligatului în soliduim, 
adică la câtimea întreagă a creanţei; pe când celelalte acţiuni 
adjectitiae gualitatis atrag condamnarea coobligatului numai până 
la concurenţa sau a peculiului, sau a lui merx peculiarii, sau a 
îmbogăţirii pârâtului. Dar, cele trei dintâi presupun existenţa 
unor fapte anumite, care nu sunt cerute în acţiunile de peculio, 
tributoria şi de in rem verso. e . 

$. 288. Pagubele pricinuite de robi, de filiifamilias, de animale și 
de lucruri neînsujlețite. — In special despre actiones noxales, 

A. Pagube pricinuite de robi şi de Jiliifamilias, 
„Acei de sub puterea noastră (Filiifamilias, robii, persoanele in manu, ori in mancipio), după cum ştim, maveau la început nici o avere; aşa că, dacă pricinuiau vre o pagubă altuia, a- cesta nu putea să se îndrepte contra lor, ca să se despăgu- bească. De aceea, paterfamilias al lor este obligat să despă- gubească pe păgubaş. 
„IL. Pagube pricinuite de robi. Dacă actul păgubitor săvârşit de rob nu-i delict, nici n'are caracter  delictuos, stăpânul răs- puhde numai in Quantum locupetior factus est şi poate fi re- clamat cu condictio sine causa » afară numai dacă raporturile contractuale nu-l expun în specie la o responsabilitate mai mare, în care cazuri poate fi reclamat sau cu acţiunea contractului, sau. cu acţiunea obligaţiei născute quasi ex contractu 2. — Dar, dacă acel act este sau un 'delict privat, (furt, tălhărie, damnurm injuria datur, injuriae), sau are un caracter delictvos (când se poate intentă sau actio de dolo 3, sau interdictele de vi, ori guod vi aut clam *), răspunderea stăpânului. este mai; mare. In ce priveşte „această din urmă răspundere, deosebim două faze: | 

  

1) D., 45, 3, de stipulatione servorum, 39. 
2) D., 10, 3, comm. divid., 24 pr. : 
3) D., 4, 3, de dolo, 9 $ 4; D., 4,4, de minoribus, 24 ş 3, A 4) D., 43. 1, de interdiciis, 5. — 

. 

—
.
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|. La început, stăpânul este obligat, ca drept despăgu- 
bire să dea păgubaşului pe robul făptaş. — Fiindcă paguba 

se numeşte noxa 5, darea robului pentru despăgubire se numeşte 

noxae dedere (iar nu noxae dare) sau noxae deditio, abandonare 

noxală, iar acţiunile, care izvorăsc din astfel de obligaţii, : se 

numesc actiones noxales $, ori interdicta noxalia 7. 

Această obligaţie a stăpânului se explică, dacă ținem seamă 

de obârşia pedepsei: După cum am văzut, la început păgu- 

başul este îndrituit să se răzbune. Răzbunarea este o pedeapsă 

şi constă în aceea, că păgubaşul are voie să pună mâna pe făp- 

taş şi să-l ţină. Deci, în cazul în care un rob pricinuise o pa- 

gubă, este firesc, ca păgubaşul să ceară pe rob dela stăpânul 

lui, Pa - 
De aceea, în această fază, dacă robul moare înainte de: 

litis contestatio, stăpânul este deslegat de obligaţia sa, căci 

nu mai are pe cine să dea păgubaşului. 

Tot de aceea nu se poate reclamă de cât contra aceluia, 

. care are robul în puterea sa şi deci poate să-l dea (contra eum 

qui faculialem et potestatem exhibenai habet). — De aci, urme- 
ază, că, dacă în momentul reclamaţiei nu mai avem pe rob în 

mânele noastre, nu mai putem fi reclamaţi. De aceea se zice, 

noxa sequitur caput sau noxa cum capite ambulat (paguba se 

ține de făptaş, umblă dinpreună cu făptaşul). 

„Dar, 'stăpânul robului făptaş are facultatea, ca să se Jibe- 
reze de obligaţia sa, despăgubind pe păgubaş: Deşi în locul 

întăi e ţinut să dea pe rob, totuş în al doilea loc poate să scape 

de această obligaţie plătind despăgubiri ; adică are o obligație 

facultativă. — Aceasta este de mare însemnătate, când mai 

mulţi robi au săvârşit împreună o faptă păgubitoare. Dacă stă= 

pânul ar fi trebuit să-i. dea pe toţi, ar fi putut suferi o pagubă 

prea mare. De pildă: Doi robi, care au o valoare de 10000 HS, 

omoară un animal de 1000 HS. al altuia! — Sar mai fi putut 
încă ceva, ce nu se pomeneşte la Romani, dar se face în Africa 

5) ]., 4, 8, de noxalibus act, Ş 1. 

"6) Cajus, 4, 75 şi 16; D,, 9, 4, de noxalibus act. 2 ş 1; D., 42, 1, de 
re judicata, 6 $1; D.; 39, 2, de damno infecto, Li 5 1. 

'7) D. 43, 1, de interdictis, 5, | 
8) V. mai sus $ 267, C, |, p. 331. 
9) V. Girard, |. c., p. 691, n. 1.
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australă şi'n Asia: Robul, ca să'şi schimbe stăpânul fără voia acestuia, se înţelege cu acel, pe care voeşte să-l aibă de stă- pân, să-i pricinuească o pagubă mică, pentru ca să-i fie dat, 
Il. În dreptul clasic, “stăpânul este obligat în locul întăi să primească judecata, să ia apărarea robului şi dacă nu-l poate apără, este „Condamnat . la despăgubiri. Dar, în locul: al doilea, are facultatea, ca să scape de obligaţia de a plăti despăgubiri, dând Păgubaşului pe robul făptaş. Acesta are în- semnătate, când valoarea robului e mai mare de cât aceea a pagubei. — De aceea: Condemnatio din formulă glăsueşte, d. p. decem aut noxae .dedere, şi, se zice, că acţiunea este dată cum noxae deditione 10, | Si 
Dai, deşi sau schimbat lucrurile tocmai deandoaselea, totuş urme din faza întăia au rămas şi'n faza doua „Astfel: In faza a doua stăpânul tot este deslegat de obligaţia sa, prin moartea robului intâmplată după litis contestatie 11, deşi ar trebui să nu se țină 

seamă de această moarte, întru cât stăpânul e obligat în locul intăi la despăgubiri. — Deasemenea, s'a păstrat şi'n faza a doua regula, că noxa cum capite ambulat 12, adică nu se poate reclamă „decât în contra aceluia qui facultatem et potestatem exhibend! habet. 8, 
o 

1) Reclamant în actiones noxales este persoana, care ar fi intentat acţiunea izvorită din delict, ori din actul delictuos 1; dar, care n'a avut nici o dată pe rob în stăpânirea sa 15, De pildă: Robul nostru ne fură. Pe urmă vindem robul şi vrem să reclamăm contra stăpânului lui actual pentru paguba, ce ne pri- cindise. Aceasta nu se poate. ! 
2) Pârât poate fi: . o 
Acel care facultatem et potestatem exhibendi. habet 16, pre- cum şi acel 'care prin dolul său a încetat să aibă pe rob în puterea sa!17, — Dar, dacă e vorba de damnum injuria datum, 

  

10) V. mai sus n. 6. 
11) D., 9, 4, de noxalibus aci,'39 $ 4, 42 ŞI. 
12) Cajus, 4, 17; Paul, Sententiae, 1, 31, 8 şi 9; D., 9, 4, de noxal. aci. 2 $ 1,7,8 $ 1, 12, 42 $ 2, 43, - _ ” 
13) D,, 9, 4, de noxalibus act., 21 $$ 2 şi 3, 42 ş 2. 
14) V. mai sus n. 3 şi 4. — D., 9, 4, de noxal, aci., 18, 
15) Cajus, 4,78. 
16) V. mai sus n. 13. | | 
17) D., 9, 4, de noxal. act., 12, 16, 24, 39;D., 2, 9, si ex noxali causa agatur, 2$ 1. - 
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se poate în mod excepţional, să se intenteze actio nOxalts contra 
stăpânului, deşi robul a fugit !8. 

Dacă mai mulţi sunt stăpânii robului făptaş, toţi pot ii 
pâriţi şi fiecare e ţinut in solidum !9. 

3) Fiindcă acţiunea poate fi intentată contra aceluia, care 
facultatem “€ potestatem exhibendi habet, de aceea, înainte de a 
tace lilis contestatio, reclamantul trebuie să se asigure, că pârâtul 
are pe rob în puterea sa şi că acest rob este făptaşul. — Pentru - 
aceasta reclamantul se va servi de interrogatio in jure 2 şi va 
intentă mai întăi actio ad exhibendum?!. , 

4) Scopul reclamaţiei este condamnarea stăpânului Ia itis 
aestimatio, adică la valoarea, care e prevăzută pentrul delictul 
săvârşit de rob, ori la noxae deditio 22. 

Dar, stăpânul poate sau să preintâmpine condamnarea, sau, 
dacă a fost condamnat, să înlăture executarea. — Stăpânul poate 
preintâmpină condamnarea, prin aceea,. că, în loc să aştepte 

„să se pronunţe condamnarea! contra sa, păşeşte la noxae dedi- 
tio 2, — Stăpânul, dacă a lăsat ca procesul să meargă până la 
“condamnarea sa, poate să înlăture executarea hotăririi în urmă- 
torul chip : Inainte, ca acel, care câştigase şi intentase actio ju- 
dicati pentru executare, să facă lițis contestatio în această ac- 
țiune, stăpânul păşeşte la. noxae deditio. Aceasta este posibil, 
fiindcă hotărârea, conform formulei, glăsueşte, decem aut noxae 
dedere?2, 

Noxae delitio se face, înainte de Justinian, sau. prin man- - 
cipatio, sau prin in jure cessio, iar de la Justinian prin tradiţie25, 

“Când pârâtul este proprietarul robului, noxae deditio are de 
efect, ca reclamantul să dobândească proprietatea robului 26, 

Când pârâtul. nu este proprietarul robului, noxae deditio 'are 

18) D., 9, 2, ad leg. Aquil, 27 $ 3. 
19) D., 9, 4, de noxal, act, 5 pr, 8, 41. : 
20) D., 9, 4, de noxal. act, 21 S$ 2-6, 22 S$ 3 şi 4; D., 11, 1, de in- 

„ derrogai. in jure faciendis, 5, 7, 8, 13—17, 20 pr. 
21) D.. 10, 4, ad exhibendum, 3 $7. 
22) D., 9, 4, de noxal. act, 1, 42$4D; 42, 1, de re judicata, 6 $ 1. 
23) D., 9, 4, de noxal. act. 8, 19 pr., 21 pr., 29; D., 4, 3, de dolo 

malo, 9 $ 4, 
29 D, 9, 4, de noxal. act, 1; D., 42, 1, de re judicata, 6 $1;D,, 

41, 2, de furtis. 42 pr, 
25) Caius, 4, 77 şi urm.; ]., 4, 8, de noxal, aci., $ 3. 
26) V. mai sus n, 25, — D,, 41,2, de adq. poss. '3 Ş 21. 
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de efect, ca "reclamantul să dobândească îndrituirile, pe care 
_pârâtul le va fi avut asupra robului şi în ori ce'caz posesiunea 

ad usucapionem, chiar dacă e de rea credinţă, adică ştie, că ro- 
bul nu-i proprietatea aceluia, care-l abandonase 7, 

Stăpânul poate 'să preîntâmpine condamnarea şi prin dere- 
lictio a robului 2. A 

5) Aşa se petreceau lucrurile, dacă stăpânul ori ia apararea 
robului, primind să se:judice (primeşte Judicium), ori face aban- 
donarea noxală. . 

Dar, dacă el nici nu primeşte să se judice, nici nu păşeşte 
la noxae deditio, e tratat ca un contumax (absent) % şi în orice 
caz, dacă robul e de față, reclamantul, dacă vrea, poate cere de 
la magistrat, ca robul să-i fie atribuit, iar magistratul răspunde 
prin duci jubere, adică dispune să-l ia şi să-l ducă 3%, Această 
ductio dă, în dreptul Yechiu, proprietatea pretoriană, iar în drep- 
tul nou dă imediat proprietatea 2!, dacă stăpânul este proprietarul 
robului.—In cazul în care cineva are un jus in re asupra robului, 
ductio are de efect să-l lipsească de îndrituirea de a'şi valorifică 
acel jus in rez, | | 
„_6) Se putea, ca stăpânul să susțină, că nu-i proprietarul 

rolului faptaş. In acest caz, dacă se dovedeşte, că e proprietar, 
el pierde facultatea de a se liberă prin noxae deditio şi este 
răspunzător de pagubă în toată întinderea ei, in solidum 5. De 
aceea, în acest caz se zice, că acţiunea este dată sine noxae 
deditione, detracta noxae deditione 31, 

  

27) D., 9; 4, de noxal. aci, 11, 27, $1, 28; D., 6; 2, de Publiciana 
aci, 6. : 

i 28) D., 9, 4, de noxal. act, 21 $ 3. . | 
29) D., 2, 9, si ex noxali causa agatur, 1, 2 $1; D., 9, 4, de noxal. 

aci. 21 pr. şi $1; D., 11, 1. de ininrrogat., 11 $ 4. | 
30) D., 9, 4, de noxal. act., 26 $ 6, 27 pr., 28 în f 31, 32, 39 $3.— 

D., 2, 9, si ex noxali causa agatur, 2 $ 1. 
31) D., 2, 9, si ex noxali causa, 2 Ş 1 în fine; D., 9, 4, de noxal act. 

26 $ 6 in f., 28, Ă 
32) D.. 9, 4, de noxal. act, 27 pr.; D., 2, 9, si ex noxali causa a-, 

galur, 3. 
- 

33) D., 2, 9, si ex noxali causa, 2 $1; D.; 9, 4. de noxal, act. 21 
Ş 2, 22 $ 4,26 $. 

34) D., 9, 4, de noxal. act, 4 $ 3. 5 pr., 39 pr.; D., 9, 3, de his qui 
effuderini, 1 pr., 5 $6,
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7) Robul abandonat, dacă prin munca sa ajunge să despă- 

gubească deplin pe păgubaş, e îndrituit să reclame, ca acesta 

să-l desrobească, să-i dea libertatea 5%. — Această consecinţă “e 
straşnică de tot! Un rob nevinovat de nimic nu poateniciodată 

să silească pe stăpânul său să-i dea libertate ; iar un rob vino- 

vat, dacă e abandonat noxal, poate sili -pe stăpânul său să-l 

desrobească ! lată un fel de premiu pentru robii cu purtare rea! 

8) Dacă robul moare după ce sa făcut lițis contestatio, 

stăpânul se poate deslegă de obligaţia de despăgubiri, aban- 

donând cadavrul robului 3%. 

Il. Pagube pricinuite de filiițamilias. Când filiusfamilias, 
fie prin delict, fie prin acte delcituoase, pricinuise o pagubă 
altei persoane, lucrurile se petrec întocmai ca în cazul de mai 

sus. (Se deosebesc două faze ş. a. m.d.) 
Noxae dedilio, de data aceasta, are de. efect, ca filiusfa- 

milias să ajungă in mancipio “i, 
- Deşi filifamilias -m'aveau la "'nceput nici o avere, totuş cu 

- încetul au ajuns să aibă averea lor proprie, aşa că nu mai eră 

nevoie, ca' să se dea o aclio noxalis contra lui vaterfamilias. 
De aceea, în dreptul lui Justinian păgubaşul intentează acţiunea, 
care-i se cuvine, de a dreptul contra lui filiusfamilias %, 

B. Pagube pricinuite de animale. 

Animalele noastre pot pricinui altor persoane pagube. Pen- 

tru repararea acestor pagube se dă contra noastră sau acfio de 

pauperie, sau actio de pastu, sau o actio aediliciana. 
|, Actio de pauperie. Prin pauperies se 'nţelege paguba 

pricinuită de animale, adică o pagubă pricinuită fără injuria din . 

partea faptaşului: Pauperies est damnum sine înjuria facientis 

datum %, 
Legea celor 12 table are dispoziţiuni în această privinţă 4, 

Legea Pesolania se ocupă de pagubele pricinuite de un 

câne îl, — 

35) ]., 4; $, de noxal. act., $ 3 in fine; D., 40, 1, de manumissionibus, 4. 

36) Fragmentul din Autun al lui Cajus, $$ 82—856. 
37) Cajus 4, 75 şi 79; Paul, Sententiae, II, 31, $9;]., 4,8, de noxal- 

ac, $7. . 

38) ]., 4, 8, de noxal. act, $7. 
_89) D,, 9, 1, si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, 1 $ 3 
40) D. 9, 1, quadrupes pauperiem fec. dic,. pr. 

4) Paul, Sententiae, 1, 15.:
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Pentru repararea pagubelor pricinuite de animale se dă: tot o actio noxalis, care se numeşte actio de Dpauperie. 
1) La 'nceput, actio de pauperie se dă numai, când anima- 

lul faptaş este un quadruped domestic; dar, mai tărziu se dă - utiliter şi când paguba este pricinuită de ori ce fel] de animale 
domestice, fie quadrupede, îie bipede 22, | 

| 2) Pentru ca să se poată intentă această acţiune, se--cere 
elementul următor:  Animalul trebuie să fi lucrat contra firei 
Soiului său, contra naturam sui generis, adică să fie nărăvaş 5, 
De pildă: Nu e deajuns, ca boii să impungă, ori caii să svârle, 
ci trebuie, ca să fie năvăviţi să împungă, ori să svârle, — Ace- 
asta ne face să presupunem, că deşi pauperies este damnum 
sine injuria facientis datum, totuş li se atribuie animalelor o 
culpă, din care rezultă responsabilitatea lor, 

3) "Scopul reclamaţiei este, ca stăpânul animalului să repare 
paguba, adică să plătească despăgubiri. Dar, el poate să se, 
libereze de această obligaţie prin noxae dedilio a animalului 
faptaşi. Aceasta. e nepractic pentru păgubaş! De aceea sunt 
mai bune mijloacele preventive de azi, de pildă, botniţe pentru 
câni, —: o. 

| Pârâtul, dacă tăgădueşte, că este proprietarul animalului, 
şi se dovedeşte, că în realitate este proprietar, nu se mai poate 
liberă prin noxae deditio şi este ţinut in solidum 4, . 

Dacă animalul a murit după lițis confestatio, stăpânul nu | 
se poate liberă prin abnndonarea cadavrului %, 

Il. Actio de pastu. Când paguba pricinuită de animal constă 
„ în aceea, că a păscut iarba altuia, se dă contra stăpânului ani- malului actio de pastu 47, 

III. Edilii (poliţia) prin. edictele lor opresc pe cetăţeni, ca 
„în apropierea drumurilor: publice să țină câne, vier, mistreţ 

  

42) ]., 4, 9, si quadrupes pauperiem, pr.; D, 9, 1,si quadrupes pau- periem.. 4, , 
243) |. 49.si Quadrupes paup., pr; D.9,1,si quadrup. paup., SS 1 TşiŞI, - | 

44) D,, 9, 1, si quadrup. Paup., | pr. 
45) D., 9, 1, si quadrup. Paup., | $ 15. 

* 46) V. mai sus n. 36, . 
47) D., 19, 5, de praescr. verb., 14 $ 3, —V.şiaA, Fliniaux, Une vieille. action du Droit Roman, Pactio de pastu, în AMelanges de Droit Romain de= 

dies ă Georges Cornil, 1, 1926, p. 245 —294. - ! 
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(vier sălbatec), lup, leu, urs, ori panteră. — Impotriva contra- venienţilor la acestă ordonanţă poliţienească se poate intentă o action aediliciana, care tinde, ca pârâtul să fie condamnat sau la 200 de solizi, când un om liber fusese omorit, sau după apre-. ciare judecătorului, când un om liber fusese rănit, sau la valoa- rea îndoită a pagubei în celelalte cazuri, — In cazurile de mai sus păgubaşul poate să intenteze şi actio de pauperie %8, 
C. Pagube pricinuite de lucruri neînsufleţite, 
Se poate ca un lucru neînsufleţit al nostru să pricinească altuia o pagubă. De pildă: O barcă a noastră fiind luată de âpă este aruncată întrun lan de grâu strein şi: distruge o parte din grâu. Altă pildă: Un zid, care se nărueşte pe pămân- tul vecinului.— In astfel de cazuri păgubaşul mare nici o acţiune contra stăpănului lucrului neînsuflețit, chiar dacă ar fi răspunză- tor, ci poate numai să oprească lucrul (jus relentionis) până ce va fi despăgubit 4, . Mi i „Când o ţiglă cade de pe casă şi pricinueşte vre o pagubă, proprietarul casei n'are nici o răspundere 50, | . 

Secţia IV, 

OBLIGAȚII IZVORÂTE DIN RAPORTURILE DE VECINĂTATE 

$. 259. Generalităţi. 
Am văzui, că proprietatea, deşi principial este nemărginită şi exclusivă, totuş poate fi supusă unor mărginiri legale, fie în . " folosul obştesc, fie în folosul vecinilor L | | Mărginirele legale în folosul vecinilor, adică acelea, care: rezultă din raporturile „de vecinătate, sunt adevărate obligaţii : Pentru ca o persoană să nu-şi exerciteze indrituirea sa de pro- prietate în chip abusiv şi astfel să se ajungă Ia excese, care 

48) Paul, Sententiae, 1,15 $ 2; |. 4,9, si Quatrup. pauper., $ 1; Do 21, 1, de'aedil. edicto, 40, 42. 
: 49) D., 39,:2, de damno infecto, 6, 7 Ş$ 4, 9 $3 ;D., 10, 4, ad exhi- 

8 
5 bendum, 5 $ 4;D, 39, 2, de damno inf. 7 $ 2, 9 pr, $ $4;D., 47,9, de incendio, 8. — . | | - 50) D., 9, 2, ad leg. Aquil, 5 $2. 

1) V. Vol. 1, 2, $ 66, p. 57. 

S. G. Longinescu. — Drept Roman. - 2
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ar da naştere la conflicte cu îndrituirile altora, exercitarea îndri- 

tuirii de proprietate a fost supusă la unele mărginiri, care nu 

există şi nu produc efecte de cât numai faţă de vecini, adică 

față” de persoane anumite. Ştim, că obligaţiile nu există şi nu 

produc efecte de cât numai față de anumite persoane. Deci, a- 

ceste mărginiri în folosul vecinilor fac parte din categoria obli- 

__gaţiilor. De aceea ne îndeletnicim cu ele aici. 

Un vecin poate pricinui pagube celuilalt vecin din pricina 

fie a construcţiilor existente, fie a acelor, care se vor face, fiea 

împotmolirii canalurilor, aşa că apa de la vecinul de la deal nu 

mai poate curge la. “vecinul de la vale etc... 

Ş. 290 Damnum infectum. 

A. Se poate întâmplă, ca un vecin al nostru să aibă în 

apropriere de proprietatea noastră o casă, ori un edificiu, care 

din pricina cusururilor, 'ori a relei stări a construcţiei stă 

să se năruească şi care, dacă s'ar nărui, ne ar pricinui pagube, 

distrugând. ori deteriorând ceea, ce ar îi existat pe proprietatea 

noastră (d. p. casă, grădină, gradinărie ş. a.) — In astfel de 

împrejurări, ce putem face noi ?. Putem oare cere despăgubiri?, 

De sigur că nu, fiindcă nu ni s'a pricinuit încă nici o pagubă 

damnum nondum factum, damnum infectum .— Atunci, oare e mai 

bine. să aşteptăm până ce paguba va fi pricinuită? De sigur 

că nu; căci, dacă ni s'a pricinuit pagube prin lucrurile neînsu- 

fleţite ale altuia, suntem îndrituiţi, după cum am văzut?, să 

oprim numai acele lucruri, adică în cazul nostru zidurile şi ce- 

lelalte materiale năruite, pănă ce vom îi despăgubiţi! De aceea» 

întrun astfel de caz avem: două mijloace, ca să preintâmpinăm - 

pagubele: In vremea pe când legis actiones erau în vigoare, . 
putem să intentăm o acţiune civilă 3. — Mai pe urmă, pretorul 

ne autoriză să cerem o garanţie, cautio, care să ne asigure 

contra pagubelor: eventuale şi care, fiind privitoare la o-pagubă 
nepricinuită încă, damnum infectum, se numeşte cautio damni 

infecti 4. — Acţiunea civilă a căzut în desuetudine, fiindcă rân-. 

1) D., 39, 2, de damno infecto, 2 , 
2) V. mai sus $ 288, n. 49. 
3) Cajus, 4, 31. 
4) D., 39, 2. de damno infecto, 7 pr.—
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duelile dreptului pretorian erau mai prielnice (et commodius jus 
et plenius“ est 5). 

|. Indrituiţi să ceară cautio damni infecti sunt 5: Proprietarul 
locului ameniţat.. Acei care au un jus in re asupra acestut loc, 
Acei, care din pricina unui raport obligator sunt interesaţi, ca 
acest loc să nu sufere pagube. Şi coproprietarul unui zid co- 
mun. — Ei potsă ceară cauţia, numai dacă edificiul vecin îi 
ameniţă cu o pagubă, din pricina defectuosităţilor provenind fie 
dintr'un viciu de construcţie, ori dintr'un viciu al locului, fie din. -. 
pricina lucrărilor ' făcute de vecin (vitio aedium loci operisve) 7 
şi dacă n'au alte mijloace ordinare aşa de eficace, ca să pre= 
întâmpine paguba eventuală $, 

Il Obligaţi să dea cautio damni infecti sunt 9: Proprietarul 
construcţiei viciate. Posesorul de bună credință al acestei con- 
construcţii. Acei, care au jus in re asupra ei. Fiecare din mai 
mulţi coproprietari pentru partea sa. 

| Dacă'sunt mai mulţi pârâţi, fie care e ținut numai pentru 
“partea sa 1, | ' | N - 

III. Pretorul, primind cererea dea se da cautio damnii ințecti, 
face două lucruri: “Intăi, fixează un răstimp, pentru care să se 
dea cautio. (Când e.vorba de scurgerea apelor, răstimpul este 
de zece ani)!!.—Al doilea, fixează un alt răstimp, înlăuntrul 
căruia cautio, să fie dată 12, ” 

IV. Cautio damni infecti poate fi dată: Sau prin stipulaţie - 
de proprietarul construcţiei viciate. Sau prin stipulaţie însoţită 

  

5) Cajus, 4, 31 in fine, - ” 
6) D., 39, 2, de damno inf, 5 $ 2, 11, 13 $$4, 5,6 şi 8, 18 pr., 19 

- pr, 21, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 pr. şi $2, 43 € 1. —Cf. D., eodem, 11, 
13 $9, i 

i 7) D.. 39, 2, de damno inf., 7 pr., 13 SS 2 şi 10, 15 $ 3, 198 1, 138 
2, 20, 24 pr. $3 2, 7, 9 şi 12, 30 pr; D., 8, 2, de servit. praed. urban., 18 Şi 
29; D., 8, 5, si Servitus vindicetur, 11 $ 2; D., 9, 2, ad.leg. Aquil., 21 $ 16; 
D., 46, 8, ratam rem haberi, 18, | 

8) D., 39, 2, de-damno inf. 13 $ 6, 18 $$ 2, 4 şi 9, 20, 32, 33, 34, 
9) D., 39, 2, de damno inf, 9 Ss 4 şi 5, 10, 11, 13 pr., 15 $$ 25; 26 

şi 27, 19 pr, 22. Ă - 
5710) Du 39, 2, de damno inf. 21 în-f., 40 $$ 3 şi 4; D,, 46,5, de sti- 
pul, praetoris, 2 ş 2, — ' 

11) D., 39, 2, de damno inf, 7 pr, 15 $ 2; D., 43, 15, de ripa muni- 
enda, 1 pr., şi $3, ” DN 

12) D. 39, 2, de damno inf, 7,
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fie de fidejusori, fie de garanţie reală (hypotecă), de cei, care 
au un jus in re asupra acelei construcții 13, 
_V. Se poate, ca, în răstimpul fixat pentru darea cauţiei, 
aceasta sau să fie dată, sau să nu fie dată şi ca în înlăuntrul 
răstimpului,. pentru care s'a dat cauţia, paguba sau să se în- 
tâmple, sau să nu se întâmple. Dea acea măsurile luate de pretor 
produc efectele următoare : 

1) In răstimpul fixat pentru darea cauției nu s'a dat cau- 
„ia şi nu s'a întâmplat nici o pagubă. 

In acest caz, îndrituitul la cauţie se poate adresa din nou 
_pretorului, care pe de o parte încuviințează o. missio în posesio- 
nem, provizorie numită missio in possessionem ex primo decreto ; 
iar pe de altă parte fixează un nou răstimp, înlăuntrul căruia 
vecinul obligat la cauţie -sau să facă reparaţiile irebuitoare, sau 
să dee cauţia !*. — Missio in possessionem ex primo decret în- 
dritueşte pe acel, care a obţinut'o, ca să intre în posesia con- 
strucţiei viciate 'sau alăturea cu Vecinul, dacă acesta e proprie- 
tarul ei, sau cu excluderea lui, dacă e numai titularul unei US 

„ în re%, In amândouă cazurile missus, care a intrat în posesiune, 
dobândeşte pignus praetorium 15. 

Dar, dacă înlăuntrul acestui răstimp vecinul nici nu 1 face | 
reparaţiile, nici nu dă cauţia, atunci acel îndrituit la cauţie se 
poate adresă pentru a treia oară la pretor, şi obține o missio 
in possessionem definitivă, care, fiindcă e încuviințată printrun 
al doilea decret al pretorului, se numeşte missio in possessionem 
ex secundo decreto. Această missio, în dreptul, vechiu, dă lui 
missus posesiunea ad usucapionem ocrotită prin actio Publici- 
ana-!!; iar în dreptul nou, îi dă îndrituirile, pe care vecinul le 
are asupra construcţiei, deci îi dă proprietatea, dacă acesta eră 
proprietar18, — Dacă sunt mai mulţi missi, ei împart între ei în 
părți virile proprietatea construcţiei viciate19, . - 

13) D,, 39, 2, de damno inf 7 pr, 9 $$ 4 şi 5, 10, 11, 13 pr. şi $1 
15 $$ 2, 6, 9, şi 25. 

14) D,, 39, 2, de damno înf., 1, 44 pr. 
15) D, 39, 2, de damno înf., 7 pr., 9 pr. şi $ 5. 15 $8 20, 24, 31 —34, 
16) D. 13, 7 de pigner. act., 26; D., 27,9, “e rebus eor. qui sub tu- 

iela sunt, 3 Ş 1; D.. 42, 5, de reb, -auci, jud. possid., 35; C.,8, 22, de prae- 
torio pienore, DP 

17) D., 39, 2, de damno inf., 5 pr., 12, 15 $$16, 26 şi 27, 18 $ 15. — 
. 18) Pa 39. de damno inf.,.15 85 16, 17 şi 33, 44 $ 17D7, |. de 
usuf., 7 $ „10, 3, comm. divid, 5, 7 $ 9; D., 23,1, de fundo dotali, 
1pr.—: 

19) D., 39, 2, de damno în 5 Ş 1, 15 S$ 17 şi 18, 40 ș
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Dacă vecinul se impotriveşte s sau la missio provizorie, sau. 
la cea definitivă, se poate intentă contra sa o in factum actio 
pentru despăgubiri 20, . 

2) In răstimpurile fixate s'a dat cauția și sa întâmplat 
„paguba prevăzută prin stipulaţie. 

In acest caz, dacă paguba s'a" întâmplat vitio aedium, loci 
-operisive, putem să intentăm - sau actio ex 'stipulatu, sau 'actio 
-hypothecaria, ca să. obţinem despăgubiri conform regulelor 
generale 2, - 

Dar, dacă paguba 's'a întâmplat din pricina unei forţe” ma- 
jore (cutremur ş. a.) nu putem să intentăm nici o acţiune 2. De- 
„asemenea, dacă paguba .s'a intâmplat din exerciţiul legal al în- 
drituirii de proprietate a acelui, care a dat cauţia, nu putem să 
“intentăm nici o acţiune, căci numai atunci poate fi vorba de o 
-pagubă (damnum), când cineva face ceea, ce nu-i îndrituit să 
facă. Nemo damnum facit, nisi qui ia facit quod facere jus non 
-habet %, 

3) In răstimpul, pentru care sa dat cauția, nu s'a in- 
tâmplat paguba prevăzută prin stipulaţie, . 

In acest caz acel, care a dat cauţia, este îndrituit s'0 ceară 
înapoi; afară numai dacă nu.e nevoie, ca s'o reînoeassă 2, 

4) În răstimpurile fixate nu sa dat cauţia, dar s'a întâmp-- 
“lat paguba prevăzută prin stipulaţie. 

In acest caz, în dreptul vechiu, în virtutea legii Rubria 
de Galia Cisalpina, se dă păgubaşului o atilis actio, ca şi cum 
stipulaţia de mai sus ar fi fost făcută 3, 

In dreptul nou, păgubaşul are două mijloace: o in facium 
-actio pentru despăgubiri, când construcţia s'a năruit înainte de 
.missio in possessionerm, p. c. şi un'interdict restitutor, casă silească 

20) D.,.39, 2. de damno înf., 7, 15 $ 36, 16. 
21). D 39, 2, de damno inj., 28, 40 ss 2 şi 3: D., 46, 5, de stipul, 

" „prael., 2 Ş - 
22 B. 39, 2, de damno inf. 24 $$ 2—7, 24 ss 5, 8 şi 11, 43. 

„ 23) D., 39, 2, de damno inf., 24 $ 12, 25, 26. 
| 24).D., 39, 2; de damno inf., & pr., 7 pr., 13 8 15, 14, 15 pr. şi $1. 

-D., 46. 5. de siipul, praet,, 5.: _ 
25) Lex (quae dicitur) Rubria de Galia Cisalpina, cap, 20.
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pe vecin sau să ridice materialele căzute şi să repare pâguba, 
sau să abandoneze acele materiale 26, 

5) Dacă, după missio in possessionem provizorie, vecinul, în- 
ăuntrul noului răstimp fixat, sau face reparaţiile, sau dă cauţia, 

atunci acea missio încetează 2, ii 

B. Se mai poate cere caulio damni infecti : 
„2% 1. Când cineva, fie pe locul nostru; fie pe al său, fie peun 
“loc public, face construcţii, ori alte lucrări, pe care este îndri— 
“tuit să le facă, dar din care ar putea să rezulte o pagubă peniru 
noi. — In acest caz, înainte de a-l lăsă să facă acele lucrări, 

- “putem cere să dee cauție 2, 
II. Deasemenea în cazuri analoage puteri cere cauţia. Ast- 

"fel, se spune, că, edilul Scaurus, voind să aducă blocuri mari: . 
“de marmură cu nişte căruțe, care trebuiau să treacă pe deasupra : 
unor cloace, antreprenorul cloacelor a cerut să i se dea : cauţie, 
pentru ca să fie asigurat, în cazul în care ctoacele sar prăbuşi %. 

$. 291. Operis novi nunciatio 1. 

A. Se poate, ca cineva să înceapă să facă lucrări pe locul 
său şi din această pricină să rezulte pagube pentru un loc vecin, 
In acest caz, paguba poate fi preintâmpinată printr'o simplă: 
protestare, nunciatio, făcută în faţa lucrărilor, în re praesenti.. - 
Fiindcă protestarea se face, când e vorba de o lucrare nouă, 
NOvum Opus, de aceea se numeşte operis novi nunciatio. Acel, 
eare face nunciatio, se numeşte nunciator, iar acela, căruia i se. 
face nuncialio, se numeşte nunciatus. 

|. Pentru ca să se poată face operis novi nunciatio, se cere: 
întrunirea a două elemente: | 

1) Schimbarea lui statu Quo, adică vecinul să înceapă să. 
clădească, să schimbe, ori să dărâme construcţii aderente cu. 
pământul 2. a 

26) D., 39, 2, de damno înf. 7, 15 $ 36, 44 pr, 
27) D,, 39, 2, de damno inf, 15 $$ 31, 32 şi 34, 

28) D., 39, 2, de damno inf., 2% $ 7, 30; — D,. 19,2, Iocali, 19 $ 4.. 
29) Pliniu, Istoria naturală, 36, 2. ! | 
1) D., 39, 1, operis novi nunciatio ; C., 8, 11, de novi operis nunciatione- 
2) Du, hi. în 1 $$1 şi 11—14,8,.
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2) Posibilitatea, ca prin acea schimbare să se pricinuească 

-o vatamare, ori o pagubă locului, pe care vom să-l ocrotim 2, 

[]. Indrituiţi să facă această protestare sunt: Proprietarul 
Jocului ameninţat şi posesorul de bună credinţă al acestui loc 4, 
„Acei care au un jus in re implicând posesiunea acelui lucru, . 
adică, emfiteutecarul, superficiarul, creditorul ipotecar 5, Ori . 

-ce cetăţean, dacă lucrarea cea nouă ameninţă un interes public &, 

Nunciator poate protestă fără nici o formalitate sau în per- 
=soană, sau printr'un mandatar, care va trebui să dea cauţiile, 
-pe care le dă ori ce procurator 7, 

III. Operis novi nunciatio poate fi adresată sau aceluia: 
care face novum opus, fie în persoană, fie reprezentanţilor lui, 
“sau Chiar lucrătorilor 8. 

Când - mai mulţi inşi sunt coproprietarii locului, pe care 
“Sa început novum opus, protestarea adresată unuia produce efecte 
faţă de toţi?, 

| Dar, un coproprietar nu poate protestă contra celortalţi 

"-coproprietari de cât cu încuviințarea pretorului. Dacă pretorul 

nu încuviinţează aceasta, atunci el trebuie să intenteze sau actio 
„Dro socio, sau actio communi dividundo 0. 

IV. Scopul şi efectele protestării sunt : 
Lucrările trebuesc întrerupte !!. 

Două nunciatus va continuă lucrările, nunciator poate cere 

restabilirea lucrurilor în starea de mai înainte sau printr'un interdict 

numit interdictum demolitorium, care e un interdict restitutor 12, sau 

prin interdictul guod vi aut clam *5.—Prin interdictul demolitorium se 

3) D., n. $S 16 şi 17, 2, 5 $$ 6, 8 şi 9,8$2;D., 43, 25,de remis- 
-sionibus, 1 $ 3; 2. 8, 2, de serv. pi urban., 15; D., 8, 5, siserv. vindic., 
6 $7; D., 11, 8, de mortuo infer., 3 pr. 

4) D,h. 1,3819,5$6;D, Aaa 25, de remiss., | $ 3; D., 50, 17, 
-de reg. jur, 115 combinat cu D., ph. t, 11, 13$9. 

5) D., h. î, 1 $ 20,.2, 2139; „D., 43, 25, de remiss, | SŞ4 şi 5. 
6) D., n. 150 Gia 
7) D.,fh.t.,5$2,8$1,16;D, 43, 24, auodvi aut clam, 1 $ 1; D, 

1.153,5SS1 şi 18, 13. 
8) D.„ph.t,1$5 10,11. 

9) D.„h.t,5$5. 
10) D., kt, 3S$1 şi 2,5 $6. 

1) Duh pr. şi $7, 8 $$ 2-4, 20,pr. şi 8 4. 
12) D., fi. î., 1 $7, 20 pr. şi S$ 1-8, 22, 
13) V. Mai jos $ 292, p. 426.
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urmăreşte restabilirea stării de mai înainte, care se face cu 
cheltueala lui nunciatus. El poate îi intentat contra “oricui, care 
se găseşte în posesiunea locului, pe care se construeşte, chiar: 
dacă e posesor numai cu titlu singular, De acea se zice, că 
nunciatio in rem fit non în personam. Dar, în acest caz restabi- 
lirea stării de mai înainte se face cu chelțueala lui nuntiator 1. — 

„Despre interdictul guod vi aut clam vom vorbi mai jos. 
V. Operis novi nunciatio nu mai produce efectele de mai: 

“sus in următoarele patru cazuri: 
Intăi, când nunciatus obţine ridicarea iîmpotrivirii (remissio). 

„sau prin punerea la cale cu nuntiator 15, sau din ordinul magi- 
stratului 16, Se 

Al doilea, când nunciatus dă cautio de opere restituendo (că 
va dărâmă ce a construit şi va restabili starea de mai înainte). 
Această cauţie se dă prin o garanţie personală, fidejusori, sau 
în mod excepţional printr'o garanţie reală (satisdatio) 1. Când e: 
în joc un interes public, este deajuns simpla promissio a lui: 
nunciatus"8, — În vremea lui Justiniannunciatus nu poate întrebuinţă 
acest mijloc decât, dacă procesul a ţinut mai mult de trei 

“ luni 15, | 
| Dacă nunciator turbură pe nunciatus în lucrările lui, cu 
“toate că a obţinut remissio, ori a dat cautio.de opere restituendo, 
acesta are un interdict prohibitor, ca să facă să înceteze turburarea2, . 

__ AL treilea, când nunciator sau moare, sau iînstreinează locul 
ameninţat ; căci, deşi pasiv protestarea lucrează im rem, tctuş. 
activ este restrânsă la individualitatea lui nunciator 21, 

„Al patrulea, când trecuse un an dela protestare, fără ca ea 
să fie soluţionată definitiv. — Justinian a desființat această rân- 
dueală aspră, poruncind judecătorului să sfârşească procesul 
înlăuntrul a trei luni. In cazul contrar nunciatus poate continuă 
lucrările dând cauţiunea de restituendo %, 

20 $$ 7 şi 8, 22. 14) D., h. tu 

15) D„ ft, 1 Ş10 ; Cf. D.,2,:“. de paciis, 7 $ 14, i 
16) D. ft, lpr. şi $$9 şi 10,5 S$8 14—19, 16, 19; D., 43, 35, de 

Temissionibus. 
: a 

17) D. h. tu 5 $ 17, 8 $$ 2—4, 12, 20 $$ 1-9 şi 13,21 $ 1... 
18) D., 46, 5, de stipul pract., 1 $ 6. ” - . 
19) C, A. t, 1.—V. mai jos n. 22. 
20) D., h. î., 20 Ss 9—16. - 
21) D, 4. t,. 8586.
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B. Quid, când cineva incepe să construească, nu pe locul 
" “său, ci pe al nostru? - 

|. In acest caz noi putem să ne împotrivim, adică să facem 
'0 prohibitio, care poate ajunge chiar la întrebuinţarea forţei 
fie (ceea ce e controversat) imprăştiind de fapt materialele în- 
trebuinţate la construirea lucrării noi (per manum, id est lapilli 
Jactum), fie destăcând numai o părticică, d. p. o petricică (vel 
minimi jactu lapilli) 3.—1m urma impotrivirii noastre vecinul tre- 
buie să înceteze lucrările. Dar, dacă le va continuă, vom putea 
intentă interdictum quod vi aut clam, întrucât construeşte contra 
voinţei noastre 2, - 

Această prohibitio are un neajuns: Ca s'o putem întrebu- 
inţă, trebuie să fim siguri, că locul, pe care vecinul a început 
lucrările, este al nostru ; căci, dacă nu-i al nostru, ci al vecinu- 
lui; împotrivirea noastră turbură posesia acestuia, care va putea 
intentă interdictul uti possidetis, şi obţine, ca noi să fim con- 
damnaţi de cinci ori 135, | 

II. Din pricina primejdiei de mai sus pretorul a plăsmuit 
snijlocul mai puţin energic operis novi nunciatio 2%. BR 

II. Acest mijloc, bun pentru cazul, când nu suntem siguri, 
că vecinul construeşte pe locul nostru, e indispendabil, când 
vecinul construeşte pe locul său 2, - 

C. In toate cazurile operis novi nunciatio nu poate îi între- 
„buinţată de cât, când vecinul începe să construiească %, 

„Dacă vecinul a isprăvit de construit, putem să intentăm 
sau interdictum quod vi aut clam2, sau actio negatoria, sau 
.aclio confessoria. - | 

  

22) C.h.1,l. | . 
23) Du h. î. 5 $10;D,8,5, si servit. vindic., 6 $1 ; D., 42, 24, quod 

vi aut clam, | $$ 5 şi 6,20 $1.—vV. Maynz, |. c., Il, Ş 283, n. 30 şi-a. 
24) V. mai jos $ 292, p. 426. : 
25) D,, fi. 5 Ş 10; D., 43, 17, uti possideits, 3 $.2. 
26) D.,h.t,1pr. * a : 
27) D, n. 1,5 $10. 

28) D.h.t1$1. 
29) V. mai jos Ş 292, p. 426 ”
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Ş. 292. Interdictum quod vi aut clam!. 

- 1, Acest interdict se întrebuinţează, când cineva pe un loc 

vecin cu noi face ori şicefel delucrări (opera in solo facta) vătă- 
mătoare pentru proprietatea noastră sau vi, adică în contra unei. 

prohibitio a noastră, ori în contra unei operis novi nunciatio a noastră, 
sau clam, întrascuns de noi, fie noaptea, fie pe când eram- 

duşi de acasă, fie că, prevăzând, ori trebuind să preadă, că se- 
poate ca din acele lucrări să rezulte o pagubă pentru .noi, 

nu ne înştiințează 2, | 
1]. Reclamanţi în acest interdict pot îi 3: Proprietarul locu=- 

lui vatamat. Acei care au interes din pricina unui jus in re- 

asupra locului. Şi arendaşul acestui loc. 

II, Pârâţi pot fi 4: Acel care a făcut opera “în solo. Po-- 

sesorul actual al locului, pe care s'a făcut lucrările, fie că le: 
a făcut el, ori nu le a tăcut, şi fie chiar şi atunci, când ar fi: 

fost făcute făr' de ştirea sa. 
IV. Interdictul are de scop restabilirea stării anterioare de- 

lucruri, ori, în cazul contrar, să se plătească despăgubiri 5. 

Restabilirea trebuie să se facă: de pârât cu cheltuele sa,. 

dacă. el e făcătorul lucrărilor; iar dacă nu-i făcătorul lucrărilor, 

trebuie să sufere, ca restabilirea să se facă pe cheltueala recla- 

mantului $, 
Pârâtul, dacă nu restabilește starea anterioară, este Con- 

damnat la despăgubiri 7, - 

V. Pârâtul 'se poate apără invocând sau legitima aparare, 

sau nevoia În care Sar fi găsit, ca să facă. lucrările, pentru a: 

înlătură, ori a preîntâmpină o primejdie iminentă, De pildă: 
“Vecinul nostru a făcut noaptea o lucrare oare care, iar noi i-am 
dărămat'o tot noaptea. In apropiere de noi fiind un incendiu: 

DD, 43, 24, quod "i aut clam. 
2) Du h. în 1 $4,7$$5,6 şi 7, 11 pr., 13 pr., $$ 3-— 7; D,, 18, 20, 

Ş 4, 22 $ 1; D., 50, 17, de reg. jur., 73 $ 2, 
3) D., h.t. 11 S$ 8—14, 12, 13 pr., $$ 3 și 4, 15 $ 12,16 pr. i S1. 

17, 19. — 

4) D, h. i, 5 $$8 şi 14, 6, 13 $$4 şi 6, 15 pr. SS 1—3, 16 $ 2.: 
5) D., ft 11 $4, 15 $$ 1,7, 8,9, 10 şi 12, 1682. 
6) D., î. î.16$2. 
7) Duh. 1, 15$$9şi 10, 
8) D, în. t,7 883,4 şi7,22$2.
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nare, ca să nu ajungă până la casa noastră, dărămăm casa 
“vecinului, i i 

VI, Praescriptio acestui interdict este de un an util%, 

' 

Ş. 293. Actio aquae pluviae arcendae !. 

Romanii locuiau în Latium, care nu putea fi nici cultivat 
şi nici higienic decât, dacă se reglementă scurgerea apelor de 
ploaie, determinându-se construirea şi întreţinerea canalurilor. 

„Norma scurgerii apelor de ploaie poate să fie determinată 
sau de situaţia locului, sau de lege (lex loci), sau de timpul 
“imemorial. — Această normă nu poate fi schimbată nici printr'o _. 
lucrare omenească (opus manu faclum), care constă în construcţii 
nouă, ori în înlăturarea de construcţii existente conform legii 
locului, şi nici prin schimbarea terenului nedatorită -mânei ome- 
“neşti, de pildă, împotmolirea canalurilor. 

|. De aceea, dacă scurgerea apelor de ploaie este înrâurită 
In paguba noastră, din pricină că vecinul nostru sau construeşte, 
“sau distruge, sau lasă să cadă în ruină construcţii vecine cu 
locul nostru, putem, pe temeiul legii celor 12 table2, să inten- 
“tăm actio aquae pluviae arcendae 3. 

Il. Reclamanți în această acţiune pot fi 4: Proprietarul lo- 
cului. ameninţat cu paguba. Emfiteutecarul, acel care are servi- 
tutea de trecere via şi uzufructuarul; dar, aceşti trei din urmă 
nu pot să intenteze acţiunea noastră de cât.utiliter5. 

IV. Pârâţi pot fi: Proprietarul locului, pe care se află 
“construcţia 6. Uzufructuarul şi emfiteutecarul acestui loc ?; dar, 
„aceştia doi pot fi pârâţi numai în acţiunea intentată utiliter. 

„1V, Scopul reclamaţiei este restabilirea stări de lucruri an- 
“terioare, iar în caz contrar despăgubiri, 

  

9) D.„h.t., 158S$3 şi 6. | 
1) b, 39, 3, de aqua et aquae pluviae arcendae.' 
2) D., 40, 7, de statu [ib., 21 pr Duh. t., 22 Ş 2. 
3) D., fe. 6, 1, 2, 93 pr.; D., 39, 2, de damno inf., 26. 

4) D., h. t, 6 $ 4, 16; D., 47, 7, arborum furtim caesarum, 5 Ş 3. 
5) D., h. t, 22 8 2, 23 $ 1, 33. | A 
6) D., h. td. 
7) V. mai susn.5, |
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1) Starea anterioară trebuie 'restabilită de pârât cu cheltu= : 
_eala lui,. dacă el prin fapta sa a pricinuit rezultatul vătămător ș 

iar dacă nu-i vinovat de nimic, trebuie să sufere, ca restabilirea: 

să se facă pe cheltueala reclamantului. In cazul din urmă, pâ- 

râtul poate cere cautio damni infecti de la reclamant, pentru a: 
fi asigurat în contra pagubelor, ce i s'ar pricinui cu prilejul a- 
celei restabiliri 8, | 

| 2) Despăgubiri se acordă numai pentru prejudiciul, care“ va: 
fi pricinuit de la lifis contestatio incoace 2. 

Pentru pagubeie pricinuite mai înainte se poate intentâ: 

interdictum quod vi aut clam, dacă se găsesc întrunite elemen- 
tele acestuia 10, 

V. Acţiunea nu se dă în următoarele cazuri: 

Când pârâtul a lucrat în virtutea unei îndrituiri de servi= 

tute, ori a unei încuviințări din.partea autorităţi! . | 

Când starea de lucruri, de care se plânge reclamantul, a: 
“existat din timp imemorial 12, 

Când lucrările făcute de pârât. erau trebuitoare pentru cul--: 
tivarea locului 13, 

Şi când reclamantul, deşi a ştiut „de acele lucrări, nu s'a. 

împotrivit 14. Si 

Ş. 294. Actio viae rejectae sau receptae. 

Vecinui nostru, cotropind un drum public, face pe drumeţi: 

să cotească şi să treacă pe locul nostru şi astiel, drumul fiind 

“aruncat pe pământul nostru, sau nu ne mai putem folosi de: 

proprietatea noastră, sau -ni se pricinueşte altă pagubă. — In: 

"astfel de cazuri suntem îndrituiţi să intentăm actio viae rejectae,. 
ca să obținem despăgubiri de la vecinul nostru !. 

8) Du fi. 4,6 $7;2 S$1 şi 4,4 882 şi 3,5,6 S$ 6 şi 7, 12, 13. 
9) D., n. î.,. 6 $6, 14 ss 2 şi 3. - 
10) D.. f. î,4 8582 şi 3,5. 

11) D h. î, 2 $$3 şi 10, 23 pr 

12) D., î.t, 2$$ 3 şi. 
13) D., h. î, 1 S$ 3 şi 9, 24 pr 
14) D., îi. t., 19, 20. . 

1) D., 43, 10, de via publica et itinere publico reficiendo, 3 pr — y 
Dernburg, |. c., |, $ 229, n.7,.
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$. 295. Interdicium de arboribus caedendis. 

Acest interdict nu-i determinat de lucrările făcute 'de ve- 

cinul nostru, ci numai de situaţia celor două locuri vecine. 

1, Dacă un copac al vecinului face umbră, care ar putea 
îi vătămătoare locului nostru, ori este înclinat de vânt spre lo-. 

cul nostru, putem, în virtutea legii celor 12 table, să intentăm o : 
acţiune civilă, ca să silim pe vecin, în cazul întăi să taie cren- 

gile copacului de jur împrejur, la înălțimea de 15 picioare (quin- 

decim pedes a terra altius)?, iar în cazul al doilea să taie co- 
pacul 3. 

Il. Dacă crengile ori cracii copacilor vecinului se întind,ori 

„să pleacă asupra locului nostru, atunci, fiindcă suntem proprietarii 

„volumului de aer de deasupra locului, putem să impiedicăm pe 

vecin să dispună în vre -un chip oarecare de acel volum de. 
aer, intentând contra lui actio negatoria (care se dă, când vătă- 

marea proprietăţii e mai mică de cât deposedarea), ca să fie - 
condamnat să taie cracii.şi crengile, care trec peste - hotarul 
locului lui 4. 

ul, în sfârşit, pretorul a plăzmuit: interdictum de arboribus 
caedendis, pentru cazurile următoare: 

Când copacul vecinului se întinde, ori se pleacă de- 

asupra casei noastre, suntem în drept să cerem prin acest inter- 

dict,-ca acel copac să fie tăiat în întregime sau de vecin, sau, 
dacă el refuză, de noi înşine 5. Dar, dacă voim, ne putem mul- 

țumi numai cu tăierea cracilor şi crengilor, care se întind, ori 
se pleacă deasupra casei î, 

Când copacul vecinului îşi pleacă, ori îşi întinde cracii şi 

crengile deasupra ogorului nostru, ori deasupra grădinei noastre, 

putem cere prin acest interdict, ca vecinul să taie nu riumai 
partea copacului, care vine deasupra locului nostru, ci şi toţi 

1) D, 43, 27, de arboribus caedendis, 

2) D.,h.t,1$8. 
3) D., îh.î,2, 

* 4) D., 47,7, arborum furtim caesaru:n, 6 $ 2. — V. Vol, + 28 
81, pag. 148. 

5)Duh.t,1 pr. şi SS 1—6 

6) D., h.î,1s2inj.
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cracii şi crengile de jur împrejur la înălțimea de 15 picioare 7, 
„IV. Este controversă în ce priveşte înţelesul vorbelor 

„Quindecim pedes a terra. allius“. Unii susțin, că trebuie să se 
taie ramurile până la înălțimea de 15 picioare. Alţii susțin, că 
trebuie să se taie ramurile de la 15 picioare în sus. 

$. 296. Interdictum de glande legenda. 

Şi acest interdict este determinat numai de situaţia celor 
două locuri vecine. Mi “ a 

Când pomii (copacii fructiferi) noşiri se găsesc aproape de 
hotarul vecinului, se poate întâmplă, ca roadele lor să cadă pe proprietatea acestuia. | | _ 

|. Legea celor 12 table a luat măsuri, ca să putem adună 
roadele noastre căzute pe locul altuia !, 

II. Deasemenea, putem intentă actio ad exhibendum, ca să . ni se înfăţişeze acele roade Şi să le putem luă înapoi 2. 
III, Dar, fiindcă roadele puteau să se strice (d. p. cire- - şele, de la Luculus încoace), până ce procesul înjghebat cu ac- lio ad exhibendum să. se fi sfârşit, de aceea pretorul a plăsmuit un mijloc maij practic, _interdictul de glande legenda, prin care . ne îndritueşte să ne ducem să le luăm tertio quoque die, adică - 0 zi da şi o zi nu 3. | 

Secţia vV. 

INTERDICTA PROHIBITORIA. 

Ş. 297. 

|. Interdictele prohibitorii sunt acele interdicte, care opresc pe o persoană să facă unele fapte vătămătoare pentru altă persoană, N i "Ele au de scop: Sau restabilirea stării de lucruri ante= 

  

7)DBt,1$S7. - 
1). Pliniu/storia naturală, XVI, 5. 
2) D., 10, 4, ad exhibendum, 9 Ş1. 
3) D., 43, 28. de glande legenda, 1, Da | 1) D., 43, 17, uti possidetis, 1 pr., 3 $ 11; D., 43,4, ne vis fiat ei qui in poss. misus erit, 1. pr., SS 5 şi 8, 3 $ 2, 4823. 

4
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rioare faptelor contrare opririi. Sau, în caz contrar, despăgubir: 

- conform regulelor generale. Dar, fructele nu se Înapoiază de: 

cât de la /itis contestatio în coace. 
Aceste interdicte se prescriu prin trecerea unui an util. 

Dar, vreme de 30 de ani se poate reclamă de la pârât atât, cu 

cât se găseşte îmbogăţit (in quantum locupletior factus est) în 

clipa înjghebării procesului:?, 
II. Ele sunt de mai multe feluri: 
1) Pentru ocrotirea intereselor particulare patrimoniale : | 
Interdicta retinendae possessionis, şi anume uli possidetis şi 

utrubi, care ocrotesc posesiunea lucrurilor corporale şi qua- 

sipocesiunea servituţilor 5. 
Interdictum de itinere actuque privato, interdictum de aqua 

cottidiana, i. de aqua hyberna, i. de aqua aestiva, i. de rivis re- 

ficiendis et purgandis, i. de fonte, i. de: fonte reficiendo et pur- 
gando, care ocrotesc quasi posesiunea servituţilor prediale £. 

-Interdictum de superficiebus, care ocroteşte superficia 5. 
Interdictum, care ocroteşte pe cel trimes în posesiune, ne 

vis fiat ei, qui in possessionem missus est $. 
Interdictum Salvianum, care, deşi e adipiscendae possessio- 

nis, totuş, fiindcă ocroteşte pe creditorul ipotecar, ca: să poată 

duce înapoi i/lata ei invecia, poruncind quominus ea ducas vim 

fieri veto, este şi prohibitor 7, 
„Interdictum de migrando, despre care am vorbit la închiriere 8, 

Interdictum pe care-l are nunciatus în cazul mai Sus a- 

rătat 9. 
Interdictum de arboribus coedendis şi interdictum de glande 

legenda, despre care am vorbit mai sus 10. 
2) Pentru ocrotirea bucurării de lucruri destinate folosinţei 

publice 1: a 

.2) D., 43, 1, de interdictis, 4, - SE 
3) V. Vol. 1, 2, p. 65, p. 30—37, şi $ 88, p. 216—218, 

4) V. Vol. 1, 2, 888, p. 218—219, 
5) V. Vol. 1,2, $ 91, V, 4 p. 236 şi LX, p. 239. - - 
6) D., 43, 4, ne vis fiat ei qui in poss. miss, erit, 1 $ 2, 3, 4. 
7) V. Vol.1,28 9%, p. 249 —250, 

8) V. mai sus $ 253, n. 39, p, 290. 
9) V. mai sus 8. 291, n. 20, p. 424.. 

10) V. mai sus $, 295 şi $ 296, Ă 
11) D., 43, 1, de interdictis, 1. pr, 281. -
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Interdictum ne guid in loco sacro fiat, i. ne guid in loco . — publico fiat, i. ne quid 1. itinere publico fiat14, i. de loco publico Jruendo *5, i. “de via Publica et itinere publico reficiendo '5, i. ne quid in fluinine publico ripave ejus fiaf, quo pejus navigetur 11, i. ne guid in flumine fiat, quo aliter aqua fluat atque uti aestate priore fluxit %, îi. ut in flumine publico navigare liceat 19, i. de ripa munienda 2, i. quo ex castello. . aquam ducere i, i, quod in cloaca publica 2, a Da 
3) Pentru ocrotirea exercitării unor îndrituiri, care nu pot fi numărate printre îndrituirile patrimoniale: 

- Interdictum de mortuo inferendo 3%, i. de sepulero aedificando 2:.-. 

Secţia vi. _ 

ACTIO AD EXHIBENDUM, INTERDICTA, EXHIBITORIA ȘI IN FACTUM 
ACTIO AD EXHIBENDUM, | 

Ş: 298. 

A. Actio ad exhibendum 1, | 
|. Aceasta acţiune serveşte să cerem, ca un lucru să ne | „fie înfăţişat astfel, ca să putem să-l - vedem şi să-l pipăim 2, II. Ea este o in personam actio civilis, arbitraria şi in 'rem scripta, întemeiată pe o justa causa, adică pe o îndrituire, ce ni 

ri . 

12) D., 43,6, pt 
13) D.. 43, 7 hu. | 
14) D., 43, 7, de locis;el intineribus publicis; D., 43, 8, ne quid in loco publico vel intinere fiat. 

n] 15) D., 43,9, p.4, 
16) D.,43, ui, pt. 
17) D.. 43, 12, nt, 

pă 218) D., 43,13, nt: 
19) D., 43, 14. ft 
20) D.. 43, 15, fi. - 

, | 21) D., 43, 20, de aqua cottidiana et aestiva, 1 $. 38, Vis -Ait prae- tor: Quo ex castello .. . aquam ducere, .-. ” .. 22)D, 43, 23, de cloacis, 1 $$ 15 şi 16, Vis Quod in cloaca publica 23) D., 11,8, h.t;,1 pr. - 24) D., 11,8, ht,5. 
1) D., 10, 4, ad exhibendum; C., 3, 42, ad exhib. 2) D., 43, 29, de libero homine exhibendo, 3 $ 8,
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se cuvine, şi pe putinţa pârâtului de a înfătişă, ori pe. dolul acestuia 3, | | | 
1) Reclamanți în această acţiune pot fi toţi acei, care au un interes bănesc, ca să se înfăţişeze un lucru : Proprietarul lu- crului 4.— Proprietarul -acelui lucru, ce a fost adăogat la alt licru (adjinctio) 5.— Titularul unui jus in re 6.—Acei îndrituiţi în virtutea unei obligaţii”, De “pildă: Legatarul,. căruia i s'a lasat legat unul din două lucruri, poate cere să i se înfăţişeze acele lucruri, „ca să poată alege 8. Altă pildă: Acel îndrituit să intenteze o actio Noxalis 9, NE - | 2) Pârâţi pot îi: Oricine poate infăţişă lucrul 10, p. c. şi acel - qui dolo fecit quominus possidere 11,—Moştenitorii precedenţilor nu pot fi pârâţi de cât, dacă au lucrul în puterea lor, ori se gă- sesc îmbogăţiţi în urma faptei autorului lor 22, 
3) Fiindcă acţiunea noastră este arbilraria, de aceea ea are de scop sau înfăţişarea lucrului, sau condamnarea la despă- gubiri conform interesului reclamantului. Deci, se ' poate scăpă de condamnare prin înfăţişarea lucrului 13, 
Infăţişarea lucrului se face pe socoteala reclamantului î4: 
„Pârâtul poate obţine amânarea înfațişării lucrului, dând cauţie '5. Dar, dacă nu vrea să înfăţişeze lucrul, este condamnat la despăgubiri 16, | E 
III. Actio ad exhibendum este şi 0 acţiune pregătitoare, Ast- 

tel, când e. intentată de proprietarul lucrului, ea prepară ref vin- 

SS 9 şi 11 în fi. 13, 19. 3 
l. 

. 387. 
3$ 12, | A 
3 SS 3—7 şi 11, 6, 10, 12$2. - 

. 33 5, de oplione vel electione legata, 8 $. 3. 
9) D., h.î,3$7. . 
10) D., &. 3 $15,4,5,9ş1. 

. IDD, Ah. i, 9pr. SS 1—4, 12 $ 3, 14; D., 20, 1, de pignor., 27, D. 
41, 3, de tingo juncto, 1 $2 C,h.t,5. - 

12) D., hi. t,12ş6. ” 

h 

h. i, 

h. i. 

h. î. 

h, d 

13) J-: 4, 6, de action, $ 31; ].. 4, 17, de off. jud., Ş 3. 
14) D. D., n. 4. 9 SS 5—8, 11 $ 1; ]., 4, 17, de off. jud., Ş 3. 
15) Du fi. îs 12 $ 5; ]., 4, 17, de off. jud, 53. | 
16) D., h.ţ,3$ 2, 5 $ 2,7 S$ 4,6, şi 7,8, 9 pr. $8 1—4, 7 şi 8 

10, 11 pr., 12 $ 4, 15.—V. Maynz, 1. c II, $ 285, n, 17. “
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dicatio. De pildă: Stichus, robul lui Primus a fugit. Primus' află, 
că robul este la Secundus, vrea să intenteze. rei vindicatio şi, ca: 

să se convingă, că robul, pe care-l deţine Secundus este Stichus, 
intentează mai întăi actio ad exhibendum 11. Altă pildă: O roată. 

de car a lui Primus a fostpusă la carul lui Secundus (adjunctio). 
Pentru ca Primus să poată intentă rei vindicatio, trebuie mai 

întăi să obţină separarea roții sale de carul lui Secundus şi de: 
aceea intentează actio 'ad exhibendum 18. — Când actio ad exhi- 

bendum este intentată de titularul unui jus in re, ea „prepară. 
recunoaşterea acelui jus in re!9, 

Dar, deşi actio ad exihibendum este o acţiune preparatoare, 

totuş de multe ori ajungem la acelaş rezultat, la care am ajunge 

intentând acţiunea, pe care a preparat'o. De pildă: 

Când (inainte de Hadrian) nu se poate intentă rei vindica- 
tio, fiindcă sau lucrul a pierit, sau pârâtul dolo „desiit possidere. 

Intentând actio ad exhibendum şi pârâtul nefăcând exhibitio,. 
„vom obţine condamnarea acestuia la despăgubiri, după cum: 
ar fi fost condamnat tot la despăgubiri, dacă s'ar fi putut in- 
tentă rei vindicatio contra lui şi mar fi restituit lucrul 20, 

Când barca noastră, luată de apă, este dusă pe moşia al- 

tuia, nu putem intentă rei vindicatio contra acestuia, fiindcă el 

nici nu deţine şi nici nu posedează barca ; dar, nici nu putem 

luă barca, fiindcă făr'de voia lui nu putem călcă pe moşie. In-- 
tentând actio ad exhibendurm, Lobţineni înfăţişarea bărcei şi o 
luăm înapoi 2. 

B. Interdicta exhibitoria. | 
|. Interdicte exhibitorii sunt acelea, care -au de scop în-. 

fățişarea sau a unei persoane, sau a unui lucru, iar în cazul 

contrar condamnarea la despăgubiri, 
Il. Astfel de interdicte sunt de pildă următoarele : 

Interdictum de tabulis exhibendis (pentru întăţişarea unui 
testament) 2, 

Interdictum de liberis exhibendis (pentru ca să ne fie în- 

17) Dl. 
18) V..mai sus n.5. 

19) V. mai sus n.6. 

20) D., â. t,582,6831,12$3. 
21) D., n. t,5S34şi5, 9 $ 1, 15; D., 39. 2, de dammo infecto, T 

SS. 1 şi2. . 
22) D., 43, 5, ft, 

.
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făţişaţi copii noştri, care, d. p., ducându-se în vizită la bunicul 
“lor, au fost opriţi de acesta) 23, 

interdictum de uxore exhibenda (pentru ca să ne fie înfă- 
țişată soţia-noastră, care, d. p., ducându-se în vizită la „mama- 
soacră, a fost oprită de aceasta) 21. ” 

Interdictum de liberto exhibendo (pentru ca patronului « să- i fie 
înfăţişat desrobitul lui) 3%, 

Interdictum de libero homine exhibendo (pentru ca orice 
cetăţean să obţină sa-i fie înfăţişat un-om liber) 3%, 

C. In ce priveşte înfăţişarea de titluri sau documente (al- 
tele de cât testamentele) privitoare la o îndrituire, ce ni se cu- - 
vine, pretorul ne dă o in factum actio, ca să obţinem sau u înfă- 
ţişarea acelor titluri, sau despăgubiri ? 27, 

Secţia VII. 

INTERDICTA RESTITUTORIA. 

$. 299. 

|. Interdicte restitutorii sunt acelea, care au de scop sau 
înapoiarea, ori predarea unui lucru, sau restabilirea unei stări de 
lucruri, ce a fost vătămată în paguba. noastră, şi, în caz contrar, 
despăgubiri pentru pagubele suferite, 

II, Astiel de interdicte sunt, de pildă: 
Interdicia - recuperandae possessionis şi anume interdictum 

de vi, i. de clandestina possessione. i. momentariae possessionis 
şi i. de precario, care au de scop să obţinem posesiunea perdută 
a lucrurilor corporale !. 

Interdicta adipiscendăe poşsessionis, care au de scop să 
obținem o posesiune. pe care n'am mai avuto niciodată, şi 
anume : Interdictum sectorium, care serveşte, ca, “În caz de bono- 

  

23) D., 43, 30, î.t. 
- 24) D., 43, 30, 'de liberis exhibendi, 1$5,2. 

25) Cajus, 4, 162; D., 43, 1, de interdictis, 2 $ 1. 
96) D., 43,29, f.t.; C, 8, 8, h. t.; Paul, Sententiae, 5, 6 Ş 14. 
27) D, 2, 13, de edendo ; C, 43, 5, de edendo; D. 10, 4; ad. exhib., 

3814. 

1) V. Vol. 1, 2, $65, A,1|, p. 37—41,
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rum  sectio, cumpărătorul să dobândească posesiunea bunurilor 
„cumpărate la mezat 2, — Interdictumi possessorium, prin care, - după cum vom vedea, cumpărătorul la mezat a bunurilor unui 
insolvabil (proscriptio et venditio bonorum) obţine posesiunea 
acelor bunuri 3. — /nferdicturm fraudatorium, care serveşte credi- „torilor unui datornic -insolvabil să obţină posesiunea bunurilor 
instreinate de acesta în frauda îndrituirilor. lor +, — /nferdictum 
„Quorum bonorum, prin care acel, care a obţinut trimeterea în 
posesiunea bunurilor unui mort, misso in bona, dobândeşte pose- : 
siunea acelor bunuri 5, — /nferdictum quod legatorum, care ser- 

- veşte moştenitorului să “obţină înapoierea lucrurilor de moştenire 
luate de un legatar în chip arbitrar şi cu de la sine putere 6, 

Interdietum guod vi 'aut clam, de care am vorbit mai sus 7, 
Interdictum restitutorium, de care am vorbit la damnum În- 

fectum 8 
Interdictum demolitorium, de care am vorbit la operis novi 

nunciatio $, 

Secţia VUl. 

DIFERITE “ALTE ACȚIUNI. 

$ 300, 
|. Actio de tieno furtivo dată de legea celor .12 table: 

contra aceluia, care cu rea credință a construit cu materialele 
altuia. Ea tinde, ca proprietarul materialelor să obţină valoarea. 
îndoită a acestora 4, 

- Îl. Actio de tigno juncto nu-i de cât actio de tiono furtivo- 
întinsă la cazurile, în care acel, care a construit cu materialele. 
altuia, a fost de bună credinţă 2. 

  

2) V. Vol, [, 2, $ 69, p. 73. 
3) V. mai jos 8315, 
4) V. mai jos Ş. 317. - 
5) V. mai jos Successiones mortis causa: Interd, Quorum bonorurm, 
6) V. mai jos-Successiones mortis causa: Interd. quod legatorum. 
7) V. mai sus $ 292, p. 426. 
8) V. mai sus $ 290, n. 26, p. 422. | 
9) V. mai sus $ 291, n. 12. . . 1) 2, l» de rer. div, $ 39; D., 6, 1, de rei vindie, 49; D,, 47,3. 

de tigno juncto. . | 
2) V. mai sus n. 1,
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II. Actio arborum furtica caessarum dată contra aceluia,. 
care pe furiş a tăiat arborii. altuia. — Legea celor 12 table pe- 

depseşte această faptă cu 25 de aşi. — Mai târziu pedeapsa este: 
valoarea îndoită a arborilor tăiaţi 3, 

“IV, In factum actiones pretoriane fără element penal şi îin-. 
E: zând la repararea pagubelor: 

1) Acţiunea dată contra inginerului (agrimensor), care prin, 

dolul său, ori prin lata culpa a sa ne-a pricinuit o pagubă, ară-, 
tând o măsurătoare falşă +. 

2) Acţiunea dată contra aceluia, care ne impiedecă să în=— 

gropăm un mort în pământul. nostru 5, 

3) Acţiunea dată contra aceluia, care. fără voia noastră a: 
îngropat un mort în pământul nostru $, i 

4) Acţiunea dată contra aceluia, care înstreinează un lucru, 
„pentru ca să facă mai grea valorificarea îndrituirii noastre 7. 

5) Acţiunea, care ne ocroteşte în contra amenințărilor, 1o- 
virilor ş. a. făcute în scopul, ca să ne  impiedece să ne înfăţişăm 
înaintea justiţiei 8. 

6) Acţiunea, pe care o are missus, ca să se apere contra. 
oricărei turburări a posesiunii sale, pe lângă un interdict, care- 
i se dă tot în acest scop, . 

V. In factum actiones cu element penal şi tinzând şi la | re-. 
pararea pagubelor, 

1) O acţiune civilă de sepulcro violafo dată conira viola- 
torilor de morminte !0, 

2) Cinci acţiuni pretoriene şi anume: 
Actio de servo corruplo contra aceluia, care corupe robut: 

nostru, fie depravândul, fie făcându-l să săvârşească acte Mee 

3) D, 7 7 arborum furtim caesarum, 1 „Pro 11; D., 12, 2, de jureju=— 
rando, 28 $ 
4) D., îi, 6, si mensor falsum modum dixerit, 1 pr. şi $1. 

5) D,, 11, 7, de religiosis,8 $ 5, 9. - 

6) D., 11, 7, de relig., 2—8. - 
7) D., 4, 7, de alienatione judicii mutandi causa facta ; C., 2 2, 55, e0= 

dem. 
8) D,, 2, 7, ne quis eum qui in jus -vocabilur vi eximat; D,, 2, 10. 

de eo, per quem factum erit, quominus quis în judicio sistat. 

9) D., 13, 4, ne vis fiat ei qui in poss, missus erit. 
10) D., 47, 12, de sepulcro violalo; C., 9, 19, eod. | 
11) D.. 11, 3, de servo corrupto; C.,.6, 2, de furtis et servo corrupto:
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Actio de incendio, ruina, naufragio, rate nave expugnata 
“contra acelora, care pricinuesc pagube într'o înghesueală . de 
-oameni, ori cu. prilejul unei primejdii publice, ca nautragiul, 
incendiul 12, 

Actio de publicanis contra publicanilor (vameşilor), care în 
exerciţiul funcţiunii lor se fac vinovaţi de o faptă păgubitoare. 
:şi ilicită 8, 
„O acţiune, care asigură liberul exerciţiul al justiţiei, ame- 

“nințând cu pedepse pe acei, care refuză să dea urmare unei în 
„jus vocatio, ori să se supună hotărîrelor 14. 

Actio de albo corrupto contra acelor, care distrug, ori de- 
„gradează tablele (album), pe care sunt scrise edictele. magis- - 
traţilor 5, 

3) Actio de calumniatoribus tinzând la quadruplu şi dată 
atât de edict, cât şi de constituţiile împărăteşti contra aceluia, 
care pentru bani intentează, + ori abandonează o. procedură şi- 
-canatoare 16, 

"VI, Reamintim, că actio de dolo "1 poate servi, ca să obținem 
-despăgubiri pentru orice pagubă, ce ni-a fost pricinuită prin 
-dol!% dar, numai - atunci când nu putem întrebuinţă cu folos 
nici un alt mijloc de drept!% De aceea, judecătorul nu trebuie 
s'o admită de cât causa cognila, adică după o cercetare preala- 
ibilă a împrejurărilor, în care e cerută 2, 

Reclamanți pot îi: Inşelatul, p..c. şi moştenitorii săi2!, 
Pârâți pot îi: Autorul manoperelor frauduloase 2, Mai 

“mulţi faptaşi sunt ţinuţi in solidum 3. — Moștenitorii faptaşului 

  

- 12) D., 47,9, de incendio, ruina, naufragio, rate nave expugnata. 
13) D., 39, 4, de publicanis, 1 

14) D,, 2, 3, si quis jus dicendi non obtemperaverit. 
15) D, 2, 2, de jurisdictione, 7—9, 
16) D., 3,6, de calumniatoribus. 

- 17) D., 4, 3, de dolo malo; C., 2, 21, eodem, 
18) D,, h. t+ 9 SS 2-4, 18 S$ 3, 4 şi 5, 19,20 pr.; D. 105,2 ra 

ser, verb, 5 $3, 16 $1 
19) D.,f.t.,1 SS: 14,6 şi7,1$3,9.pr,18$3, 25, 33, 40. 
20) D., î.î,1$1,985, 13$1.: 

| „:8, 9 $ 2, 19; 35, 39. 
22) V. mai sus n. 21 
23) D., fi. t, 17 pr.
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pot fi pârâţi numai în guantum locupeltiores facti sunt în urma 
dolului săvârşit de autorul lor24, 

Scopul  reclamaţiei este condamnarea vinovatului să: 

despăgubească pe reclamant de orice pagubă, pe care i-a pri- 

cinuit'o 2, — Condamnarea în actio de dolo atrage infamia. Dar,. 
fiindcă acțiunea este arbitraria, pârâtul poate preintâmpină COn- 

damnarea executând pe bună voie. 

Reclamantul, care se va fi făcut vinovat el însuş de 
fraudă cu “prilejul faptelor, ce au de dat naştere acţiunii, este- 

neapărat respins prin exceptio doli?, 

În dreptul vechiu actio de dolo se prescria prin trecerea. 

unui an util. Constantin a îixat pentru aceasta un răstimp de 2: 

ani continui, care încep să curgă din. ziua, în care dolul a fost: 

săvârşit 28, 
După trecerea (răstimpului cerut pentru prescripţie, recla- 

mantul poate totuş să intenteze încă o simplă in factum actio, 

care matrage infamia şi tinde numai, ca să se obţină atât, cu- 
cât pârâtul se găseşte îmbogăţit??. —lIn aceeaş furmă şi cu 
aceleaşi efecte se poate reclamă în orişice timp contra persoa- 
nelor, pe care situaţia lor privilegiată le pune la adăpost de- 

actio de dolo propriu zisă %, 

24) D., h. î., 17 ŞI, 26, 27, 28. 

25) D., h. î., 18 pr. $$ 1—4; ].,4,6, de action., $ 31. 
26) D, h.t, 134,18 pr. SS 1şi4; Î. 4, 6, de act, SS 2 şi 31; D. 

3, 2, de his qui notant. infam., 4 Ş 5.: 
27) D, îi. t, 36, 
28) C.. h.t., 8 Cî. Ch. t, 3. 
29) D., h. i, 28, 29. 
30) D., â. t., 29 — Cî.D, h. t 15 pr. SS, şi 2,



TITLULUI. 

CESIUNEA OBLIGAȚIILOR 

Ş. 301. Istoric. 

A. Am văzut 2, că obligaţia este o legătură juridică între 
«două persoane anume determinate, pe când îndrituirile reale sunt 
„legături juridice între o persoană și un lucru, 

„Din pricina acestei. deosebiri urmează, că: 
1) Indrituirile reale, fiind legături juridice între o singură 

„persoană și un lucru, pot fi, de regulă, trecute de îndrituitul lor 
la alte persoane. 

2) Obligaţiile, fiind legături juridice între două persoane. 
“anume determinate, nu pot fi trecute de una singură din aceste 
„Persoane la alte persoane, nici în ce priveşte laturea lor activă, 
creanţa, şi nici în ce priveşte laturea lor pasivă, datoria, Astfel : 

- Creditorul singur nu poate să strămute creanţa sa altei 
persoane; nu poate face, ca altă persoană să fie creditoare a 
datornicului. Şi, cu drept cuvânt! De pildă: L. Tifius a voit: şi 

-a consimțit, ca să fie datornicul lui Primus „(fiindcă îi place să 
„aibă raporturi şi daraveri cu el, acesta: fiind un om de treabă). 
- Dar, dacă ar fi vorba de Secundus (un cămătar, de care a mers 

vestea şi. care nu se poată omenos în raporturile sau cu cele- 
Ialte. persoane), n'ar fi voit şi m'ar fi consimţit să fie datornicul 
acestuia | — Dacă s'ar putea, ca Primus,să strămute „creanţa sa, 

-s'ar putea întâmplă, ca L. Titius, datornicul, să ajungă să aibă 
de creditor pe Secundus, cu care în ruptul capului nu voiă să 
să aibă daraveri l—Apoi, obligaţia n'ar mai fi o legătură juridică 

“între două persoane anume determinate, ci numai intre” 0 perso- 
„ană determinată şi alta determinabilă, 

Deasemenea, datornicul singur nu poate să treacă datoria 
sa altei persoane; nu poate face ca altă persoană să fie dator- 
-nică a creditorului, Şi, cu mai drept cuvânt decât adineaori! 
De pildă: M. Maevius a voit. şi a consimţit, „ca să fie credito- 
rul lui Primus, (fiindcă îi place să aibă raporturi şi daraveri cu 

el, acesta fiind un om de treabă şi bun platnic, şi e sigur că 

1) V. Girard, 1. c., p. 743—749. 
_2) V. mai sus $ 201, F, p. 7 şi urm.
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„vaii plătit). Dar, dacă ar fi fost vorba de Secundus (un neplat-— 
nic şi un şurubar, de care a mers vestea şi care, cum se obici-- 
nueşte să se zică, plăteşte, nu cu bani, ci cu articole din lege),. 
n'ar fi voit şi n'ar fi consimţit.să fie creditorul acestuia l—Dacă. 
sar putea, ca Prius să treacă datoria sa, s'ar putea întâmplă, 
ca M. Maevius, creditorul, să ajungă să aibă de datornic pe: 
Secundus, cu care doamne fereşte, nu voia să aibă daraveri |— 
Apoi, şi 'n acest caz obligaţia mar mai îi o legătură juridică: 
între două persoane anume determinate, ci tot numai între o- 
persoană determinată şi alta determinabilă. 

Aşă dar, din firea, din esenţa obligaţiei trebuie să scoatem 
încheierea, că nici creditorul şi nici datornicul, nu pot îi înlocu= 
iţi prin alte persoane. | 

E drept, că printr'o successio per universitate 3 (fie here- 
dilas, îie adrogatio) obligaţiile puteau trece, de regulă $, la suc=- 
cessores per universitatem ţiie moştenitorii atât ai creditorului,. 
cât şi ai datornicului, fie adrogans al creditorului). Dar, printr'o. 
Successio in singulas res (succesiune cu titlu particular) obliga- 
țiile nu puteau trece la alte persoane, după cum puteau trece, 
de regulă, îndrituirile reale 5. . |, îi 

II. Romanii, la început, au văzut lucrurile astfel şi de aceea,. 
in dreptul. vechiu, deşi erau mai multe chipuri, prin care îndri- 
tuirile reale, de regulă, puteau fi trecute la alte persoane, 
totuş nu eră nici un chip, prin care obligaţiile să poată fi tre-- 
cute Ia alte persoane. | 

Acest chip de a vedea lucrurile, deşi logic, nu-i de loc: 
practic !-In adevăr, obligaţiile (fie creanţele, fie -datoriile) șunt şi - 
ele elemente ale patriominului unei persoane, ca şi îndrituirile.. 
reale, şi au ca şi acestea o valoare de schimb. Insă, pe când de: 
valoarea de schimb a îndrituirilor reale ne putem bucură, fiindcă. 
le putem înstreină, de valoare de schimb a obligaţiilor nu ne 
putem bucură, neputând să le înstreinăm. 

De aceea, se putea întâmplă pe deoparte, ca un creditor, 
care n'avea nici moşii şi. nici bani gata, ci numai bani daţi cu 
împrumut pe termine lungi, dacă i-ar fi trebuit bani, fie pentru. 

3) V., VoL.|,1, Introducerea, $ 37, 1V, G p. 145 şi Dreptul privat ra- 
man, $ 15, IV, p.. 193—194, 

4) V. mai sus $. 231, A. p. 161. 
5) Caius, 2, 38. -
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-ca să înzestreze pe o fiică a sa, fie pentru ca să imprumute pe 

“un prieten, fie pentru alte acte sau gratuite, sau oneroase, n'ar 

“îi putut să facă aceste acte, deşi creanţele sale ar îi fost în va- 

“loare chiar de milioane; pe când, dacă ar fi avut sau vre-o 

“moşie, sau lucruri corporale mişcătoare, le-ar îi putut vinde şi 

-căpătă astiel banii, de care avea nevoie! 

Deasemenea, pe dealtă parte se putea întâmplă, ca şi un 

-datornic să aibă interes, ca să treacă datoriile sale altei per- 

-soane şi totuş să nu poată face aceasta. 
B. Din pricina acestor neajunsuri practice atât de mari şi întru 

-cât regula scoasă din însăş firea obligaţiei, nu putea fi călcată, 

-s'a căutat mijloace, spre ao înconjură şi spre a se ajunge la ace- 
“leaşi rezultate practice, la care s'ar fi ajuns, dacă şi creanţele 

„_S'ar fi putut înstrăină, Aceste mijloace plăzmuite, după cât se 

“pare, pe la sfârşitul Republicii, au fost completate în vremea 

“împăraţilor. i 

J. Inainte de împărați. In vremea aceasta găsim două. mij- 

-loace: Delegatio şi mandatum in rem suam. 

1) Delegatio este înlocuirea unei persoane prin alta cu aju- 

“torul unei stipulatio. — 
Când e vorba să se ajungă la înstreinarea unei “obligaţii, 

-se voeşte, ca în locul sau a creditorului dela început, sau a 

-datornicului dela început, sau a amândurora, să fie pusă altă 

„persoană; deaceea, poate, de pe vremea pe când legis actiones' 

«erau în vigoare, delegatio a fost întrebuințată pentru ajungerea - 

:acestui scop sau ca delegatio nominis, sau ca delegatio debiti, 
Delegatio nominis. Creditorul şi datornicul se'nfelegeau, ca 

-datornicul, în loc să plătească -creditorului, ceea ce-i datorea, să 

“plătească persoanei, căreia acesta voia să-i strămute creanţă sa, 

- ;persoană, care eră şi ea faţă şi consimţea la acea strămutare. 
„Apoi, această persoană cerea dela datornic să-i făgăduească prin 

:stipulatio, că-i va plăti ceea ce datorea creditorului,-şi datorni- 

-cul, potrivit cu jussum, a creditorului, făcea o astfel de făgă- 

“„dueală,.—Aceasta de/egatio  desleagă pe datornic faţă de vechiul 

“creditor şi-l leagă faţă de noul creditor, care are astfel o actione 

-asemănătoare cu aceea a fostului creditor, 
Delegatio debili. Creditorul şi datornicul se înfelegeau, 

ca ceea ce se datorea creditorului, îri loc să se plătească de 

«datornic, să se plătească de persoana, căreia acesta voia să-i
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treacă datoria sa, persoană, care eră şi ea faţă şi consimţea la: 
„acea trecere. Apoi, creditorul cerea dela această persoană. 

să-i făgăduească prin stipulatio, că-i va plăti ceea, ce-i datorea. 
datornicul, şi acea persoană, potrivit cu jussum a datornicului,- 
făcea o astfel de făgădueală. — Aceasta delegatio desleagă pe- 
datornic faţă de creditor şi leagă faţă de acesta pe noul: 
datornic. | o 

In amândouă cazurile avem de a face cu o novatio 6, 
Acelaş lucru se'ntâmplă, dacă se făcea în aceeaş vreme şi 

o delegalio nominis şi o delevatio debiti, adică, dacă amândouă. . 
persoanele dela început (şi creditorul şi datornicul) erau înlo— . 
cuite prin altele, . | 

Dar, acest. mijloc are şi el un neajuns: Fiindcă, după cum: 
am văzut, la schimbarea creditorului trebuie să consimtă şi da-. 
tornicul, iar la (schimbarea datornicului trebuie să consimtă şi: 
-creditorul, de aceea în practică eră greu de întrebuințat dele-. 
gatio, pentru a se ajunge la strămutarea obligaţiilor. — Acest: - 
neajuns eră foarte simţitor mai ales, când creditorul. voia să se- 
bucure de valoarea de schimb a creanței sale. El n'a putut fi 
înlăturat decât, după ce Romanii au trecut dela legis actiones: 
la procedura formulară, 

2) Mandatum in rem suam. Ştim, că, pe când legis actiones- 
erau în vigoare, nimeni nu putea reclamă, de “regulă, în numele. - 
altuia. Insă pe vremea procedurii formulare s'a putut reclamă. 
sau prin cognitor, sau prin procurator. 

Creditorul, care voia să se bucure de valoarea de schimb- 
a creanţei sale, s'a folosit de această posibilitate, în următorul 
chip : 

„Da un mandatum ad agendum celuia căruia voia să-i treacă 
acea creanţă, adică îl însărcină să reclame cu acţiunea izvorând. 
din acea creanţă. Mandatarul (fie cognitor, fie procurator) re- 
clamă cu acea acţiune, nu suo nomine, ci alieno nomine; de- 
aceea, în formulă pe de o parte intenlio eră redactată în numele- 
creditorului, iar condemnatio: în numele mandatarului. Prin lițis 
contestatio între mandatar şi datornic pe de o parte se stângeau 

"raporturile dintre creditor şi datornic, iar pe de altă parte man-. 

6) Caius, 2, 38.—V. mai sus $. 248, [,-p., 239,n.6 şi mai jos 

„Stângerea obligaţiilor: Novatio“ S: 320.
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-datarul ajungea dominus lițis, — Judecătorul condamnă pe pârât, 
-dacă eră datornicul creditorului, să plătească mandatarului.—In 
:sfârşit, acesta execută hotărirea şi, fiindcă voinţa creditoruluj . 
fusese, ca a sa creanţă să treacă la mandatar, acesta nu mai 

„da socoteala creditorului de banii primiţi şi nici nu-i da aceşti 
'bani, ci îi păstră peniru el. 

Astfel, făra să mai fie nevoie, ca datornicul să consimtă ia 
-schimbarea creditorului, acesta 7, deşi nu trecea creanţa sa la altă ' 
«persoană, totuş izbutea să - se bucure de valoarea de schimb 
«a acelei creanţe şi să facă să se'exercite de altă persoană 
nu 0 acţiune asemănătoare numai cu a sa, ci chiar acţiunea sa, 
sub forma de actio mandata. 

Insărcinarea dată de creditor se numeşte mandare actionem, 
-mandalum actionis, cedere actionem, cedere actione, cessio,. cesiune, 
“Deci, acum, cesiunea este un mandat judecătoresc înfăptuit de- 
“finitiv prin lițis contestatio. 

Insărcinatul, fiindcă nici nu dă “socoteală creditorului de 
“banii primiţi şi nici nu-i dă aceşti bani, ci îi păstrează pentru 
'el, se numeşte sau cognifor in rem suam, sau procurator in rem: 
-Suam, cesionar şi este un mandatar. Creditorul se numeşte ce- 
«dent şi este un mandant. Datornicul se numeşte. debitor cessus, 
„cedat, 

Mandatum in-rem suam este mai bun decât delegatio:. El 
„poate fi întrebuințat, fără să. mai fie nevoie (ca la delegatio), ca 
datornicul să consimtă la actul făcut de creditor; deci, e mai 
„practic, creditorul nu mai este la bunul placal. datornicului.—EI 
poate fi întrebuințat, şi când suntem siliţi să valorificăm o în- 
drituire pe cale de exceptio. Intrun astiel de caz n'avem decât 
să cedăm acţiunea acelei îndrituiri unei persoane cu însărcinarea, 
-ca să. răspundă ca pârât la acţiunea îndreptată în potriva 
noastră 8, | | , 

„Mandatum in rem suam poate avea de obiect nu numai in 
„personam actiones, ci şi in rem actiones 8. 

Dar, şi prin mandatum in rem suam. nu senlătură toate 
neajunsurile : Nu senlătură nici neajunsurile, izvorând din firea 
-lui de a fi un mandat judecătoresc înfăptuit definitiv prin lifis 

7) Caius, 2, 39.. 
8) V. Maynz, |. c, li, $. 187, n. 3, in fine..: 

9) V. Girard, |. c. p. 746, n.4.
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contestatio şi nu se'nlătură nici neajunsurile izvorând din lipsa 
unui mandat din partea cedentului cătră cesionar.. 

Fiindcă este un mandat judecătoresc, neajunsurile sunt 
următoarele: Robul nu poate sta în judecată pentru stăpânul 
său; deci, nu poate să dobândească prin mandatum in tem Suam 
o creanţă pentru acesta, Dar, robul poate să încheie stipulationes 
pentru stăpânul său, deci poate să dobândească prin delegatio 
O creanţă pentru acesta. -— Persoanele, care nu puteau sta în 
judecată nici pentru ele însăşi, nici pentru alţii, la început nu 
puteau prin mandatum in rein suam nici să înstreineze o creanţă 
a lor şi nici să dobândească o creanță a altuia !. | 

Fiindcă este un mandat, care e înfăptuit definitiv prin 
litis contestatio, urmează: Că cesionarul dobândeşte creanţa şi 
ajunge creditor deabia din clipa, în care s'a făcut lifis confes- 
latio. Că, dacă litis contestatio wa fost făcută (fie că putuse să 
fie făcută, fie că nu putuse să fie făcută, întrucât sau creanţa 
nu ajunsese la termin, sau datornicul fusese absent), cesionarul 
este numai. un mandatar al cedentului, iar cedentul rămâne cre- 
ditor -şi este un mandant al cesionarului, şi că în sfârşit 
dela facerea cesiunii priă mandatum in rem suam şi până 
la clipa, de care vorbim, putând să treacă, nu numai un răs= 

„timp scurt, ci şi unul lung (când. creanța este cu termin, 
Ş. a.), înlăuntrul acestuia: se pot întâmplă multe licruri în 
paguba cesionarului. Deci, neajunsurile sunt: Cesiunea fiind un 

- mandat, cesionarul poate să sufere neajunsurile izvorând din 
Stângerea mandatului. In adevăr, ca orice mandat, şi acesta se 
stânge sau-prin revocarea din partea mandantului cedent !!, sau 
prin moartea cedentului 1, sau. prin moartea mandatarului (cesi- 
onarului)'?. In aceste trei cazuri cesionarul, ori moştenitorii săi nu 
ajung să se bucure de valoarea creanţei cedate.—Cedeniul rămâ- 
nând creditorul creanţei, cesionarul poate să suiere neajunsurile 
izvoiând din actele, pe care cedentul, ca orice creditor, e îndrituit să 

  

10) Cf. Paul, Senteniiae, 1, 2 $2; D., 3, 3, de procuratoribus, 8, $ 
2, 25. - . - ” 

11) V. mai sus $ 23), A. p. 161 şi $. 254, D,, 2, n. 24, p. 302. —D, 3, 3, de procuratoribus, 55 ; C., 8, 53 (54), de donationibus, 33. 
12) V. mai sus $. 254,D., 3,n. 48, p. 303. —C,, 4, 10, de obligatio- . 

nibus et actionibus, 1. 
13) V, mai sus $ 254, D., 4, n, 52, p. 303.
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le facă privitor la creanţa sa. In adevăr, cedentul poate: Să in- 
tenteze acţiunea sa, adică să ceară de la datornic plata acestei 
creanţe, precum şi să primească această plată, dacă datornicul 

„i-o va facet4, Să stângă această creanţă prin novatio 15, Să ierte 
pe datornic de această datorie!6. Să treacă această : creanță la. 
altă persoană, căreia îi dă un nou mandatum. in rem suam 1. Şi 

„în aceste patru cazuri cesionarul, ori moştenitorii săi nu ajung. : 
să se bucure de valoarea creaţei cedate. , 

„Fiindcă trebuie un mandat dat de cedent cesionarului, acesta. 
nu va putea să reclame plata creanţei, dacă nu i se va fi dat 
mandat pentru aceasta. 

| 1]. În vremea împăraților. In vremea , aceasta, pentru ca. o 
cesiune să fie perfectă s'au întrebuinţat'următoarele mijloace: Utiles 
actiones şi denunciatio (adică încunoştiințarea datornicului des- 
pre cesiunea făcută de creditorul lui). 

1) Uliles actiones"8. Pentru a se înlătură neajunsurile, iz- 
vorând atât din stângerea -unui mandatum dat de cedent cesio- 
narului, cât şi din lipsa unui mandaturm, S'a îngăduit cesionarului 
(fără ca cedentul să piardă directa actio a creanţei cedate) să 
se servească de utiles -actiones, nu alieno nomine, ci, după cât - 
se pare, suo nomine '?, în următoarele cazuri: 

„-- Mai întâi, când avea ființă un mandatum, care se Stângea : 
Sau prin revocare2, —- Sau prin moartea, fie a cedentului, fie a. 
cesionarului?!, şi era vorba de o cesiune făcută nu cu tilu de- 
donaiio. (Deabia. dela Justinian s'a îngăduit ca şi'n caz de ce- 
siune cu titlu de donaţie, dacă mandatul se stânge prin moar- 
tea cesionarului, moştenitorii acestuia să poată să servească de. 
utiles actiones 22), 

Apoi, când n'avea fiinţă nici un mandatum, dar raportul juridic: 

14) C,, $, 41 (42), de novationibus et delegationibus, 3; Po 18,4, de. 
hereditate vel actione. vendita, 23, Ş 1.. 

15) V. mai sus n,6, 
16) D., 18, 4, de hereditate vel actione vendita, 19. . 
17) C, 8, 41 (42), de novationibus et delegationibus, 3. (Implică revo- - 

carea mandatului dintăi). | 
18) V. Vol. 1, 1, $ 85, VIII, 2, p. 400 şi $ 85 bis, vI, p. 408. 
19) D., 3, 3, de procuratoribus, 55;. C., 4, 15, quando fiscus, 5 
20) D., 3, 3, de procuratoribus, 55, , 
21) C., 4, 10, de obligationibus et actionibus, 1 

'22) C., 8, 53 (54), de donationibus, 33,
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dintre părţi eră astfel, încât partea, care -eră îndrituitul  creanţei, eră 

obligată să dea un mandatum ad agendum (adică să cedeze acţiunea 
acestei creanţe) s'a îngăduit, în cazuri din ce în ce mai numeroase, ca, 

dacă cesiunea nu se făcea, fie findcă acel obligat s*o facă, nu voia s'o 
facă, fie findcă din alte imprejurări sau nu eră cu putinţă, sau eră 
prea greu să fie făculă, cesiunea să fie privită ca și cum ar fi 
făcută (căci, după cum ştim şi din alte materii, Romanii recu- 

noscuseră şi ficţiunea, că aceea ce legiuit trebuie să se întâmple, 
poate să fie privit ca întâmplat). Astfel, în acele cazuri (din ce 

în ce mai numeroase), persoana îndrituită să ceară cesiunea 

unei acţiuni, putea, fără să. mai aştepie să i se facă cesiunea, 

să reclame quasi ex iure cesso, adică să exercite acea acţiune, 

care nu-şi schimbă-de loc firea sa, dar care, din pricina ficţiunii 

de mai sus, se numeşte utiles actio. Astfel: In cazul vânzării 

unei moşteniri, fiindcă vânzătorul murise făr'de moştenitori, în- 

ainte de afi trecut cumpărătorului bunurile şi îndrituirile cuprin- 
se în moştenire, Antonin Pius a îngăduit cumpărătorului, ca, în 

puterea vânzării numai, să reclame în potriva datornicilor moş-, 

tenirii, ca şi cum ar fi primit un mandatum ad agendum dela 

vânzător, adică printr'o actio utilis să reclame quasi ex iure ces- 

so%, Valerian şi Gallian au îngăduit acelaş lucru2* atât cum- 
părătorului. unei creanţe, cât şi soţului, care primise o creanţă 

“ “drept zestre. Dacă nu Alexandru Sever, cel puţin Dioclețian a 
îngăduit să se exercite o utilis acfio de acel, care primise e cre- 
anţă în plată (in solutum datio) 5. Dioclețian a îngăduit acelaş 
lucru celuia, căruia i se lăsase legatum o creanţă 2. 

In sfârşit, fie că mandatul s'a stâns, fie că n'a fost mandat, 

s'a îngăduit, dela Justinian încoace, ca utiles actiones, să se exer- 

„cite aproape în toate cazurile, în care raportul juridic dintre 

părți fusese astfel, încât creditorul eră obligat să cedeze acţiu- 

nea creanţei sale, adică să dee mandat cesionarului 27, 

2) Denunciatio. Pentru a se înlătură neajunsurile izvorind 
“din actele, pe care din lipsă de /ifis contestatio între cesionar şi 

23) D., 2, 14, de pactis, 16 pr. 
24) C., 4, 10, de obligationibus et actionibus, 2 
25) C., 8, 16 (17), quae res pignori, 4; C,, 4, 15, quando fiscus, 5. 
26) C., 6, 37, de legatis, 18. — Ci. Maynz, | c. II, S 188, n. 2—19, 

şi Girard, 1, c. 747. n. 3. 
27) V, Girard, |. c., 747, n. . 3 în fine
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datornic, cedentul le poate face, ar fi fost deajuns, ca datornicut * să recunoască pe cesionar de creditor, de pildă plătindu-i o parte din datorie înainte de ifis contestalio. Dar, fiindcă o astfel. de recunoaştere atârnă dela bunăvoința datornicului, ea nu-i practică; de aceea, impăratul Gordian a rânduit, ca printr”o- simplă denunciatio, înştiinţare, făcută datornicului fără nici o for- “ malitate de către cesionar, să se ajungă la acelaş rezultat, la care se ajungea, când se făcea litis contestalig 3, fiindcă prin de- „nunciatio cesionarul îşi arată voinţa de a-l avea de datornic pe cedat, 
“In acest chip s'a ajuns însfârşit la o strămutare a creanţei, fără de voia datornicului, înfăptuită, nu prin simpla învoială de. cesiune, căci aceasta lasă: pe cedent să;rămână creditor, ci prin învoeala de cesiune urmată de denunciatio, care face pe :cedent să nu mai aibă acţiunea sa, iar pe cesionar s'0 aibă ca ufilis actio şi suo nomine, sau, se mai poate zice, care lasă pe cedent să rămână cu creanța, dar fără de acţiune, şi face pe cesionar. să aibă numai el singur acțiunea creanţei cedate 2, - 

Aşă dar, în dreptul roman cesiunea este strămutarea acţiu- 
nei unei creanţe, cessio aclionis, iar nu 0 succesio in “Singulas Tes; ea se întemeează. pe teoria procuraţiunii, iar nu pe aceea a succesiunii! Aaa 

III, Pentru ca cesiunea să fie potrivită îndestulării nevoilor 
practice, în vederea cărora a fost plăsmuită şi desvoltată, sau pus pentru valabilitatea sa regule materiale, din care cele mai 
de seamă sunt următoarele: : | 

Impăraţii Theodosiu şi Honoriu au oprit cessio in potentio- 
nem, adică strămutarea creanţei asupra unei persoane mai pu- 
ternice decât creditorul dela început, pedepsind călcarea acestei opriri cu desfiinţarea acelei. creanțe2, | 

Graţian, Valentinian 'şi Theodosiu au oprit şi pedepsit ce- 
siunea creanţelor litigioase, adică a creanţelor a căror acţiune 
îusese intentată şi ajunsese astfel res litigiosd 3!. Ia 

Fiindcă prin cesiune se ajunsese, ca să se poată strămută 

28) C., 8, 41 (42), de novalioibus, 3. | 
29) V. Girard, |. c, p. 748 şi 749. Cf, C,, 4, 35, mandati, 23: „ÎI ans- 

“ferre debitum“! Si | 
30) C., 2, 13 (14), ne liceat potentioribus, 2. 
31) C., 8, 36 (37), de liligiosis, 3, 5 Q).
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creanţele mai uşor decât îndrituirile reale şi să se făcă mare 
neguţătorie, cumpărându-şe creanţe 'cu preţ mic şi prigonindu-se 
fără de milă datornicii, de aceea, ca să se înfrâneze aceasta: - 
Anastasiu a rânduit, printr'o lege numită după numele său lex 
„_Anastasiana, ca în nici un caz cesionarul să nu poată cere dela” 

„ datornic mai mult decât prețul plătit pentru dobândirea creanţei, 
precum şi dobânda acestui preţ, şi ca datoria să fie chiar stânsă 
pentru rest în folosul datornicului 3, - 

Justinian a: oprit pe tutori şi curatori, chiar după îricetarea 
însărcinării lor, ca să ajungă cesionari de creanţe în potriva a- 
celora, a căror bunuri le administraseră, pedepsind călcarea a- 
ceste opriri tot cu desființarea creanţelor 3%, a reînoit şi întărit 
rânduelile privitoare la cesiunea creanţelor litigioase şi a întregit 

„măsura luată de Anastasiu 3, - Pa 
C. In dreptul roman însă nu s'a ajuns, ca datoriile să poată” - 

îi strămutate prin cesiune făr'de voia creditorului.-— Ele se puteâu 
“Strămută numai! prin litis contestatio, ori prin novalio (anume . Prin expromissio). | 

1) Prin litis contestatto, Adică, acel, care voia să ia asupra 
-sa datoria: altuia, „intervenea ca defensor in rem suam în proce- 
sul început în potriva datornicului de creditor şi dacă acesta 

. primea să facă liţis contestatio cu qui liti se obtulit, eră privit, 
„» că printr'un:pactum*de non petendo tacit, a deslegat pe dator- 

nic de obligaţia sa 3%, a e 
2) Prin novatio. In cazul, în care se înstreină un patrimo- 

niu întreg (de pilaă. o hereditas), creanţele treceau la dobânditor, 
dar datoriile Tămâneau la înstreinător. De aceea, dobânditorul 
faţă. de înstreinător luă asupra sa datoriile şi-l deslegă de aceste 
datorii sau printr'o novalio, care se numeşte în deosebi EXpro-., 
missio,:sau prin defensio in rem Suam, “de care am vorbit mai 
sus %, 

  

32) C., 4, 35, mandati, 22 (Per diversas). 
33) Novella 72, cap, 5. - Ei | De 

- 934) C., 4, 35, mandati, 23 (Ab Anastasio). - „_35) Di 3, 8, de procuratoribus, 29, 42, $2, 61; D.. 42, i,dere judicata, 4 $ 1; V. Maynz, |. c. 1, Ş 187, n. 3 in fine, - i 
36) C., 2, 3, de pactis, 2. 

S. G. Longinescu — Diept Roman a a i 29
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Ş. 302. Cesiuni voluntare şi cesiuni necesară. 

Se obicinueşte să se deosebească două Jeluri de ” cesiuni: | 
->  Cesiuni voluntare şi cesiuni necesare. 

|. Cesiune voluntară se numeşte: cesiunea, - facută de ce- 
dent de bună voia sa. Astfel sunt cesiunele -. tăcute. printr un 

mandatum ad agendum in rem suam !. 
II. Cesiune necesară se numeşte cesiunea tăcută făr' dev voia 

cedentului, din pricina unei nevoi juridice, care sileşte: pe cre- 

ditorul unei creanţe să facă pe o altă persoană să aibă sau 

“valoarea, sau îndrituirea,. care fac obiectul acestei creanţe. 

Nevoia juridică, de care vorbim, poate să izvorască sau 

dintrun act juridic unilateral, sau din convenţii, sau din alte 
fapte recunoscute de dreptul pozitiv. Astfel, am văzut, că posses- 

sor bonae fidei, care, în rei vindicatio exercitată de proprietar, 

trebuie să plătească acestuia aestimatio litis, poate să ceară de | 
la el să-i cedeze acea rei vindicatio, şi că acei de al treilea de= 

tentores al unui lucru ipotecat, care sunt siliți să plătească da- 

" toria ipotecară, sunt îndrituiţi să ceară dela creditorul ipotecar 

"să li cedeze acţiunile, pe care le are. Inpotriva datornicului i ipo- 

tecar, pentru care au plătit. LA 

Alte cazuri asemănătoare cu acestea: vom întâlni în cele- 

lalte părţi ale cursului nostru. 
Insfârşit, tot cesiuni necesare sunt cesiunile, de care am. 

vorbit mai sus şi despre care am spus, că sunt întemeiate pe . 

o ficţiune 2. Ele se mai numesc şi Jiciae cessiones, „legis cessiones. - : 

Ş. 303. Elementele cesiunii, 

Pentru ca o cesiune să existe, se cere întrunirea urmă- 

toarelor elemente: O cauză, consimţimântul cedentului şi al ce-. 

„ sionarului, o acţiune care se poate cedă şi, uneori, insinuatio. 

A. Cauza cesiunei. Cesiunea este un act abstract prin 'care . 

infăptuim trecerea acţiunii unei creanțe.—Ea are. întotdeauna 

de temeiu O Causa, adică ajungerea unui scop economic: Facem . 

o cesiune, fiindcă voim să facem sau o plată, sau o donaţie, sau 

  

1) V. mai sus p. $. 301, 8, 1, 2, p. 443. 
2) V. mai sus $. 301, B,Il, 1, n. 23—27, p. 447.
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"O transacţie, sau o vânzare ş. a. m. d.—Ea, fiind un act abstract, 
poate să aibă fiinţă, nu numai când se întemeiază pe o cauză 
adevărată, ci şi când se "ntemeează pe o cauză închipuită, De 
pildă: Primus îşi închipueşte, că datoreşte' ceva lui Secundus, 
şi, pentru a stânge această datorie, cedează lui Secundus. acţiu- 
nea creanţei, pe care o are împotriva lui Tertius; Deşi Primus cu 
adevărat nu datoreşte nimic lui Secundus,: totuş fiindcă el şi-a 
închipuit, că datoreşte ceva şi de aceea a făcut cesiunea, aceasta 
va avea ființă. A Să . SE 

B. Consimțimântul cedentului şi al cesionarului, Deşi în orice 
cesiune găsim trei persoane, cedentul, cesionarul şi datornicul 
cedat, totuş pentru ca 0 cesiune să ia naştere, este deajuns con- 
simțimântul cedentului şi a cesionarului; nu se mai cere, ca și 
datornicul cedat să consimtă la strămutarea acțiunei creanjei, de 
care e vorba! | A | | 

"Se înţelege dela sine, că 'atât cedentul cât şi cesionarul 
trebuie să fie capabili de a face .acte juridice. Ba, mai mult 
„decât atâta! Ei trebuie să nu fie loviți de o incapacitate spe- . 
cială. Astfel, o persoană, care în comparaţie cu creditorul este 
potentior !, precum şi 'o persoană, care faţă de datornicul cedat 
este sau tutor, sau. curator, sau filiusfamilias'3, nu pot să” 
ajungă cesionari. | 

C. Obiectul cesiuni este în totdeauna o acţiune, care ocro- 
teşte un raport juridic de creanţă, iar nici de cum raportul juri- 
'dic însuş. De aceea, o in rem actio, dacă cuprinde în sine o. 
“creanţă, poate să fie cedată tot aşa de bine ca şi o in perso= 
nam actio,  :.. “ 

|. Regula. | . 
Orice acţiune (fie in rem, fie in personam), care n'a fost 

încă intentată (care n'a ajuns res -litigiosa) şi care are de scop 
„Valorificarea de îndrituiri patrimoniale, poate să fie cedată ; afară 
numai, dacă acea valorificare prin firea sa nu poate să fie des- 

„* părţită de însuşirea de fituldr al îndrituirii, care serveşte de: te- 
meiu acţiunii. Astfel: Di : 
„În ce” priveşte acţiunile, care ocrotesc îndrituirile.. reale: 

1) V. mai Sus $ 301, n. 30, p. 448. 
2) V. măi sus 301, n. 83, p. 449, , 

.3) D., 44, 7, de obligationibus et actionibus, 7,
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Rei vindicatio, poate fi cedată +—Actio hypothecaria poate îi ce: 

dată. -Insă,- trebuie să reamintim, că ea nu poate fi despărțită 

de îndrituirea de ipotecă şi că aceasia la rândul său este un ac- 

cesor al creanţei, pe care o garantează. 

In ce privește acțiunile, care ocrotesc îndrituirile de obligaţi 
(creanţele) : Aceste acţiuni pot îi cedate, fie că “îndrituirile de 

obligaţii isvorăsc. din convenţii sinalagmatice, ori din convenţii 

nesinalagmatice, ori din delicte, ori din alte izvoare, fie: că sunt 

" civiles, ori naturales, fie. că. sunt pura, ori cu termin, ori condi- 

ționale. 
Când e vorba de o , naturalis obligatio, se 'nţelege, că nu se 

poate ceda acțiunea, fiindcă n'o are. Dar, se cedează mijloacele, 

- cu ajutorul cărora naturales obligationes pot fi valorificate, 

“Se pretinde de unii învăţaţi, că nu-se pot cedă îndrituiri, 

de care. sunt alipite îndatoriri, mai ales că nu se pot”cedă cre- 

_anţe născute din convenţii sinalagmatice.—Această părere nu-i 

“adevărată în întregime! Mai întâi, am spus, că obiectul cesiunii | 
este acţiunea, care ocroteşte un raport. juridic, iar nici decum 

acest raport însuş; deci, este adevărat, că nu se poate cedă, nu 
- numai raporturile juridice, care sunt sinalagmatice, ci nici un 

fel de raport juridic obligator! Dar, aceasta” nu-i o piedică, 

pentru ca acţiunile sau născute,- ori care se vor naşte din astfel 
de raporturi, să poată fi cedate. De pildă: Actio empti, actio 

. venditi, actio locati, actio conducti, actio pro socio, ş. a.m.d, 
se pot cedă, când 'creanţa lor este liquida, învederată, şi nui 
se poate opune nici o excepţie. In adevăr, în :urma unei 
convenţii sinalagmatice, datornicul fiind ţinut să execute, numai 
dacă primeşte şi el în schimb prestaţiunea, care i se” cuvine, | 
una din două se poate“ întâmplă: Sau această din urmă presta- 
ţiune poate fi făcută de ori cine; deci, cesionarul o va putea 
face şi el, şi făcând-o, datornicul. va trebui să execute. — Sau : 
prestaţiunea nu poate fi făcută decât de cedent în persoană şi 

în acest caz iarăş se poate întâmplă una din două: Cesionarul - 
„dobândeşte acea prestaţiune dela cedent şi.0o trece datornicului, . 

care Va trebui să execute; -ori, 'cesionarul. nu dobândeşte 'acea 

prestațiune dela cedent şi, nepuiând'o trece datornicului, acesta * : 

va respinge reclamaţia prin exceptio non adimpleti. contractus, ' 

4) D, 6, 1, de rei vindicatione, 63; C. 4, 39, de nereditate vel ac- 
tione vendilia, 9,
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<după cum ar fi respins şi reclamaţia cedentului chiar, dacă 
-acesta n'ar fi făcut prestăţiunea,. pe care-o datorea. In sfârşit, 
în potriva acestei păreri vorbeşte şi aceea, ce: vom vedea îndată, 
-că se întâmplă, când se vinde o moştenire 5. 

In ce priveşte acţiunile, care ocrotesc posesiunea : Interdicta - 
-recuperandae -Possessionis pot fi cedate. 

In ce privește îndriluirea de moștenire: Heredilatis petitio 
„poate îi cedată.— Mai mult decât atâta! Moştenitorul poate să 
“cedeze chiar îndrituirea sa de moştenire privită ca valoare 
patrimonială. Acest fel de cesiune are neapărat de urmare îndatorirea 

- moştenitorului de a cedă acţiunile cuprinse în moştenire 6. - 
| In ce priveşte acţiunile care ocrotesc (legata şi fideicomissa : . 
“Fiindcă legata şi fideicomissa faţă de îndrituiţi pot cuprinde sau . 
îndrituiri reale, sau îndrituiri de obligaţii, urmează, că acţiunile, 
-care le ocrotesc, vor putea fi cedate, dacă vor fi dintre cele 
Aînşirate mai sus ; la din potrivă nu vor putea fi cedate, 

„II, Abateri. 
1) Dintre acţiunile, care ocrotesc Andrituiri patrimoniale, 

:nu pot fi cedate următoarele opt feluri: | 
- Intăi, acţiunile, a căror cesiune este oprită de dreptul po- | 

zitiv, de pildă, actio litigiosa, adică o acţiune intentată nu poate 
-fi cedată 7, Deasemenea acţiunile, a căror cesiune e oprită prin 
:învoelile părţilor. 

Al doilea, acele acţiuni, care prin , schimbarea persoanei îşi . 
“schimbă şi. cuprinsul. Astfel sunt: Actiones meram vindictam 
“spirantes 3 (de pildă: ' Actio injuriarum, ş.. a.). Aceste acţiuni, 
"câtă vreme. nu sunt intentate, nu fac parte din patiimoniul no- 
stru; iar dacă au fost intentate, ajung : Tes litigiosae şi nu pot 
“fi cedate, 

AL treilea, acţiunile, care ocrotesc. obligaţiile de a face 
munci nefuingibile, 

| Al patrulea, acţiunile, care ocrotesc creanţele de alimente; 
“căci, este o deosebire mare. între alimentele, care sunt trebui- 
“toare pentru un copil, şi acelea pentru un om. 

Al cincilea, actiones populares nu 1 pot fi cedate, fiinăcă şi 

5V.n.6, 
6) V.n.5. 
7) C., 8, 37, de litigiosis 2. —V. Vol. 1, 1, $. 49, II, p. 289. 
3) V. Vol. 1, 1, $ 85, X,3, p. 401.
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ele, ca şi actiones meram vindictam spirantes, câtă vreme nu: 
sunt intentate, nu fac parte din pairimoniul nostru, iar după: 
aceea sunt: res litigiosae. 

Al şaselea, actio negatoria şi actio confessoria nu pot fi 
cedate în ce priveşte partea lor principală, adică recunoaşterea. 
“sau a proprietăţii libere, sau a îndrituirii de servitute, urmate- 
«de oprirea de a mai 'tulbură şi, întâmplător, de caulio de non: . 
-amplius turbando.— Dar, ele pot fi cedate în ce priveşte partea. 
bănească a condemnării. De pildă: Procurator in rem suam să. * 
primească sau câtimea despăgubirilor, la care a fost condamnat: 
pârâtul, sau fructele, care n'au putut fi culese, ş. a. m. d. 

Al şeaptelea, acţiunile pentru valorificarea îndrituirilor de- 
emphyieuză şi de superficie, p. c. şi acţiunile pentru a face să 
înceteze usurpările (însuşirile pe nedreptul) acestor indrituiri. 
sunt cârmuite de aceleaşi regule ca şi aclio negatoria şi actio: 
confessoria. 

Al optulea; interdicta retinendae possessionis sunt şi ele Su-- 
puse aceloraşi regule, ca şi cele două acţiuni de mai sus. 

2) Acţiunile, care ocrotesc îndrituirile personale, nu pot.fi: 
cedate: Mai întâiu, fiindcă nu ocrotesc -îndrituiri patrimoniale. 
Apoi, fiindcă exercitarea şi: valorificarea acestor îndrituiri din: 
toate punctele: de vedere nu poate fi despărțită de individuali- 
tatea îndrituitului lor. 

3) Spre a se -arătă pe scurt, care acţiuni se pot cedă şi: 
care nu se pot cedă, s'a alcătuit regula - următoare: Quae ad: 
heredem sunt transmissibilia, sunt etiam- cessibilia (acţiunile, care 
pot trece la moştenitor, pot deasemenea să fie cedate). Dar, 
din cele spuse mai sus reiese, că această regulă nu e adevă-- 
rată! Astiel: 

Ştim, că o acţiune intentată trece la moştenitori 9; ar urmă. 
ca ea să poată fi cedată. Am văzut însă, că o astiel de acţiune: 

nu se poate cedă deloc, 

De asemenea, actio negatoria şi actio confessoria trec la. 

moştenitori dimpreună cu îndrituirea, pe care se întemeiază; ar- 

urmă, ca ele să poată fi cedate. Ani văzut însă, că, în ce pri-— 

_veşte elementul lor principal, ele nu pot fi cedate. 

9) V. Vol. 1, 1, $. 88,1, p. 414: 
- 10) V. mai sus n. 7, p, 453,
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In sfârşit, legata condiţionale nu trec la moştenitori; ar! 
urmă, ca acţiunile privitoare la acest fel de legate să nu poată 
“îi. cedate; totuş aceste acţiuni pot fi cedate! . .. 

IV. Pentru valabilitatea sa cesiunea nu cere nici o forma- 
“dilate.—Insă, din pricina cauzei, pe care se 'ntemeiază, poate să . 
“îieinevoie şi de formalităţi. Astiel, de pildă, fiindcă o donaţie 
mai mare de 500 solidi e supusă la insinuatio şi cesiunea ac- 
zțiunii privitoare la această donaţie va fi supusă la insinuatio. 

$. 304. Efectele cesiunii. . 

A. Cesiunea fiind un act, prin care strămutăm acţiunea 
“unei creanţe a noastre asupra altei persoane cu ajutorul unui 

„-mândatum in rem suam, cuprinde în sine atât o alienatio 1, cât 
“şi un mandatum. Amândouă acestea cârmuesc efectele cesiunii : 

ol "“Alienatio (înstrăinarea, strămutarea,'transiatio, transferre 2), 
“iace, ca acţiunea şi deci creanţa să intre în patrimoniul cesio- 
narului, . a a 

Ea hotărăşte situaţia cedentului şi a cesionarului întrei ei, 
De aceea, acţiunile,:pe care le va avea unul împotriva celui- 

“alt, nu sunt acfiones mandati, ci acelea izvorând din raportul 
juridic, care este causa cesiunii 3, de pildă actio emti, dacă 

--cesiunea se'ntemeiază pe o vânzare, aciio pro socio, dacă .ce- 
-siunea se'ntemeiază pe o tovărăşie, chiar acfio mandati, dacă 
-cesiunea se'ntemeiază pe un mandat, pe care cedentul P'a avut 
„dela 'cesionar 4 ş. a. m. d, a Sa 

Această alienatio schimbă efectele mandatului din două: 
„puncte de vedere: Cesiunea nu mai. poate.fi revocată de -ce- 
-dent şi trece la moştenitorii cedentului şi ai cesionarului cu 
“toate efectele sale, - a o. 

II. Mandatum hotărăşte situaţia datornicului cedat, faţă de „celelalte părţi. E Da 
"B. Să ne îndeletnicim acum pe rând cu efectele cesiunii faţă .. 

  

1) V. Vol. 1, 1. $. 15, Ul, p. 193. Alienatio, 
2) V. mai sus $. 301, n. 29, p.448, 
3) V. mai jos n. 6, 

-4) V. mai jos n. 8,
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“de cedent, apoi față de datornicul cedat şi tă sfârşit faţa de 
- cesionar. | 

l, Efectele cesiunii față de. cedent, 
Legea, “hotărăşte, ce efecte să aibă cesiunea faţă de cedent. 

"Insă, părţile: prin învoelile lor pot să se abată dela aceste re— 
- gule. De aceea efectele cesiunii faţă de cedent se  deosebese- 
în efecte legale şi în. efecte convenţionale. 

1): Efectele legale: 
Cedentul nu mai este îndrituit să reclame pe datornic, ca: | 

_:să execute obligaţia. 
Cedentul (fie că a reclamat, fie că ma reclamat) nu mai 

este indrituit să primească plata! dela datornic, „Dacă totuş 
împotriva acestei rândueli cedentul a primit plata, va fi obligat 
să plătească despăgubiri cesionarului, care le va putea reclamă. 
prin acţiunea izvorând din raportul: juridic, pe care se 'ntemeiază. 

-cesiunea 6, 
| „ Cedentul trebuie să pună pe cesionar în stare. "Să _re-- 
“lame creanţa cedată. De aceea, el trebuie să facă tot ceeace- 

e de trebuinţă, pentru ca pe de o parte 'cesionarul să aibă ac- 
“țiunea acelei creanţe, iar pe .de alta s'o poată valorifică, De 
împlinirea acestei obligaţii, el este răspunzător îaţă de cesionar: . 
în următorul chip: 

» De regulă nu răspunde de nomen bonurn, adică nu tre-- 
buie să garanteze încasarea -de fapt a creanţei ?. Şi cu drept 

“cuvânt! In adevăr, încasarea de fapt atârnând de  casus, 
cedentul nu poate să fie răspunzător de ea. — Insă, aceasta. 
nu Însemnează, că cedentul nu- i răspunzător, după cum se zice,. 

„de solvabilitatea . datornicului. Această răspundere atârnă de .. 
- causa cesiunii. Astfel, împrejurări anumite pot face pe cedent:.. 

să fie răspunzător şi de solvabilitatea datornicului. De pildă: 
L. Titius, mandatarul lui C. Sejus, este însărcinat cu.o gestio- . - 
anumită şi: are împuternicirea să dea cu dobândă. banii, pe-. 
care îi va strânge din acea gestio. L. Titius işi îndeplineşte în- 

„ sărcinarea şi dă seamă de ea lui C. Sejus, căruia fi. cedează ac-- 

5) V. mai sus $. 201,n.7, p.5. ” : 
6) V. mai sus n. 3, — Dig, 18, 4, de. fereditate vel actione vendiia, | 

23 $. 1. “ . 
7) Dig., 18, 4, de hereditate vel actione vendita, d $. 5, — Dernburg, 1 

„Il, $. 52. n. 3, |
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iunile, pe care le-a dobândit împotriva persoanelor, cărora le-a : 
dat banii cu dobândă. Dacă acum una din aceste persoane e 
Ansolvabilă şi £. Titius n'a avut îngrijirea, pe care trebuia s'o 
aibă în îndeplinirea mandatului său, el, cedent, va fi răspunzător - . 
„de pierderile, pe care C. Sejus, le va suferi din pricina acelei - 
dusolvabilităţi 8, | 

In cesiunile făcute donandi animo (şi numai în acestea, nu 
“şi în altele, chiar de vor fi făcute tot cu titlu gratuit) cedentul 
mu-i răspunzător de nimic! | Ru 

In cesiunile făcute şi-de bună-voie Şi cu titlu oneros' ce- 
„dentul răspunde de.nomen verum, de existența creanţei ! cedate, 

* adică trebuie să garanteze, că acea creanță există, 
- În cesiunile necesare răspunderea cedentului atârnă de îm- 

prejurăriri, care hotărăsc, dacă în contra lui ia. naştere vre-o! 
obligaţie de garanţie, precum şi care e întinderea acestei obli- 
-gaţii. De pildă: Un lucru- vândut, înainte de -a fi predat de 
vânzător, este luat cu violenţă dela acesta. Cumpărătorul pri- 
meşte, ca vânzătorul, să-i cedeze acţiunea, pe care o are în- 
:potriva răpitorului, şi exercită această acţiune. Dacă procesul 
“va fi pierdut, fiindcă pârâtul nu-i adevăratul răpitor, vânzătorul 
mu. va fi răspunzător de nimic; însă, dacă-procesul va fi pierdut, 
„fiindcă lucrul vândut nu fusese proprietatea vânzătorului, acesta - “ 
'va fi răspunzător 9, : 

Când cedentul s'a făcut vinovat de dolus, este 'răspun- | 
zător; însă, această răspundere nu se'ntemeiază pe cesiunea - 
“tăcută, ci pe dolus săvârşit. De aceea, atât în cesiunile gratuite, - 
-Cât şi'n acelea oneroase cesionarul va reclamă despăgubiri cu actio : 
-de dolo, iar nu - cu acţiunea izvorând din raportul juridic, pe care 
:se'ntemeiază cesiunea, - . - | 

2) Efectele convenţionale: E 
Părţile pot, fie expres, fie tacit, să se.abată dela regulele de. 

«nai sus, afară de dela acea privitoare la dolus 10). De pildă: Ce- 
dentul să fie” obligat sau să garanteze încasarea de fapi a cre- 
-anţei, sau să nu fie ţinut de nici o garanţie, sau să fie ţinut nu- 
-mai de unele garanţii, ş; a. m. d.—Insă, e de luat aminte, că 

  

| 8) V..mai sus n. 4. — V. Maynz,l. e. Ul, Ş 189, n. 9. , 
9) V.:Maynz, |. c. II, $ 189, n. 12 şi-13.—D., 19, 1, emfi,31 pr;D.,6 

“1, de zei vindicatione, 35, Ş 2,  .. ..:. o - 10) V.Yol.1,1, $56,V,n.6, p. 2%. 
7
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firea particulară a obiectului înstrăinat, face. ca aceste învoelă- 

abătătoare, să fie tâlcuite' restrictiv, Astfel, când cedentul a ga-- 

rantat. încasârea de fapt a unei creanţe . exigibile, fără să se- 
| spună anume, că garantează şi încasarea actuală şi pe acea vii- 

toare, el nu-i ţinut decât de încasarea actuală; căci cesionarul- 

poate preîntâmpină o primejdie viitoare, reclamând. îndată pe 
datornic 1, 

II. Efectele cesiunii față de datornicul cedat. 

_ Deosebim cesiunea urmată de denunciatio, de cesiunea neur— 

mată de denunciatio. - 

1) Cesiunea. făr'de denunciatio n nu schimbă starea datorni=- 

cului, chiar dacă acesta află întâmplător despre cesiune. De- 

aceia: Datornicul poate plăti cteditorului cedent şi prin plata, 

pe care o face, se desleagă de obligaţia sa. Datornicul, dacă e- 
reclamat de creditorul cedent, ca să execute obligaţia, trebuie. 

„s'o execute; nu. se poate sprijini pt cesiunea făcută, ca să nu. 

execute, fiindcă el, neluând parte: la. ea, ea este res inter alios= 
acta 12, . 

| 2) Cesiunea urmată de. denunciatio schimbă starea dator- 
micului, —. Din clipa, în care datornicul- e încunoştiinţat (certior- 
factus) prin denunciatio făcută fie.de cedent, fie de cesionar,- 
fie. .de amândoi aceştia, trebuie să se întâmple următoarele : | 

- Datornicul nu mai poate plăti cedentului; el se găseşte în- 
. aceeaş stare, ca şi cum ar fi făcut /iis contestatio cu cesiona=- 

rul. — Prin abatere, când obiectul cesiunii este hereditas, e dea- 
juns, ca datornicii să aibă cunoştinţă de vânzarea moştenirii,- 
pentru ca ei să nu mai poată plăti cedentului; nu se mai cere 
denunciatio, mai ales fiindcă deseori cesionarul sau nu poate: 
cunoaşte pe toţi: datornicii moştenirii, sau nu poate să le facă. 
uşor denunciatio 13, 

Datornicul trebuie să răspundă la acţiunea intentată de ce= 
sionar, fiindcă aceasta se Intăţişează în proces ca mandatar al. 
adevăratului creditor, 

“Se înţelege dela sine, că aceste efecte se vor - produce cut, 

atât mai mult, în cazul în care datornicul a luat parte la înfăp- 
tuirea cesiunii. 

11) D., 22, 1, de rebus creditis, 35.—V. Maynz, |. c. 1, $ 189 n. 15 
12) V. mai sus Ş 236, n. î, p. 178. 

13) D., 2, 15, de transactionibus, 17.
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Dar atât şi nimic 'mai' mult! Starea datornicului. au se 
“poate înrăutăţi prin cesiune; căci, cesionarul valorifică îndri- 
“tuirea. creditorului, iar nu altceva 4]: . 

„ Datornicul poate cere garanţii, -că nu va fi silit să plă-. 
sească a doua oară, - , | e 

III. Efectele cesiunii faţă de cesionar. - 
Cesionarul find mandatarul cedentului şi valorificând îndri- 

uirea acestuia, urmează, că; ” 
1) Pe deoparte el poate să valoriţice creanţa dimpreună 

-cu toate accesoriile 'ei, mai cu seamă îndrituirile impotriva 
:garanților personali şi îndrituirile de pignus şi hypoteca ss, pre- 

„Cum şi îndrituirile şi privilegiile, care sunt alipite de creanţă 
şi pe care cedentul le ' dobândise faţă de datornic înainte de 
a se face denuncialio'. De pildă, va putea exercită jus el/i- 
„Bendi, pe care-l avea creditorul cedenti7, — pe de altă parte | 
Cesionarul nu poate să valorifice privilegiile sale personale, 
afară numai dacă nu-i fiscus, pentru care se pare, că se face 
„abatere 13, - a 

2) Datornicul poate să opună cesionarului atât excepţiunile, 
„pe care “le putea opune cedentului, fie că sunt in rem, fie 
-că sunt în personam, cât şi excepţiunele personale, adică pe 

„Care le poate opune numai lui (cesionarului), 
- Pentru ca-datornicul să poată să opună cele dintâi excep- 

ţiuni, trebuie, ca acestea să fie intemeiate pe fapte întâmplate 
înainte de denunciatio, chiar dacă aceste fapte sunt sau un dolus 

„ Săvârşit de cedent, sau.o învoeală. de iertare a datoriei (pact 
“remisor) încheiată. între creditorul cedent şi datornic, şi mai 
trebuie, ca aceste excepţii să fie de acelea, care în formulă vin 
înainte de. condemnatio, căci aceasta, fiind întocmită în numele 
-cesionarului, poate cuprinde excepţiuni îndreptate contra acestuia, 
dar nu contra cedentului. - De 

  

- 14) D., 18, 4, de. hereditate vel actione vendila, 2 pr. , | 
15) D., 18,4 de hereditate vel actione vendita, 6, 23. pr., 14; C., 4, 10 

„de obligationibus et actionibus, 6,7; C., 8,40, de Jidejussoribus, 14... 
- 16) Cestiunea e foarte controversată. V, Maynz, ]. c., ||, $. 189, n. 21, 

“Şi urm. Dernburs, |. c., 1, $. 5i, n. 6.şi 7. —Cfr.D,, 26, 7, de administra- 
aiione tutorum 42; C., 7,13, de privilegio fisci, 7; C:, 8, 18, qui poliores, 2, 

17) V. mai sus Ş 208, 11, 4, p. 41. | 
18) D., 22. 1 de usuris, 17 $ 6, 43; D., 49, 34, de iure fisci, 6. 

1
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__ Excepţiunile personale cesionarului, chiar dacă. ar îi streine 

de cedent, pot să-i fie opuse, fiindcă cesionarul' fiind pro= 

curator in rem Suam, cesiunea la urma. urmei îi foloseşte lui, 
aşa că e firesc, ca el să-sufere şi în calitate de cesionar, ceeace 

ar. fi trebuit să sufere, dacă n'ar fi. fost cesionar. 
__ 3) In cazul în care creditorul a strămutat acţiunea creanţei: 

sale la mai multe „persoane, aşa că avem mai mulţi cesionari,. 

acela dintre -aceştia va trece înaintea celorlalţi, care va fi făcut: 

mai întâi denunciatio, 
G. Acum, când cunoaștem efectele cesiunii, putem să ară- | 

tăm deosebirea dintre strămutarea creanţei făcută prin delegatio> 
şi acea făcută prin cessio.—In caz de delegatio, care e-o novatio, 

pe de o parte, datornicul are neajunsul, că nu poate opune ob-- 
„_ligaţiei celei nouă excepţiunile, pe care le avea împotriva vechii: 

obligaţii, decât dacă întrebuinţase o formulă verbală, care-l: 

indrituia la aceasta; pe de altă parte creditorul are neajunsul,. 

că faţă de noua obligaţie nu păstrează, de regulă, asigurările 

accesorii, pe care le avea pentru obligaţia cea veche şi nu mai: 
poate să invoace beneficiul punerii în întârziere dobândite față: 

de obligaţia cea veche, aşa că dobânzile de întârziere, care cur- 

- geau faţă de obligaţia cea veche, nu vor mai -curge faţă de cea 
nouă. — In caz de cessio, cesionarul are neajunsul, că datornicul. 
poate să-i opune excepțiunile, pe care le putea invocă împo- 

triva cedentului; pe când prin delegatio ar fi putut să 'nlăture= 

acest neajuns, dacă ar fi întrebuințat o formulă potrivită. . 

_$. 305. Lex Anastasiana. 

In ce priveşte - lex Anastasiana avem de adăogat urmă-- 
toarele amănunte : 

"1, Am văzut, care eră scopul urmărit de Anastasiu, când a: 

rânduit, ca un cesionar în orice caz să nu poată cere dela da- 

tornic mai mult, decât preţul plătit pentru dobândirea creanţei,. 

precum şi dobânda acestui preţ şi ca datonia „să fie stânsăjin. 

folosul datornicului pentru prisosul dintre preţul dobândirii î, 
- valoarea ei nominală !. | 

Fiindcă s'a încercat să se înconjoare această rândueală, 
pretinzându-se de cesionari, că li s'a dăruit prisosul' mai sus: 

arătat, de aceea împăratul Justinian a întărit rândueala lui Anas- | 
  

1) V, mai sus $. 300, n, 32, —V., art. 1402 din Codul civil.
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_tasiu şi a desvoltat- -0, hotărând, ca toate cesiunile gratuite simu- 
late să fie făr' de tărie.2. Astfel s'a ajuns să se statornicească 

-„. următoarele regule : 

1) Lex Anastasiana se aplică numai "a cesiunile, care se 
fac. cu titlu oncros în virtutea unei vânzări, iar nu şi la cesiunile 
cu titlu gratuit nesimulate. | 

2) Ea nu se ţine'n seamă chiar la cesiunile oneroase, când 
orice cuget de înşelăciune este înlăturat. Astfel: 

Când cesiunea a fost făcută pentru plata unei datorii (fie, 
căe vorba de o datorie obicinuită, ori de datoria, pe care oare . - 

1! 

însărcinatul cu legata şi fideicommissa faţă de legatari şi fidei- 
comisari şi fie, că e vorba de o plată] obicinuită, ori de o in 

-_ solutum datio). Dar, dacă se va dovedi, că s'a săvârşit un dolus, 
trebuie să se ţie seamă de lex Anastasiana. 

Când cesiunea a fost făcută „pentru a se ajunge la împăr- 
țeala unei moşteniri. | 

Când cesiunea avusese de scop păstrarea saua unei indri- 
tuiri, sau a posesiunii unui lucru, 

" Mai târziu Justinian a desfiinţat câteşi treile abateri 3 
„3) In cazurile, în care se aplică lex Anastasiana, datornicul 

„poate să preîntâmpine condamnarea, oferind - reclamantului să-i 
plătească preţul cesiunii dimpreună cu dobânzile lui, şin Orice 
caz nu. poate fi condamnat decât-tot numai la atât. 

| II. ex Anastasiana e bine chibzuită şi urmăreşte scopuri 
bune; dar, nu-i practică. “In adevăr, cedentul şi cesionarul pot : 
întotdeauna să tragă pe sfoară pe datornicul cedat în următorul 

- chip: Cesionarul față de martori plăteşte cedentului toată valoa- . 
“rea nominală a creanţei ; apoi, între patru ochi cedentul dă 
„înapoi cesionarului prisosul de mai Sus, 

III. O.cestiune controversată. este aceea de a se şti, cine 
„trebuie să dovedească valoarea, cu care a fost făcută cesiunea? 

Unii învătaţi sunt de părere, că datornicul trebuie să facă 
dovadă, că valoarea cesiunii e mai mică decât valoarea nomi- 
nală. a creanţei. - 

Insă, atât cuprinsul din constitutio, cât şi. scopul urmărit 
de Anastasiu parcă pun în sarcina cesionarului reclamant acea 

- dovadă, pentru a arătă, că el are însuşirea de a cere plata în-. . 

2 i mai sus $. 301, n, 34. 
.. 3) C., 4, 35, mandati, 24, 

„
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treagă a creanţei reclamate. — Practic se ajunge la acelaş 
rezultat! In adevăr, reclamantul-îşi împlineşte obligaţia prin 
înfăţişarea numai sau a înscrisului creanţei, sau a înscrisului de 

cesiune; aşa că tot datornicul cedat va 'trebui să facă. dovadă, 

-că înscrisurile înfăţişate nu sunt adevărate, 

TITLUL W. 
STÂNGEREA OBLIGAŢIILOR. 

" Ş. 306. Generalităţi... *: 

A. Am văzut ii, că efectul necesar al oricărei obligaţii este, 

că datornicul trebuie s'o execute, adică să facă prestaţiunea, 

pe care s'a-obligat s'o facă în folosul : creditorului. Datornicul, 
executând obligaţia, se desleagă de legătura sa, De aceea, pe 
de o parte, după cum am văzut?, vorba solutio este întrebuin- 

țată spre a arătă executarea obligaţiilor; iar pe de altă-parte, 
obligaţia se stânge prin executarea sa şi datornicul nu mai poate 

fi dat în judecată de creditor, ca 's'o execute. | 
„Dar, după cam vom vedea, nu numai facerea prestațiunii | 

desleagă pe datornic de obligaţia sa, ci şi alte fapte. Acestea, 

deşi nu sunt o solutio în înţelesul de mai sus, totuş având de 

urmare deslegarea datornicului, stâng şi ele obligaţia. De aceea, 

se dă vorbei solutio un înţeles mai larg, aşă ca să cuprindă şi | 
pe aceste fapte.: 

B. Faptele, care desleagă pe -datornic şi deci stâng opli- 
gaţia se deosebesc din punctul de vedere sau al însuşirilor lor 

lăuntrice, sau-al efectelor lor, sau din punct de . vedere istoric. 

|. Din punctul de vedere al însușirilor lăuntrice faptele, care. - 

stâng obligaţiile, sunt de două feluri: Sau voluntare sau nevo- 

luntare. 

1) Voluntare sunt acelea, care stâng obligaţiile potrivit sau 

voinţei unei singure părţi, sau voinţelor amânduror părţilor, De 

“pildă: Solutio în înţeles restrâns, 
2) Nevoluntare sunt acelea, care stâng “obligaţiile făr'de 

  

1) V, mai sus $. 202, p. 10. - | 

2) V. mai sus $. 201, B. VII, p.5. a '
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„voia părţilor, în urma unui fapt de afară. De pildă: Imposibi- 
litatea de executare pricinuită de casus. | 

II; Din punctul de.vedere al efectelor lor faptele, care stâng 
obligaţiile, sunt de două feluri: Sau care lucrează ipso jure; sau 
care lucrează per exceptionem, exceptionis. ope. 

1) Faptele care lucrează ipso jure, stâng obligaţiile de drept, 
„ fără să mai fie nevoie, ca vreuna din. „părţi să mai facă ceva. 

De pildă: Solutio. 

„Faptele, care 'licrează per . exceptionem, exceplionis : ope, 
stâng. obligaţiile numai, dacă partea îndrituită: să opună exceptio, . 
face acest lucru. De pildă: Pactum de non petendo. - | 

2) Intre aceste două feluri. de stângere a obligaţiilor 'sunt 
“deosebiri .în ce priveşte forma lor şi. n ce = priveşte intensitatea 
efectelor lor; 

Faptele, care stâng” obligaţiile exceptionis ope, trebuiau, în, - 
vremea procedurii formulare, să fie invocate in jure, spre a fi 
adăogate în formulă, ori de câte ori nu eră vorba-de o bonae 
Jidei actio. — Aceasta nu eră de nevoie pentru faptele, care stâng 
obligaţiile ipso jure, _ 

Faptele, care lucrează ipso jure, desleagă pe -datornic în 
chipul cel mai deplin, adică, nimicesc obligaţia (fie că e civilis, 

"fie că e naturalis) pentru totdeauna, dimpreună cu toate îndri- 
_"“tuirile accesorii şi faţă cu toate persoanele interesate. — - Faptele, 

“care lucrează exceptionis ope, nu dau naştere la urmări aşă 
de puternice: Uneori lasă să trăească .mai departe o naturalis 

“obligatio şi deci şi îndrituirile accesorii, care se pot alipi de 
ea. Alteori. stâng obligaţia sau numai faţă de unele persoane 
interesate, sau numai pentru o vreme, 6arecare, aşă că obligaţia 
poate să învieze, când exceptio putea fi sau neutralizată, sau 
înlăturată .prin fapte întămplate pe urmă, adică printr'o repli- 
catio 3 a celeilalte părţi, ş. a. 

3) Unii învăţaţi sunt Însă de părere, că această deosebire 

„în fapte, care. stâng obligaţiile. ipso jure şi 'n fapte, care stâng 

obligaţiile 'exceptionis ope, nu s'ar întemeiă pe efectele, la care dau ' 

naştere, ci ar aveă alt temeiu: Acele dintâi ar fi acelea, care 
atrag stângerea obligaţiilor în puterea lui jus civile, pe când 

3) Vol. 1, 1, 8. 92, p. 432.
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cele de al doilea ar da naştere la acelaş efect numai în puterea 
lui jus honorarium. - Ia 

III, Din punctul de vedere istoric 4 chipurile de stângere a 
obligaţiilor n'au aceeaş vechime: La 'nceput au avut fiinţă numai 
chipurile, cari lucrează ipso jure. Ba, încă nu cu toatele, ci 
numai unele din acestea.— Chipurile, care lucrează exceplionis 
ope, S'au ivit mai târziu. Astfel: Si 

1) Obligaţiile izvorând din delicte, chiar din vremea legii. | 
celor 12 table, se pot stânge ipso jure sau printrun. nudum . 
pactum, sau prin iertare (pardonăre) | | 

2) Obligaţiile izvorând din contracfe, atât în ce priveşte 
Plăsmuirea şi naşterea lor, cât şi'n ce priveşte stângerea lor, au - 

„fost cârmuite de un formalism, care avea foloasele lui 5: După 
Cum pentru plăsmuirea şi naşterea lor nu eră de ajuns împreuna-înţe- 
legere, armonia voințelor părţilor, ci eră nevoie de un act for=: 
mal, tot deasemenea şi pentru stângerea lor nu eră deajuns îm- 
preuna înţelegere a părţilor, ba nu eră deajuns nici chiar solutio, 
adică executarea obligaţiei. Ci, eră nevoie de un act formal (şi 
anume de o chitanţă solemnă dată în forme la fel cu acelea tre- 
buitoare pentru încheierea contractelor, dar deandoaselea), care 
Sau era determinat de solutio, sau cuprindea în sine soluti. Pe 
scurt, după cum am mai spus, regula eră: Cum se face, se des- 
face! $ La obligaţiuni putem zice: Cum se leagă, se desleagă ! 
De pildă: Nexum, obligaţia înfiinţată prin fortmaliţăţile pes aes 
et libram, cu cântărirea (apoi numărarea) banilor şi cu vorbe. 
rostite de creditor, se desființă tot pes” aes et libram, cu cântă- 
rirea (numărarea) banilor şi cu vorbe rostite de datornie. Deci, 
cuprindea în sine solutio. De asemenea, obligaţia înfiinţată verbis 

„prin Stipulatio, adică printro întrebare verbală a creditorului şi 
un rășpuns verbal al datornicului, se desfiinţă tot verbis prin | 
accepiilalio, adică printr'o “întrebare verbală a datornicului (ha- 
besne acceptum ?) şi un răspuns verbal al crediforului (habeo 1). 
De asemenea, obligaţia înfiinţată lifferis, se desfiinţă tot. liiteris - 
prin acceptilatio, adică prin scrierea în registrul creditorului a 
vorbei acceptum ş. a. m. d. —Dar, trebuie să adăogăm două lu- 

4) V. Girard, |. c. pag, 696 şi urm. | , 

5) V. Vol. |, 1, Introducerea, $ 24, p. 107 şi $. 67, H, 2, p. 328, n.6. 
6) Vol. 1, 1, $. 66, 11, p. 322. | 

„„._? 1) Du 50, 17, deregulis iuris, 35, 100, 153; D., 46,3, de solutionibus, 80
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<ruri, şi anume, că aceste obligaţii se mai puteau stânga: Şi 
„prin litis contestatio, sau mai bine zis prin in jus deductio ; căci, :. 
după cum ştim 8, bis de eadem re ne . sit actio.. Şi prin nova- - 
io, adică prin înlocuirea unei obligaţii vechi cu una nouă; căci 
dacă obligaţia cea, nouă luă naştere, cea veche trebuiă să se 
stângă, întru cât acelaş lucru nu poate forma în acelaş timp 
obiectul a două contracte. .. a | 

| 3) Obligaţiile neformale, ivite în urma obligaţiilor formale - - 
contractuale şi trăind alăturea de acestea, puteau fi stânse prin- 
tr'un chip neformal, precum este soluțio, _ 

| 4).Pe la sfârşitul Republicii s'a recunocut, că şi obligaţiile 
„formale contractuale se pot: Sstânge prin solufio. De atunci for-. - 
malismul de mai sus a trebuit să'nceapă să dispară. — Mai târ- .. . 
ziu, atât dreptul pretorian, cât şi acel împărătesc, au îngăduit, 
ca toate felurile de obligaţium să se poată stânge şi prin chi-. 
puri neformale de stângere. Astfel: Dreptul pretorian a rânduit, 

„Ca orice fel de obligaţie să se poată Stânge printr'un simplu 
- „Pactum de non petendo *. Dreptul pretorian şi acel împărătesc au 

rânduit, ca toate obligaţiile să se poată stânge prin compensatio!?. —. 

CAP. 1. 

Plata, 

Secţia IL. 

* PLATA, CAND DATORNICUL ESTE SOLVABIL. . - 

$. 307. Definiţie, obiect” şi elemente. 

A. Plata (solutio) este executarea - obligaţiei prin facerea: 
prestaţiunii datorite t. — Deci, în acest înţeles vorba plată este 
tot una cu vorba executare, Insă, ne grăbim să atragem luarea 
aminte, că în graiul de toatezilele vorba plată înseamnă solufio 
prin darea. unei sume 'de bani.. ” 

  

8) V. Vol.1, 1, $. 189. 1, 4, p. 416. 
9) V. mai jos $. 321. - 
10) V. mai jos $. 319, | 
1) D., 50, 16, de verborum significatione, 116. - , 

” 3
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B. Plata, ca şi prestaţiunea obligaţiei, poate să aibă de 
obiect: Sau o facere; Sau o non facere. Sau o dare.. — In acest 
din urmă caz se vede lămurit, că plata este „un act bilateral. 

Datornicul dă un bun economic creditorului, care trebuie să-l 

primească, - 

“C. Pentru ca o plată să fie valabilă, se cere reunirea 
următoarelor elemente privitoare la persoanele, care iau parte la 
ea, la obiectul său, 'la locul, unde să fie făcută, şi vremea, când 
să fie făcută. 

"1. În ce priveşte persoanele; . care iau. parte Ia plată. 
Aci trebuie să cercetăm, cine poate să. facă plata, cui 

trebuie să fie făcută şi cu. ce fel de cuget, 
1) Cine poate să facă plata ? 
Regula. Plata - poate să fie făcută de datornic, fie perso- 

nal, fie printrun reprezentant, precum şi de un al treilea chiar 

neinteresat, In adevăr, -creditorul are numai interesul, ca să i-se 

facă prestaţiunea, Care i șe, cuvine; deci, pentru el este indite-. 

„rent, cine-i face acea prestaţiune ; „căci, oricine i-ar face-o, el 
dobândeşte aceea, ce a vrut şi ce se aşteptă să dobândească.— 
E drept, că plata făcută de unal treilea, uneori, nu-i :pe pla- 
cul datornicului, tiindcă îi micşorează vaza, ş. a. In astfel de . 
cazuri datornicul poate să reclame împotriva celui de al treilea 
cu actio injuriarum. — Dar, dacă nu va fi nici unul din aceste 
cazuri, acel de al treilea, care a plătit. pentru datornic, are îm= 

potriva “acestuia sau acfio mandati contraria, sau aclio negotio- 

rum gestorum, sau actio de in rem verso. -- Chiar dacă acel de 

al treilea va fi făcut plata impotriva voinţei datornicului, nu 

se poate de loc zice, că a voit să facă un act de dărnicie şi 

tot va avea o acţiune împotriva datornicului, şi anume, actio 

de in rem verso. — In sfârşit, acest de al treilea mai poate avea: 
"şi acţiunea, pe care i-o va cedă creditorul plătit 2, 

Acel, care face plata, trebuie să aibă capacitatea. trebui- 

toare pentru a face prestaţiunea, de care-i vorba. Astfel, când * 
este de executat o obligatio dandi, acel, care face plata, trebue 

să fie şi proprietar al lucrului de dat şi capabil să înstreineze. 

Abateri. In unele cazuri plata nu poate să fie tăcută de- 

cât de datornic, Aşa este, când e vorba: 

2) V. mai sus $ 302, ÎI, p. 456.
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Sau. de o muncă nefungibilă, De pildă: Facerea unui por- 
ret, ş. a. Ă 

Sau de plata unei amenzi; căci, 'scopul pedepsei este, nu 
imbogăţirea fiscului, ci îndreptarea vinovatului ! 

- 2) Cui trebuie să fie făcută plata ? 
Plata trebuie să fie făcută numai creditorului; dar, poate ” 

să fie făcută sau creditorului personal, sau reprezentanţilor lui, 
fie legali (p. c.' tutori, curatori, ş. a.), fie convenţionali (p. c. 
.Solutionis causa adjectus, care e numai îndrituit să primească 
plata 3, nu însă şi s'o ceară). — Persoana, care primeşte plata, - 
trebuie să fie capabilă nu numai de a primi, ci şi dea înstreină, : 
fiindcă primirea unei plăţi are de urmare înstrăinarea cre- 
anţei 4. De aceea, dacă sau creditorul sau reprezenţanţii săi a- 

„ung incapabili şi datornicul a aflat aceasta, nu mai poate să 
“li facă plata'5; iar dacă n'a aflat, poate să li facă plata şi 
astiel se va deslegă valabil, 

"Dar, ce se va întâmplă, dacă plata m'a fost făcută cre- 
ditorului, ci unui al treilea? Deosebim aci două cazuri: Intâiu, 

când creditorul face ratihabitio €, plata ajunge valabilă şi da- 
tornicul va fi delegat. Dar, într un astiel de caz avem de a. 
face, nu cu o deslegare nemijlocită, ca mai înainte, ci cu o des- 

-iegare mijlocită.— Al doilea, când creditorul nu vrea să facă rati- 
" „habitio,- dar datornicul dovedeşte, că plata tăcută de el poate 

îi privită ca o' negotiorum gestio iolositoare pentru creditor, şi 
că ma lucrat cu dolus, când a făcut-o, plata deasemenea a- 
junge valabilă, chiar de nu i-ar plăcea creditorului, şi desleagă 

pe datornic. De pildă: Subchiriaşul în loc să facă plata în mâ- 
nele chiriaşului,. plăteşte proprietarului. Şi aci avem de a face 
tot cu 0 deslegare mijlocită. - 

-.8) Cu ce fel de cuget trebuie făcută plata? 
Ea trebuie să fie şi făcută şi primită cu animus solvendi. 

— Când cugetul; cu care s'a făcut o prestaţiune, a fost altul, 
mavem de a face cu 0 plată. De pildă: Dăm unei persoane 
«un lucru sau drept răsplată, sau pentru £ a-i face o îndatorire ?. 

3) V. mai sus $. 236, E, HI, p. 184 şi urtu, 
4) |. 2, 8, quibus alienare licet, $. 2. ” 
5) V. mai sus $. 236, E, aL in fine, p. 186 şi 187. 
6) V. Vol. 1, 1,$72,p 
7) D., 12, 6, de: condicitore indebiti, 65, S 2 2; D., 46, 3, de solutio- 

nibus, 55. , | 
7
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II. In ce priveşte obiectul plăţei. 
“Plata are de obiect prestaţiunea obligaţiei. — De aceea : 
1) Regula este, că: Datornicul trebuie sau să dea, sau să . 

facă aceea, ce s'a obligat sau să dea, sau să facă; el nu poate 
- sili pe creditor, ca să primească sau altă prestaţiune, sau o pres= 
: taţiune parțială, adică neîntreagă 8. 

„Ştim, că numai în trei cazuri (Beneficium competentiae, bene- 
ficium, dationis -in solutionem şi porunca judecătorului) credi- 
“torul poate fi silit să primească sau altă prestaţiune, sau o pre- 
„staţiune! parţială 8. o N 

2) Dar, cu invoirea creditorului se poate aliud pro alio 
praestare, adică se poate, ca datoria să fie executată prin alte 
valori decât prestaţiunea datorită. De pildă: Dându-se sau alt 
lucru decât acel datorit, sau o creanţă (adica acel, care vrea să - 
execute, deleagă pe datornicul său, ca să facă plata în mânele * 
creditorului). Acest chip de executare se numeşte in solutum 
datio 5, căruia i-se mai zice şi in solutum datio voluntaria, spre 
a 0 deosebi de beneficium dationis in solutum, căruia i se mai 
zice şi in solutum datio necessaria ', 
n solutum 'datio voluntaria presupune un pactum de dando. 

Se poate, ca din acest pactum 'sau numai datornicul să fie îndri- 
tuit, sau şi datornicul şi creditorul să. fie indrituiţi, 

In privinţa felului, cum lucrează această in solutum datio, 

a fost controversă între cele două şcoli romane: Cassianii sau 
Sabinianii erau de părere, că ea stânge -obligaţia ipso jure. — 
Proculianii erau de părere, că ea stânge obligaţia excepfio- 
nis ope. Deci, potrivit acestei păreri pe deoparte ea trebuia să 
fie invocată in jure, pentru a fi adăogată în formulă, iar pe de altă 
parte stângerea obligaţiei putea să fie preîntâmpinată printrun . 
pactum potrivnic !1.— Părerea Casianilor a biruit şi a fost primită 
şi de Justinian 12, - | 

Construirea juridică a acestei in solutum datio este în izvoa- 
rele noastre de două feluri :' 

8) D., 12, 1, de rebus ereditis, 2 $ 1 in fine: „Aliud pro alio invito- 
creditori solvi non potest“. — V. mai sus $ 202, p. 10 şi 11. 

9) Cajus, 3, 168; ]., 3, 29, quibus- modis obligatio tollitur, pr. 
10)..V. mai sus $. 202,1, 2, p. 11 şi $. 203, A, p. 15 şi 16. 
11) Cajus, 3, 168. , 
12) ]., 3, 29, guibus modis obligatio tolitur, pr. Ra
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Jurisconsultul Marcianus o priveşte ca o datio ob cansam:. 
Datornicul face in solutum datio, ca să stângă o datorie a sâ.. 
Deci, când creditorul dobândeşte proprietatea lucrului dat, e plătit 
întocmai, ca şi cum ar fi primit prestaţiunea datorită, ca şi cum 
datoria ar fi fost executată ; de aceea aceasta se stânge ipso jure.-— 
Dar, când, după ce s'a făcut datio, iese la-iveală, că lucrul dat sau . 
nu eră proprietatea datornicului şi deci creditorul nu va putea 
rămâne cu el, ci va suferi o evicţie, sau că are cusururi, care îi 
micşorează valoarea, aşă că nu face cât. prestaţiunea datorită, 
atunci, întru cât causa non est „secula, datoria nu poate fi pri- : 
vită ca executată, De aceea ea nu se stânge, ci-rămâne în viaţă: 
„(manet pristina obligatio) '3 şi creditorul va -putea cu acţiunea, 
pe Care o avea dela început, 'să valoritice vechea creanţă dim-. . 
preună cu toate accesoriile ei (ipoteci, chezaşi). 

Jurisconsultul Ulpianus !+ şi- impăratul Caracalla 5, când: 
in solutum datio eră făcută -pentru a stânge o datorie de bani: 
(nu şi când se datorea un lucru, un opus, o muncă), o privesc: 
ca o vânzare. Creditorul, cumpărând lucrul cu valoarea creanţei : 
sale, ajunge datornic- al preţului; iar datornicul, vânzând ' lucru: 
pentru valoarea datoriei sale, ajunge creditor al preţului. Astfel: 
se găsesc faţă'n faţă două creanţe, care se compensează şi deci. 
se stâng exceptionis ope.—Dar, când, după ce s'a făcut datio, iese: 
la iveală cele două fapte de mai sus (adică, sau că lucrul nu, 
eră proprietatea datornicului şi deci creditorul nu va putea ră-. 
mâne cu el, ci va suferi o evicţie, sau că lucrul are custiruri,. 
care-i micşorează valoarea, aşa că -nu face cât prestaţiunea da=- 
torită), atunci creditorul în caz de evicţie va reclamă  propter- 
evictionem cu. actio emti şi va căpătă valoarea, pe care o avea. 
lucrul în clipa, în care s'a întâmplat evicţia, adică după împre-=. 

» jurări sau mai mult, sau mai puţin.de cât valoarea adevărată, 
iar în caz de cusururi va reclamă cu acţiunile ediliciene. 

Care din aceste construiri'6, e mai bună 17? Fiindcă amân=— 

13) D., 46, 3, de solutionibus, 46, pr. şi $ i. 
14) D, 13, 7, de pigneraticia actione vel contra, 24 pr. . 
15) C., 8, 44, de eviclionibus, 4 

16) Se pare, că mai eră'o treia construire. V. Cc, 7, 45, de senteniiis 
ei interlocutionibus, 8; Dernburg, 1. c., II, $ 58, n. 6 in fine. 

17) V. Girard, l, Cc pag. 701, n.6.
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-două construirile au fost primite de Justinian, de aceea . părerea 
-domnitoare este, ca să fie îndrituit creditorul' să aleagă pe aceea 
dintre construiri, care după împrejurări îi va fi mai folositoare. 
„De pildă: Dacă a crescut valoarea lucrului, de care a fost evins, 
'să reclame cu actio emti, Insă, această părere prea ţine cu cre- 
-ditorul şi prea obijdueşte pe datornic, care ajunge jertfa credi- 
“torului, — Altă părere 1£ zice, că in solutum datio trebuie să fie 
“privită ca o vânzare, căci creditorul în schimbul prestațiunii fă- 

cute în locul executării a renunțat la creanţa sa, nu condiţional, 
„ci pentru totdeauna. — Altă părere zice 15, că în caz de îndoeală 
“în ce priveşte gândul părţilor e mai bine să privim in solutum 
datio ca o datio ob causam, fiindcă această construire se găseşte 

"în sedes materiae, locus clasicus şi fiindcă lucrează ipso jure, 
adică aşa cum a hotărit Justinian, iar nu exceptionis ope, cum 
“lucrează vânzarea. Iar în cazul .în care părţile au voit neîndoelnic 
să privească in solutum datio ca o vânzare, ne vom ţine de 
legea părților. - 

III. In ce priveşte locul plâței 2. | 
Trimetem la cele ce am spus mai sus?l,. 
IV. In ce privește vremea plăţii. 

. Trimetem deasemenea la: cele spuse..mai. i sus, 

Ş. 308, Efectele plăţii. - 

Plata produce următorul efect: | 
Stânge ipso jure obligaţia !. — Fiindcă plata se poate face 

":Şi prin în solutum datio, aceasta desemenea stânge. ipso jure 
“obligaţia ?, 

A. Această regulă este uşor de aplicat, când un creditor are 
contra aceluiaş datornic sau o singură creanţă, sau mai multe 
creanţe, a căror prestaţiuni sunt deosebite. 

18) V. Dernburg, L. c., 11, $58,n.7. 
19) V. A. Pernice, 1, €.,Ş 185. Cf. » împotriva acestei păreri: Dernburg, 

1, c€., Il, $ 58, n. 7, in fine. 
20) V. mai sus n. 12, 
21) V. mai sus $ 202, A, II, p. 12 şi $. 203, B, p. 15 şi 1 urm. 

- 22) V. mai sus $, 202, A, III; p. 13 şi urm, şi $. 203, C., p. 18 şi urm. 
1) V. $. 306, B, i, p. 482. 

„2) Ju 3, 29, quibus modis obligatio tollitur, pr.
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- B. Dar, ea e mai greu de aplicat în cazul,.în care un creditor: 
are Împotriva aceluiaş datornic mai multe creanţe cu acelaş fel: 
de prestaţiuni (de pildă. bani). Se poate, ca datornicul, când face 
plata, să arate obligaţia, pe care vrea s'o stângă, sau să no. 
arate, :— a a a 

|. Datornicul, când face plata, arată „obligaţia, pe care vrea, 
s'o stângă, legem dicere rei suae. Ă | 

 Creditorul primind banii, poate sau 'să primească, sau să, 
nu..primească lex a 'debifore dicta. - 

Dacă voeşte să primească această lex, creanţa. arătată de: 
datornic va fi stânsă, iar nu alta. . -- - . a 

„ Dacă mar voi să primească acea lex, unii învăţaţi sunt:  - 
de părere, că el trebuie să se supună voinţei datornicului, fiindcă. 
această voinţă e hotărâtoare 3. Alţi invăţaţi sunt: de părere, că: 
el-nu trebuie să se supună voinţei datornicului, fiindcă plata, 
e o nouă învoeală soivendi animo, şi ca în orice învoeală părţile. 
trebuie să aibă roluri deâpotrivă. De aci “urmează, că nici voința: 
datornicului nu-i hotărâtoare, şi nici voinţa creditorului ș că deci, 

“creditorul nu va putea face aceea ce va voi. Dar, fiindcă dator- 
nicul a făcut prestaţiunea, spre a stânge de pildă creanţa No. 1;. 
iar creditorul a primit prestaţiunea, spre a stânge creanţa No..2,. 
mai urmează, că părţile mau' ajuns să se înţeleagă şi, lipsind: 
împreună înţelegerea, consimţimântul' lor, noua învoeală solvendi: 
animo ma putut să se nască; deci, datornicul va putea cere..'. 
înapoi (condicere) prestaţiunea tăcută. In practică cu ajutorul părerii. 
de a doua se va ajunge la acelaş rezultat, ca şi cu părerea întâia :: 
Creditorul, ca.să nu dea înapoi banii primiţi, va consimţi la, 
lex a debitore dicta +, N SE | e 

II. Datornicul, făcând plata  n'arată obligaţia,pe care vrea. 
s'o stângă; De data aceasta :trebuie să deosebim trei cazuri:. 

„Întâi, când obligaţiile nu sunt deopotrivă de oneroase, 'cre- 
ditorul are alegerea, convertitur electio ad creditorem; dar, el 
trebuie să aleagă incontinenti şi nu în paguba datornicului, adică, 
să facă aşa, cum ar face, dacă ar fi el însuş datornicul. Prin urmare,. - 
creditorul va pune prestaţiunea în socoteala acelei creanţe, care- 
este mai oneroasă (care are o causa durior), spre a o stânge pe:ea. 

  

3) D., 46, 3, de solutionibus, 2. Ă ” 
4) V. Windscheid, Pandekten, 2, $. 343, n. 2, b. 

!
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mai întâi, potrivit cu interesul datornicului. De pildă: In rândul 
“întâi vin. creanţele aducătoare de dobândă, creânţele garantate . 

“sau cu ipotecă, sail . cu fidejusori, creanţele exigibile înaintea . 
“celor sau condiţionale, sau cu termin, creanţele la a căror exe- 
“cutare datornicul e condamnat, creanţele a căror condamnare ar : 

„ „atrage infamia şi acelea, care conţin o pedeapsă (guae poenam 
" continent). Cele mai de pe urmă vin naturales obligationes. 
, "Al doilea, când -obligaţiile sunt deopotrivă de oneroase, dar 
-nu din aceeaş vreme, acea mai 'veche vine întâi. Incolo, creditorul 
are alegerea cu totul liberă, cu condiţiune numai să nu vatăme 
pe datornic. De pildă: Când una din creanţe. e garantată de un 
“bogătaş, iar alta de un sărac, creditorul poate pune prestaţiunea - 
„primită în socoteala creanţei din urmă spre a o stânge. 

AI treilea, câna obligaţiile sunt deopotrivă din toate punctele 
-de vedere, prestaţiunea trebuie pusă în chip proporţional în so- 
-coteala fiecăreia. a SR , 

In cazul, în care o creanță e aducătoare de dobânzi, tre-: 
“buie, ca prestaţiunea primită să se întrebuinţeze mai “fatâi. la 

- plata dobânzilor ajunse la scadenţă şi numai aceea ce va rămâ- 
nea să se scadă din capital. i 

Ş. 309. Dovada plăţii. | 

B. Plata se dovedește cu ajutorul mijloacelor obicinuite de . 
-dovadă 1. — Adăogăm _ observările următoare în ce priveşte do- 

“vada prin mariuri, prin înscrisuri şi prin prezumpţii : , | 
1. Martori. Ca să putem dovedi plata unei creanţe scrise, : 

„martorii trebuie să tie cel puţin în număr de cinci 2, 
II. Inscrisuri (apochae). Din apochae Pompejanae se do- 

"vedeşte, că ele puteau fi scrise sau de datornic, sau de cre- | 
„*-ditor, fie în persoană, fie printrun al treilea, pe care-l rugase: 
„-anume pentru aceasta, ” i o | 

| La început, datornicul îşi făcea însemnări în scris, că, faţă 
-de cutare martori, creditorul spusese, că a primit plata (dixi se 
-accipisse). Martorii erau în număr sau cel puţin de şeapte, sau 
„cele mai; deseori de opt “(patru din partea datornicului şi 
„patru din aceea a creditorului). Peceţile martorilor, dimpreună 
“uneori cu pecetea creditorului,, erau puse pe sfoara, cu care 

  

1) V. Vol. 1, 1, $. 95, p. 438—446. 
2) C., 4, 20, de testibus, 18,
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tăbliţele cerate erau legate. Astfel de înscrisuri “Puteau sluji de- 
: dovadă, numai. dacă se dovedea cu martori cuprinsul lor. 

„ Mai târziu s'au ivit înscrisurile, prin care se. recunoaşte 
“din partea creditorului, "că sa. primit plata. Acestea sunt de 
două îeluri: Sau scrise de creditor în persoană . (scripsi me ac--. 

“ cepisse) şi'n ele martorii sau lipsesc cu totul, sau sunt în număr 
cel mult de tei, iar peceţile sunt în număr cel mult de cinci şi 

"Puse, nu pe sfoară, ci la sfârşitul înscrisului, spre a avea acelaş. 
efect ca şi iscăliturile, atât cele de odinioară, care şi la noi se 

- făceau cu pecetea, cât şi cele de azi.— Sau: scrise de. un alitreilea. 
după. rugămintea creditorului (Scripsi . rogatu ... eum accepisse) 

“şi deosebindu-se de cele scrise de creditor prin aceea, că mai 
au două .peceţi puse tot Ia sfârşitul inscrisului, una a scritorului 
Şi cealaltă a creditorului. Se înţelege, că aceste din urmă două 
feluri de' apochae, făceau dovadă în protiva creditorului şi sunt 
adeverinți (chitanţe) în înțelesul de azi, fie că'e vorba de creanţe 
scrise, fie de creanţe nescrise. . | 

De când a început să se întrebuinţeze apochae, datornicul 
„este îndrituit, să ceară dela creditor apocha în clipa, în care fă- 

cea plata, iar nu după. De aceea, datornicul, ca să nu fie la - 
bunul plac al creditorului, nu da banii, până ce nu i se scria 

” GPocha.—lIn practică, spre a se câştigă vreme, creditorul pregătea 
apocha şi apoi o da datornicului, pentru“ .ca acestă la: rândul 
său să dea banii. Dar, făcându-se astfel, creditorul ajungea să 
fie la bunul plac al datornicului, care, după ce pusese mâna pe 

„adeverinţă, putea să nu mai dea banii.—Spre a se înlătură acest 
neajuns, Romanii au micşorat puterea doveditoare a adeverinţelor, 

„punând regula, că o apocha sub: iscălitura privată aflătoare în 
mâna datornicului poate să dovedească o plată, numai dacă. 
au trecut treizeci de zile dela data sa, fără . ca să fi fost recla- 

„mată înapoi de creditor. In adevăr, întru cât creditorul înlăuntrul 
acestui răstimp nu ceruse plata, adeverinţa era o praesumptio 
juris et de ji:re, că el fusese în. i-ulat. Deci, când datornicul se 

"sprijinea pe o apocha, mai înainte de: trecerea celor treizeci de: 
zile, creditorul îi putea pune în potrivă cu izbândă o exceplio,. 
care se numește sau exceptio non numeratae pecuniae, -sau ex=. 
ceptio non soluiae precuniae 3, De altă parte, creditorul neplătit 

3) C., 10, 22, de apochis publicis, 1$2.
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«care dase apocha, putea înlăuntrul răstimpului- de 30 zile să ce- 
zară înapoi apocha, sau cu condictio sine causa, sau cu querela 
Non solutae pecuniae:.. — In potriva adeverinţelor date de dre- 
-gătoriile publice nu se poate pune exceptio non numeratae pecuniae 5. 

„Ul. Prezumpţii. 1) în ce priveşte dările. publice 'ade.. 
"verinţele. pe cei trei ani din. urmă sunt o prezumpţie, că sa 
„“făcut plata dărilor pe anii “mai de înainte, — 2) Nimicirea 
'înscrisului unei creanţe, fie prin rupere, fie prin ardere, fie prin 

„ştergerea cu condeiul »Ş. a. m. d., este o prezumpţie,țcă plata a acelei 
creanţe a fost făcută 7. insă, creditorul e îndrituit să făcă reprobatio 
-(dovadă din potrivă, contraprobâ), că nimicirea înscrisului a fost 
“întâmplătoare.—3) Deasemenea, când creditorul înapoiază dator- 
“nicului înscrisul unei creanţe, este o presupunere, că acea cre= 
„anţă a fost stânsă prin plată 8.-Insă, şi de data aceasta cre- 
ditorul poate face dovada contrară, că înapoierea acelui înscris ' 
a fost făcută numai, pentruca datornicul să-l scrie din nou, 
“fiindcă, de pildă, înscrisul se rosese pe la îndoituri ş. a. - 

| Secţiall 

PLATA, CAND DATORNICUL ESTE INSOLVABIL. 

"Ş$, 310. Generalităţi. 

"1. Datornicul este insolvabil (nu-i bun platnic), când, sau 
“Inainte, sau după. ce e condamnat printr'o .hotărire: judecăto- 
rească, nu face plata de bunăvoie, fie, ţcă «n stare so facă 

-şi nu voeşte, fie, că nu «n stare s'o facă. Astfel: 
Datornicul, care e'n stare să facă plata, nu-i bun platnic, 

când e de rea'icredință,' adică atât când este. de faţă şi nu 
„voeşte să facă plata, cât şi când îşi arată o astfel de voinţă 
-sau umblând fugar, sau ascunzându-se, 

Deasemenea, datornicul, care nu-i în stare să facă plata, 

"4 C., 4, 30, de non numerata pecunia, 14 159 2 şi 4. 
5) C., 10, 22, de apochis publicis,.4. | 

6) C., 10, 22, de apochis publicis, 3. 
7) D. 22, 3, de probationibus, 24. : 

-8) C., 8, 42 (43), de solutionibus, 14 şi 15.—Cî. D., 2, 14, de pactis, 
:2 5.1. E
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fie că e de faţă, fie că nu e de faţă, nu-i bun platnic, atât când: 
e de bună credinţă, când adică a ajuns neînstare să facă plata 

„făr'de voia lui, din pricina unor împrejurări nenorocite, cât şi 
„Când e de rea credință, când adică a ajuns în acea neînstare 

in urma unor acte făcute în frauda creditorilor săi, în cât ace- 
ştia nu mai au de. unde să se'ndestuleze. E 

In aceste cazuri e nevoie de mijloace, prin. care creditorii 
„să poată. face o executare silită, adică să ajungă la o plată silită... 

Când un astiel de datornic este de față, avem în dreptul 
vechiu numai un singur mijloc, cu ajutorul căruia se putea ajunge 
pe cale de executare silită la îndestularea, fie în întregime, fie 
în parte a creditorului, şi anume: Executarea asupra persoanei 
datornicului (addictio), care micşorează vaza (existimatio) acestuia. 

Dar, acest mijloc, pe de o parte, nu-i deajuns, când dator- 
nicul sau fugise, sau se ascunsese, şi, ne de altă parte, esfe: 
prea neomenos, când datornicul fusese de: bună credință, adică 
ajunsese făr de voia lui să nu fie în stare să execute. De 
„aceea, Romani au. fost nevoiţi să ajungă la o executare asupra 
bunurilor datornicului sau fugar, sau dosit, pe care apoi au în- . 
tins'o şi la alte cazuri (proscriptio et venditio bonorum, care 
deasemenea micşorează vaza datornicului, şi distractio bonorum) ; 
iar din pricina acestei întinderi au trebuit cu drept cuvânt să 
îngăduie datornicului de bună credință de mai Sus, ca să în- . 
lăture executarea personală prin cedarea întregei lui averi în. 
mânele creditorilor spre îndestularea lor (cessio bonorum). 

Când datornicul ajunsese în stare să nu plătească, fiindcă |, 
fusese de rea credință şi făcuse diferite acte în paguba credi- 
torilor, Romanii au plăzmuit anumite mijloace '(actio Pauliana 
Ş. a.) pentru anularea acelor acte şi punerea lucrurilor în. starea 
de mai înainte, , Da 

» 1." Cu datornicul rău platnic se aseamănă persoană, care 
nu voeşte să se facă datornic, până ce creditorii nu vor 'mic= 
şoră creanţele lor. Intr'un singur caz Romanii au îngăduit, să 
se poată face şi aceasta (concordat). 

„AI, .Ne vom îndeletnici cui. aceste chipuri de a. se face 
plata, în următorul şir: Amânarea silită a executării (morato- 
rium), micşorarea silită a creanţelor (concordatul), executarea. 
personală (addiciio), executarea asupra bunurilor (cessio “bono- 
rum, proscriptio et venditio bonorum şi distractio bonorum), şi 

4



— 416 = 

'“;anularea actelor făcute de datommic! cu rea credință în paguba 
„creditorilor (actio Pauliana, -ş. a). 

Amânarea silită a executării. 

Ş. 311. 

Vreme foarte îndelungată n'a fost nici o abatere directă de 
la regula, că orice obligaţie trebuie executată, de îndată ce este . 

- exigibilă !, şi că lărde voia creditorului nu se poate amână: 
“executarea nici unei obligaţii. 

1) In dreptul clasic jurisconsultul Paul ne: vorbeşte pentru 

“întâia oară de o păsuire (dilatio) făr'de voia creditorului a da-. 
.tornicilor fiscului, cărora, după cerere, judecătorul ordinar putea . 

să li încuviinţeze o prelungire de vreme (prorogatio) sau numai 

de două luni pentru sumele mai mici, sau numai de trei luni 

-pentru cele mai mai mari, iar împăratul putea să le dea un 
răstimp şi mai lung 2.. 

Dar, când judecătorul ingăduia datornicului să execute 

parţial, să „plătească obligaţia lui în rate, se ajunge indirect. la 

-o amânare a executării 3. 
2) Din vremea lui Constantin. “găsim constitutiones, prin 

care se rândueşte, că orice datornic, neînstare să execute obli- 

„“gaţiile sale, poate să ceară şi să dobândească dela împărat o 
amânare a executării, de regulă nu mai lungă de cinci ani, dacă 

"dovedeşte, că e de bună credinţă şi că neputinţa sa de a-şi exe- 

cută obligaţiile nu va ţine vreme lungă, şi dacă chezăşueşte cu 

_fidejussio idonea, că va face plata după trecerea răstimpului 

de păsuire +, Această păsuire se numeşte quinquennale spatiurm, 

„induciae quinquennales, quinquenii dilatio. — Datornicul, care a - 

-dobândit'o, e îndrituit, ca înlăuntrul răstimpului de păsuire, să. 

respingă orice reclamaţie din partea creditorilor săi printr:o ex- 

„ceptio numită dilatoria exceptio, moratoria exceplio, moratoria 

„praescriptio 5. De aceea păsuirii i se zice azi moratorium, * 

1) V. mai'sus $. 202, C, 1, 1, a, p. 20. 
2) D., 49, 14, de iure 'fisci, 45 Ş 10. 
3) V.mai sus $ 202, A,1,3,p.1i. 
4) C., 1, 19, de precibus imperatori offerendis, 2, 3, 4, — C., 771, 

“qui bonis' cedere possunt, 8. . 
5, „Vaticana fragmenta, 119; Theodos. „Cod, 1 2, de dlversis res- : 

-<riptis, 3 ; C.,.1, 19, de precibus imperatori. offerendis, 2,
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3) Justinian a rânduit, că, dacă datornicul de bunăcredihță 
e gata să facă cessio bonorum, iar majoritatea în +sumă a cre- 
ditorilor chirografari şi a celor ipotecari 'reuniţi găseşte cu cale, 

- că ar îi mai folositor, ca datornicul să fie lăsât în fruntea afa- 
cerilor sale şi de aceea îi dă un moratorium, atunci acesta e 

„obligator şi pentru minoritatea creditorilor, dacă nu-i mai lung 
-de cinci ani 5, - Aa 

4) In împrejurări grele, „atât în dreptul vechiu, cât şin - 
dreptul nou, se putea, ca prin legi anumite (fabulae novae) să 
se amâne executarea obligaţiilor nu numai pentru unul sau mai 
mulţi. datornici, ci sau pentru toţi datornicii, sau pentru cate= 
gorii întregi de datornici. Astfel: | , 

In vremea unui războiu cu Voscii printrun anume edict 
sa amânat: Executarea personală asupra tuturor . datornicilor, 
chiar şi aceea, care fusese începută, şi executarea asupra bu- 
nurilor datornicilor ostaşi, dar numai pentru vremea cât vor fi 

"în tabără? Di 
In anul 555 dela Christos, după năvălirea Francilor în Italia 

şi Sicilia, -Justinian, nu numai că a micşorat toate datoriile de. 
dinaintea acestei năvăliri cu 500%, dar a prelungit şi -plata lor 
pentru cinci ani 8,. | te , 

5) Orice fel de moratorium pe de o parte îndritueşte pe da- 
„ tornic să respingă 'orice reclamaţie din partea creditorilor lui 

prin moratoria exceptio 9, iar pe dealtă parte opreşte, ca, înlăuntrul - 
răstimpului - cât ţine el, praescriplio să curgă faţă de datoriile 
acelui datornic W, “ - 

/ - - Pa 

Micşorarea silită a creanţelor. 

.$. 312, 
| Dela regula, că datornicul trebuie să execute datoria sa în 

“ întregime, erau în dreptul vechiu două abateri : 
1) Beneficium competentiae, care, făcând, ca datornicul să - 

nu fie condamnat să plătească decât după puterile sale, avea 

  

" 6) C., 7, 71, qui bonis cedere possuni, 8. 
7) V. Tit Liviu, 2, 24. ! 
8) V. Mayn=. 1. cl, $ 301, n. 8. 

9) V. mai susn. 5, 
10) C,, 7, 71, qui bonis cedere possunt, 8 Ş. 7. -
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de urmare. şi stângerea. obligaţiei “in judicium deducta 1 pentru: 
rămăşiţă. — In dreptul nou această abatere nu mai are fiinţă ?. 

2) Când o persoană, căreia i s'a deferit o moştenire, nu vrea 

s'o primească decât cu condiţia, ca toţi creditorii moştenirii să. 

renunţe la o parte. proporţională cu creanțele lor, dacă majori- 

tatea în sumă (nu în număr) a acestor creditori primeşte această 

punere la 'cale şi magistratul o întăreşte, minoritarea creditorilor 

trebuie să se supună ei 3.— Această învoială (concordat), poate: 

să: fie opusă numai” creditorilor chirografari şi acelora, care 

se bucură de.un priviegium exigendi4, dar nu şi credito- 

rilor ipotecari, care-şi 'pot exercită mai: departe îndrituirile: 

_lor de ipotecă —Mai mult decât atâta: Creditorii din minoritate: 

îşi păstrează în întregime acţiunile lor faţă de garanţi 5 „— Această 
abatere s'a păstrat şi'n dreptul nou. 

Executarea personală. 

$. 313. 

„A. Din vremea legii celor 12 table !, datornicul, care nu fă- 

"cuse plata de bunăvoie (fie, că nu voisc s'o tacă, fie, că nu fusese 

în. stare s'o facă) şi care, fiind dat în judecată, fusese condamnat 
(fie,, fiindcă- recunoscuse datoria sa, confessus, fie, fiindcă do- : 

vada datoriei fusese făcută în judecată, juidicatus), avea 30 zile 

dela rostirea hotărirei, ca s'o execute de bunăvoie. 

Dacă el lăsă să treacă şi acest răstimp, fără să îndes- 

tuleze pe creditor, acesta putea să-l silească să execute ho- 

tărirea, întrebuinţând manus inject;o judecătorească, adică, după 

cum ştim din procedura civilă, îl aducea in jure, înainteă pre-. 

torului, şi dacă nu execută nici acum, precum şi dacă nu găsea. 

- nici un vindex (care să-l apere, şi să'ia procesul asupra lui), îl 
ducea în închisoarea sa de acasă, domum ductio, în care-l 

puteă ţine vreme de cel mult 60 zile în următorul chip: Să-l 

lege cu fiare grele cel mult de 15 litre (două ocale şi trei 

1) V. mai'sus $. 202,4, |], 1,p.10 şi îl. 
2) V. mai sus Ş. 202, A, [,-1,n.3,p.11. 

3) D., 2, 14, de pactis, 7 SS 17-19. 
„4) D.. 2, 14, de pactis, 10, pr. ! | " 

5) D., 2, 14, de pactis, 10, pr.; D., 17, 1, mandati, 55 $1. 

1) V. Lex XII tabularum, II, 1—6,. ,
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> Sferturi) şi anume sau' cu lanţuri de gât, sau cu piedice de pi- 
cioare, şi să-i dea zilnic cel puţin o litră 'de făină de grâu, când! 

„nu se hrănea din ale lui (fie, că nu vrea, fie, că n'are). Dar, 
dacă voia creditorul, putea şi să-l lege cu fiare: mai uşoare .şi 
să-i dea hrană mai multă, o 

Inlăuntrul răstimpului de -60 zile, creditorul şi datornicul 
se pot pune la cale, de: pildă : Ca datornicul, dacă are ăvere, 
să-i facă îndată plata; iar dacă m'are avere sau să-i plătească 
mai târziu o sumă cu mult mai ' mare, în care ar fi intrat camăta 

„cerută, sau să-i [facă munci, prin Care să se plătească de da- 
torie, fie în întregime, de va trăi în deajuns pentru aceasta, fie 
în parte, de va muri mai înainte, 

In cazul, în care nu se-pun la cale, creditorul trebuie. să 
„scoată pe datornic din închisoare şi să-l ducă trei zile de târg 
una după alta la pretor în comiti:m, unde să spună în gura 

- mare, cât are de luat, pentru ca sau rude de ale datornicului, * NE 
sau prieteni de ai lui, sau alte persoane să afle cât datoreşte 

„şi, dacă pot şi dacă Vor, să plătească în locul lui. 
Insfârşit, dacă. şi după aceste scoateri la târg, 'creditorul 

nu-i îndestulat în nici unul din felurile inşirate mai sus, în a treia zi de târg (care: nu poate să fie mai tărziu decât a 60-a zi dela punerea la închisoare) datornicul, care are un singur 
creditor, sau este ucis, sau este vândut frans Tiberim. (în stre-. 

- inătate) şi preţul prins din vânzare e pus în. socoteala datoriei; 
iar. datornicul, care are mai mulţi creditori, sau poate să fie 
tăiat în bucăţi, fie mai mari decât creanţele, fie mai mici, fără 
ca -printr'aceasta să se calce legea, sau poate fi vândut în stre- inătate şi preţul (rins e pus pro' rata în socoteala tuturor 
“datoriilor, - 

Fiindcă legea: celor: 12 table nu spune, că pentru domum  ! ductio (ducerea: datornicului la închisoare) este ori nu nevoie, ca magistratul să rostească addictio, din această tăcere a legii nu putem scoate nici o încheiere sigură, nici, că eră nevoie, nici „Că nu eră nevoie să se rostească addictio. Dar, în multe din: „izvoarele de mai târziu se spune lămurit, că addictio trebuie să fie rostită de. magistrat; de aceea acestui datornic i se zice. 
addictus 2, *, 

n 
| „.l, 12) V. Girard, 1, c. p. 999. n. 5,
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Fiindcă atât prin vânzare, cât şi prin ucidere datornicul 

”. sufere o; 'capitis diminulio maxima, care are de urmare, ca el. 

-să nu mai poată: fi moştenit şi ca să piardă puterile sale asupra 
persoanelor, care alcătuiau familia -se, se susţine de unii, că. 

averea sa-era dobândită de creditor, iar acele persoane că- 

- deau sub: puterea creditorului,- astfel că executarea personală. 

a datornicului se sfârşea şi cu o executare asupra persoanelor, 

„care alcătuiau familia. lui, şi'] cu. o - executare asupra bu- 
nurilor lui. 3 — Această însă. e foarte îndoelnic.. , 

| „„gecuiarea personală micşorează vaza (existimatio) dator 
„ nicului | 

B. Atât procedura executării personal, cu care ne- am în- 

deletnicit până acum (manus injectio judicati cu addictio), cât şi 

efectele ei, sunt foarte controversate. Tot atât de mult, dacă nu 

cumva şi mai mult, sunt controversate cazurile, în care se poate: 

întrebuinţă felul de executare personală mai sus arătat. | 
| 1) Este neîndoelnic, că acest fel de executare silită sentre- 

“ Duinţă, când datornicul fusese . condamnat la o sumă de bani 
„determinată, îie, fiindcă mărturisind arătase o sumă determinată, 

„ie, fiindcă suma fusese determinată prin judecată. i 
Dar, este îndoeală, dacă se putea întrebuinţă șin următoa- 

„rele trei cazuri: 

Intăi, când datornicul sau. făcuse o confessio incerti, adică 

recunoscuse, că datoreşte bani, dar n'arătase anume, cât dato- 
“reşte, sau nu voise să respundă nimic (non respondens), Sau nu 
„Voise să se apere (indefensus), precurn şi când datornicul, fiind 
“obligat sau să dea altceva decât o sumă de bani (de pildă, un . 
“rob, un cal ş, a.), sau să facă ceva, sau să presteze ceva, fusese. 
condamnât să facă prestaţiunea. datorită, fie că o recunoscuse, 
fie că fusese dovedită în. judecată. — Nu-i cu neputinţă, ca prin 
ceeace se numeşte /ițis aestimatio să se fi determinat sau con- 
fessio incerti, sau suma Ia care să fie condamnaţi non respondens 
şi indefensus,. şi să se fi prețuit în bani valoarea cuprinsului 

„ condamnării, spre a se ajunge astfel la o condamnare, care să 
aibă de obiect o suma determinată de bani, şi deci.să se poată 
întrebuinţă executarea personală prin manus injectio judecăto- 
rească 4, 

x 

3) Girard, 1. c., p. 1000 n. 2; Karlowa, Der rămische Civilprozess, | 
1872, p. 160 şi urm ; Keleineidam, Personalexetution der Zwăljiafein, p. 281. . 

22 4) Karlowa, I, c., pg. : 15%; Keller, Actionen, $ 63, Kleineidam, |. c., 
p.
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| Al doilea, deasemenea este îndoelnic, dacă nexi erau exe cutaţi personal în acest fel. Se ştie, că executarea personală. 
se'ntrebuinţă faţă de nexi şi că, în lipsa „lor. chiar, se -putea întrebuinţă atât executarea personală faţă - de scoborotârorii lor 
(liberi şi nepotes), cât şi executarea asupra bunurilor lor, care puteau fi luate în stăpânire şi vândute de creditor. — Dar, nu “ 
se ştie sigur, dacă aceste executări se făceau prin manus 
injectio judicati, sau în alt chip deosebit, şi dacă aveau aceleaşi 

- efecte în ce priveşte greutatea fiarelor, câtimea hranei, ş. a.m. d. Deasemenea nu se ştie sigur, pe ce sentemeiă execu- 
-. tarea personală asupra scoborâtorilor Jor şi executarea asupra „bunurilor 3. — In cazul îri care nexus eră faţă, şi dacă şi'n pot- 

riva lui Star fi putut întrebuință manus injectio judicati, s'ar putea 
zice, că addictio rostită de magistrat avea aceste urmări, Insă, 
în cazul în care datornicul. era lipsă, manus injectio judicali nu 
se putea întrebuinţă, deci addictio nu putea îi rostită | 

, AL treilea, însfârşit, este îndoeală, dacă şi legatum per dam- 
„nationem. poate să fie executat silit în acest chip. 

_C. In urma legei celor 12 table, executarea personală se 
mai întâmplă în.cazurile, în care se putea întrebuință manus - 
injectio pro judicate +, ori manus injectio pura 5. 

D. Legea Poetelia Papiria, din 428 a. u. c., a făcut urmă- 
toarele schimbări privitoare la executarea personală : : | 

1) A asămănat cu datornicii obicinuiţi pe datornicii nexi, 
De aceea, executarea personală a acestora nu S'a mai putut face 
ca mai înainte, ci şi ei trebuiau să fie daţi în judecată şi con- 
damnaţi, pentru ca apoi. să fie executaţi personal prin manus . 

“injectio judicati şi addictio. . o. 
2). A rânduit să se dea drumul din închisoare acelor nexi, ... 

care bonam copiam jurareni, care adică se obligau cu jurământ, 
ca să dea averea lor (prezentă şi viitoare ?) pe mâna creditorilor 
lor, spre îndestularea. acestora: i 

3) A desființat uciderea datornicului, vânzarea lui frans 
Tiberim, punerea lui în fiare şi răstimpul de 60 zile. , 

In urma acestor schimbări executarea personală a fost im- 

  

3) V. Maynz, i. c., 11, $ 299, n..1—14; Girard, L. e. pg. 487 —493. 
4) V. Girard, I.c, p. 1000, n.4 şi 1001, n. 1 şi 2; Senn, Leges perfectae, 

p. 19 şi urm, - | . 
5) V. Girard, |. c., p. 1001, n. 3 şi 1002-n.1, 

S. G. Longinescu. -— Drept Roman. . i 3
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blânzită: Addictus era închis, dâr 'nu era pus în fiare, ci legat 

numai, ca să nu fugă. — Pe de altă parte, închisoarea putea să 

ție acum mai mult decât 60 zile. De aceea, e de crezut, că 

addictus se învoia. cu creditorul, ca să-i, facă munci. In acest 

caz închisoarea se sfârşea, când datornicul prin munca sa ajun- 

gea să se plăteaşcă de datorii. Dacă datornicul murea mai îna-. 

inte, creditorul rămânea păgubaş de o parte a creanţei sale &, 

E. In vremea procedurii formulare, findcă orice datornic 

pârât, care pierdea procesul, era condamnat în . totdeauna la o 

sumă de bani anumită, executarea personală se putea face la 

*nceput sau prin manus injectio, sau prin actio judicati, iar mai 

târziu numai prin actio judicati, în urma cărora pretorul rostea 

duci jubere adică addictio, care lovea numai pe datornic, nu şi 

pe persoanele din familia lui. Addictus era închis şi legat, dar 

nu pus în fiare, şi eră îndrituit, ca să i se aducă de afară atât 

hrană, cât şi o învălitoare. Acest fel de închisoare putea să 

țină până la moartea datornicului, afară numai dacă sau îndes- 

tulă pe creditor fie din averea, pe care o mai avea, îie prin” 

munca sa, sau un al treilea. îndestulă pe. creditor ?. 

F, In sfârşit, executarea personală a datornicilor o găsim 

şi pe vremea lui Justinian. — Insă, dela Constantin nu se mai 

îngăduie ca datornicii fiscului să fie închişi; iar din anul 388 d. 

Ch. s'a desfiinţat închisorile particulare şi datornicii trebuiau în- 

chişi în închisorile. publice. Totuş puternicii vremii, mai ales în 

Egipt, chiar pe vremea lui Justinian, călcând rânduelile legale, 

închideau în inchisorile lor pe datornici £. 

  

6) V. Mayanz, |. c.; Il, $. 299, n. 21—26; Girard, 1. c., p. 1002, n. 2. 

7) V. Girard, |. c., p; 1062 n. 2 şi3.,, 
8) Theodos. C, 11, 7, de exaclionibus, 3 şi 7; Theodos. C., $, 11, de 

privati carceris custodia, 1; C., 9, 5, de privalis carceribus, 1 şi 2; Cu |, 4, 

de episcopali' audientia, 23. ”
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Executarea asupra bunurilor. 
- $ 314. Cesiunea bunurilor. 

|. O lex Julia a lui Cesar şi a lui August a consfințit ce- siunea bunurilor (cessio bonorum). | Numai datornicul_ de bună credință neinstare să execute poate face cesiunea bunurilor, Pentru aceasta este deajuns o simplă declarare sau judecătorească, sau - extrajudecătorească, bonam copiam jurare !. | II. Cesiunea bunurilor produce următoarele efecte: 1) Datornicul scapă de închisoare şi-şi păstrează neatinsă vaza, pe care celelalte chipuri de executare (addictio şi proscriptio bonorum) i-0 ştirbeau, i 
2) Dacă se *ncheiase o învoeală între datornic şi creditori, efectele sunt acele statornicite prin această învoeală, 
3) Dacă nu se *ncheiase o astfel de învoelă, efectele -sunt: Creditorii nu dobândesc proprietatea bunurilor corporale 2 ci numai îndrituirea, ca ?n calitate de mandatari ai datornicului, să scoată în vânzare prin proscriptio bonorum bunurile cedate şi apoi din preţul prins să se 'ndestuleze pro rata creanţelor lor.— Deşi creditorii-vânzători nu sunt proprietari, cumpărătorii do- bândesc proprietatea lucrurilor cumpărate, fiindcă acei creditori lucrează ca mandatari' ai datornicului proprietar. — Datornicul este deslegat de obligaţiile sale până la valoarea bunurilor” ce- date. Deci, dacă această valoare e mai mică decât acea a crean- țelor, aşa că nu ajunge să îndestuleze în întregime (in solidum) „pe creditori, el rămâne obligat pentru rămăşiţă 3, şi câtă vreme starea sa nu se va fi îmbunătăţit, nu poate fi condamnat decât in id quod facere potest 4; iar, după îmbunătăţirea stării sale, poate să fie reclamat şi pentru rămăşită, 

„- IL. Dacă, înainte de a se fi făcut vânzarea bunurilor, datornicul ajunsese în stare să înqestuleze pe “toţi creditorii săi, el putea să-şi ia înapoi acele bunuri 5, 

1) D., 42, 3, de cessione bonorum, 9: Novella 185, c. 1. 2) D., 42, 3, de cessione bonorum, 3. , - 3) C., 7, 71, qui bonis cedere possunt, 1. 
4) V. mai sus $'202, p. 11. 

| 5) C,, 7, 71, qui bonis cedere possunt, 2; D., 42, 3, de cesstone bonc= Trum, 3, 35. ă | 
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Ş 315. Proscriptio et venditio bonorum. 

La'nceput, Romanii nau avut nici un mijloc general de exe- 

cutarea asupra bunurilor datornicului. — Pignoris capio şi pienus 

ex judicati causa captum la început puteau fi întrebuințate numai 
în cazuri anumite 1. — Deabia pe la jumătatea veacului al şeap- 

telea (636) a. u. c. s'a găsit şi un mijloc general, prin care cre- 

ditorii, renunțând la executarea personală, puteau să se îndestu- 

leze urmărind averea datornicului. Acest mijloc este proscriptio 

et venditio bonorum (falimentul roman) 2. 

Mijlocul acesta a fost plăsmuit în următoarele împrejurări: 
Fiindcă în vremea Republicei teritoriul statului roman creştea . 
întinzându-se fără precurmare, datornicii de rea credință puteau 

foarte lesne sau să fugă, sau să se ascundă şi astiel să sepună 

la adăpost de executarea personală. Din această pricină neajun- 
surile, pe care le suferea creditorii, erau foarte mari. Astfel de 

neajunsuri suferea şi statul roman din. partea acelor cetăţeni, 
care, condamnaţi prin hotăriri în folosul său, se iurişau de aceste 
condamnări. De timpuriu statul roman a preîntâmpinat aceste 

neajunsuri însuşindu-şi bunurile acelor cetăţeni şi vânzându-le 
la mezat, bonorum sectio. — Pentru ca şi creditorii particulari 

să poată înlătură acele neajunsuri, pretorul Rutilius a găsit ni- 
merit, ca şi'n dreptul privat, şi faţă tot de datornicii sau fugari, 

sau dosiţi să întrebuinţeze mijlocul din dreptul public. De aceea, 

el a'trimes pe creditori în posesiunea bunurilor acestui fel de 
* datornici şi li-a dat voie sa le vândă, spre a sendestulă din 
preţ. Această procedură se numeşte proscriplio et venditio bonorum 
şi nu-i decât o procedură a dreptului public întrodusă de Rutilius 

în dreptul privat. —- Foloasele acestei proceduri au fost atât de: 

mari, încât întrebuinţarea ei de la fraudationis causa latitalio a 
fost întinsă şi la alte cazuri: Când judicati şi confessi (pro judi- 
cati) nu executaseră hotărirea înlăuntrul răstimpului de executare 

statornicit sau de legea celor 12 table, sau de pretor. Când da- 

tornicul sau era absent, sau murise fără să aibă moşteniteri, 
sau făcuse bonorum cessio, ş. a. 

A. Proscriptio et venditio bonorum este procedura, prin care 

1) V. Maynz, |. c., ll, Ş 299, n. 28; Girard, L c. pg. 995, n.7 şi 1 urm, 
pg. 1062, n. 1. 

2) V. Maynz, |. Cc, IL, $ 299, n, 28 şi urm,; Girard, I. cu PE. 1068/1067.
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se vinde silit şi cu toptanul (vurta) (per universitate) bunurile -datornicului, care e insolvabil, fie Comerciant, fie necomerciant, “Pentru ca din preţul prins toţi creditorii să fie Îndestulaţi, pe - cât se-va putea. | „1. Procedura aceasta ar trei faze de căpetenie: Missio in <Bona, pregătirea vânzării şi vânzarea 3, o - 1) Missio în bona. Această missio poate să fie sau o missio „in possessionem rei servandae causa, sau o missio in POssessionem “venditionis causa, 
E - - Când datornicul n'a fost condamnat prin hoțărire judecă-' “torească şi este sau un impuber, sau un absent rei publicae causa, “pretorul nu acordă creditorilor decât missio in possessionem rei . -Servandae causa, . | 

” In celelalte cazuri pretorul acordă creditorilor Sau mmissio în . «„POSsessionem venditionis causa de regulă, sau missio in Possessto-. -nem rei servundae causa, Insă, e controversată cestiunea, 'dacă, “în cazul în care datornicul a făcut cessio bonorum, mai este sau “Mu nevoie de vre o missio in bona, “ a) Missio in possessionem rei servandae causa. Ea este o “măsură de conservare a bunurilor, Deaceea: Ea poate fi cerută -de orice fel de creditori, chiar de acei condiţionali, fie de toţi, | fie de mai puţini, fie de unul Singur numai, Ea poate fi luată chiar în lipsa datornicului şi fără causae cognitio ; adică, este deajuns, ca acei care o Cer, să arate pe scurt, că sunt îndrituiţi “la aceasta şi pretorul printr'un decret în rem porunceşte Bona „Possideri proscribique. a | 
Două efecte are acest decret: 
Intăi, Missi dobândesc, nu posesiunea, ci numai custodia şi +pignus praetorium. — Chiar dacă un singur creditor este mMissus, -el, fără nici un mandat din partea celorlalţi, exercită custodia şi „Pienus  praetorium pentru toţi. Deasemenea, fiindcă decretul -este in rem, ceilalţi creditori pot şi ei să exercite custodia, Al doilea, misi sunt obligaţi, ca vreme sau de 15 zile, dacă e "vorba de bunurile unui mort, sau de 30 zile, dacă e vorba de bunurile unui viu, să pună afişe (proscriptiones, libelii), în părţile cele „mai vestite ale oraşului, care să aducă missio la cunoştinţa tu- 

——— 
. 

3) V. Maynz, 1. c, ş 299, n. 42 şi urm; Girard, |. Cu Pg. 1064.



— 486 — 

turor, pentru ca prieteni de ai datornicului să-i vină în ajutor £. 
In cazul, în care această rmissio fusese pe nedrept cerută şi: 
dată, datornicul prin toate mijloacele, chiar printr'o actio Înju= 
riarum, poate cere să fie desfiinţată şi să i se dea despăgubiri. 

Starea de lucruri înfiinţată prin missio rei servandae causa: 
putea să ţie multă vreme, fie fiindcă însuşi creditorii voiau să: 
amâne vânzarea, fie fiindcă această amânare eră mai nimerită: 
de alte pricini. Intr'un asttel de caz pretorul, după cererea cre-- 
ditorilor, numea vremelnic, sau dintre ei, sau dintre: streini, un! 
“curator bonis servandis et administrandis, care să păstreze şi să. 
administreze patrimoniul datornicului, fie reprezentându-l în jude-- 
cată, fie încasând tot ce se datorea acestuia, ş. a. m. d. 

%) Missio in possessionem venditionis causa. Ea este o mă-- 
sură de executare. De aceea: Ea nu poate fi cerută nici de 
oricefel de creditori, ci numai de aceia, care au creanţe exi-.- 
gibile, şi, dar cestiunea e controversată, nici de un Singur cre-. 
ditor, ci. de mai mulţi. Tot de aceea, pretorul, numai causa: 
cognita şi numai după ce întrebă pe prietenii datornicului arz- 
defendant (dacă vor să-i vină în ajutor), printrun decret in rem: 
porunceşte bona possideri proscribive venireque 5, 

Acest decret, pe lângă cele două urmări de mai sus (cus= 
todia şi pignus praetorium de o parte şi facerea de proscrip= 
tiones, libelli, de altă parte), mai are şi o a treia urmare: In-- 
dritueşte p2 creditori să păşească mai departe la pregătirea: 
vânzării. — De aceea, dacă la'nceput missio a fost numai o- 
missio in possessionem rei servandae causa şi dacă este nevoie: 
să se păşească la vânzare, ea trebuie să fie schimbată într'o. 
„missio in possessionem venditionis causa. Această schimbare poate 
să fie făcută, nuimai dacă se vor găsi întrunite elementele ată-- 
tate şi numai după ce se vor îndeplini formalităţile arătate. 

2) Pregătirea vânzării. După ce proscriptiones, libelli, au: 
stat puse la locurile arătate: sau 15 zile, sau 30 zile, şi credi-. 

4) Theophil, în Parafraza Instituţiunilor lui Justinian, spune, că pros-- 
criptiones glăsuiau astfel: /i/e debitor noster in causam venumdationis in-- 
cidit. nos creditores patrimonium hujus distrahimus. Emptor qui volet adesto“. 

5) V. Maynz, |. c., Il $. 299, n. 46 şi n. 51. Cod., 7,72, de bonis auc— 
toritaie judicis possidendis, 4.
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“torii mau fost îndestulaţi, datornicul (dacă era altcineva decât “unul, care făcuse cessid bonorum 5) ajungea infamis, persona Sus-. „Decia, şi era numit decoctor, iar pretorul Printrun alt decret - „poruncea creditorilor să aleagă ei dintre ei un magister, care să -maibă altă sarcină decât să facă vânzarea.— Pe urmă, creditorii prin împreună înțelegere făceau lex bonorum vendendorum, lex -venditionis (caietul de sarcini), iar magister aducea această lex - “la cunoştinţa obştei prin alte proscriptiones, libelli, care se deo- sebeau de cele dintâi: prin acea, că mai arătau condiţiunile - plăţei (de pildă, cumpărătorul la mezat va avea de plătit fie- “căruia creditor jumătate din creanţa lui, adică 50 0l.), arătau creanţele privilegiate, precum şi în ce chip cumpărătorul să ga- zranteze plata 1,— Proscriptiones trebueau să stea puse un răstimp anumit: Unii zic, că 5 zile, dacă e vorba de bunurile unui mort, “şi 10 zile, dacă e vorba de bunurile unui viu, Alţii zic, că 15 “zile în cazul întâiu şi 30 zile în cazul al doilea, adică tot atâta- “ca şi întâia oară.— Potrivit părerii din urmă pentru vânzaree bu- »nurilor unui viu era nevoie să treacă de două ori treizeci de zile, adică :tocmai 60 zile, cât se cerea, pentru ca addictus să poată fi vândut! 
3) Venditio. Dacă şi al doilea răstimp trecea, fără ca da- - stornicul să îndestuleze pe creditori, magister pășea la vânzarea la mezat a bunurilor (praeconis : vox praedicat).— Creditorii da- “tornicului, precum şi rudele (cognati) lui, dacă voiau să concureze, erau primiţi înaintea celorlalte persoane, care m'aveau aceste în- -Suşiri, adică aveau îndritiirea, care mai târziu. a fost numită „Protimis.— Mezatul se făcea, nu dându-se un preţ anumit, ci atâta „la sută, adică se oferea -o quotă, o dividendă, pentru creanţe, -şi, aceluia, care făcuse oferta cea mai prielnică pentru creditori, i se adjudecă Possessio  bonorum şi de aci înainte i se zicea “Donorum emptor, i 
Ul, Proscriptio et venditio 'bonorum, sfârşită aşa Cum s'a -arătat mai sus, dă naştere la nrmătoarele efecte : 
a | , 6) V. mai sus Cesiunea bunurilor, Ş. 314, p. 483, 

: 7) 'Theophil tot în Scrierea de mai sus spune, că adaosul sună astfel: -„Enitor 'creditoribus (exempli gratia) in dimidiam debitarum partem res- „Dondere debet: ita ut cul debeantur C, accipiat solidos L, et cui debeantur “CC, accipiat Ce. 
- - 7
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1) In ce priveşte pe bonorum emptor. Fiindcă proscriptie 

et venditio bonorum a fost plăsmuită, nu de ius civile, ci de: 
pretor, de aceea possessio bonorum adjudecată asupra lui bo— 

norum emptor tace. din aceasta un successor pretorian, care întră. 

pentru trecut în întreaga sferă. patrimonială (şi activă şi pasivă) 
a datornicului. Fiindcă această successio se 'ntâmplă numa” 

“pentru trecut, nu şi peniru viitor, de aceea bonorum emptor, nu-i: 

adevărat successor per 'universitatem pretorian, ci un fel de suc-— 
cesor per universitatem pretorian, De aci urmează, că: 

__ Bonorum. emplor din punctul de vedere al activului do-- 

bândeşte, nu ipso jure, ci tuitione praetoris, toate bunurile, şi: 
corporale, şi incorporale, pe care le avusese datornicul până la: 

missio in bona, şi se "poate îolosi de ele în următorul chip: 

Pentru ca să poată intră de fapt în posesiunea bunurilor cor-- 

porale, pretorul îi dă un interdictum. adipiscendae possessionis;. 

pe care unii.încă de pe vremea lui Cajus îl numeau interdictune: 

possessorium. După ce a dobândit astiel acea posesiune, putea: 

pe de'o parte să se servească de interdicia retinendae şi recupe-. 

randae possessionis, iar pe de alta putea prin usucapio să schimbe.. 

acea posesiune în proprietate quiritară.— Pentru ca bonorur:: 

emptor să poată exercită îndrituirile datornicului, pretorul îi. dă: 
acţiunile acestuia ca ufilis actiones şi anume: Când eră voba de- 
bunurile unui viu, îi dă actio Rutiliana (cu intentio în numele 

datornicului, dar cu condemnatio în numele lui bonorum emptor) ;: 
iar când eră vorba de bunurile unui mort, îi dă actio Serviana- 

(în care bonorum emptor e privit ca şi cum ar îi moştenitor at 
celui mort, ficto se herede). — Dar, dacă aceste acţiuni erau in-- 

tentate în potriva unui datornic, care în aceeaş vreme eră şi cre-- 

ditor, bonorum emptor .trebuea să facă mai întâi compensaţie- 
între acele două creanţe; de aceea se zice, că în acest caz el. 

nu poate intentă aceste acţiuni decât cum deductione. — In orice- 

caz pârâţii pot respinge reclamaţiile lui Bonorum emptor. dacă. 
dovedesc, că vânzarea a fost neregulat făcută, 

Bonorum emptor. din punctul de vedere al pasivului este- 
ținut de toate datoriile, pe care le avusese datornicul până la: 

“missio in bona, dar numai până la quota sau dividenda oferită. 

El poate să fie reclamat pentru quotele cuvenite tot cu cele două. 

utiles actiones de mai sus, adică sau cu actio Rutiliana,. sau cuw 

“actio Serviana. Dar, are putinţa să''se apere în potriva acestor”
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acţiuni, dând cauţiuni şi, în caz de pierdere a procesului şi nu- 
mai dacă va fi fost vorba sau de o actio judicati, sau de acţiuni 
“asemănătoare cu aceasta, iar ni de alte feluri de acţiuni, va tre- 
'Dui să plătească îndoit, — Din cele de mai sus reese vădit, că 
fuitione praetoris s'a ajuns, ca succesio per universitatem a lui 
«Donorum emptor să aibă efecte tot atât de: puternice, ca şi cum 
-ar fi fost 'o successio de ale lui ius civile, 

Când printre creanţe nu erau nici de acele ipotecare, nici 
"de acelea privilegiate, plata se făcea foarte simplu: Bonorum em- 
tor plătea quota oferită pro rata creanţelor. Dar, dacă erau cre- 
-anfe ipotecare, acestea” trebuiau: plătite în întregime şi înaintea 
celorlalte sau de missi, sau de bonorum emptor. Deasemenea, 
sdacă erau creanţe privilegiate (adică înzestrate cu privilegia exi- 
-gendi, fie privilegia personae, tie privilegia causae), acestea tre- 
buiau plătite în întregime şi înaintea celorlalte creanţe, care 

: „spre a fi deosebite de acelea ipotecare şi de acelea privilegiate) 
"sunt numite creanţe chirografare, îie-când sunt scrise, fie.chiar | 

«când nu, sunt scrise. —-Şirul în care creanţele privilegiate tre- „“Duie să fie plătite, .pare că e următorul: . i 
„Creanţele pentru cheltuelile de înmormântare, * - 
Toate creanţele fiscului (afară de acelea, care izvorăsc 

«din delicta), creanţele împăratului, ale împărătiţei, precum şi ale 
oraşelor, o 

Creanţele dotale ale soţiei şi acelea ale logodnicei, 
„Celelalte creanţe privilegiate, fără să se ție seamă de ve- 

-chimea datoriei $, şi anume:—Acelea ale pupililor, ale minorilor 
:şi ale celorlalte persoane -puse sub; curatelă faţă de tutorii, 
“protutorii şi curatorii lor, — Acelea pentru cheltuelile de recță- 
-dire a unei case. — Acelea pentru cumpărarea, repararea şi . 
echiparea unei corăbii, — Acelea”izvorând din deposite de bani - 
“fără dobândă făcute sau la aroentarii (bancheri), sau la mensu- 
Jarii (zarati), — Şi acelea ale persoanelor, cu a căror bani s'au 
„plătit creditorii privilegiați. Ă 

In urma acestor erau plătite creanțele chirografare. 
2), In ce priveşte pe datornic, Findcă bonorum emptor este 

Succesor per universitlatem pentru trecut al datornicului, de acea: 
Datornicuil pentru trecut, de regulă, nu mai are personalitate: 

  

8) D., 42, 5, de rebus auctoritate judicis possidendis, 32.
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- persoana sa este înlocuită şi continuată de bonorum emptor. De= 
“aci urmează, că pentru trecut (ex ante gesto) de regulă nu se- 
-mai poate, nici ca datornicul să reclame, nici ca el să fie re-— 
“clamat, Insă, prin abatere, el poate să fie reclamat şi ex ante: 
'gesto, dar numai în două cazuri: Intâi, când săvâzşise cu rea: 
credință acte în paguba creditorilor săi.—Al doilea, când după: 
venditio dobândise bunuri nouă. In acest din urmă: caz înlă- 
untrul unui an dela venditio creditorii săi nu-l pot urmări decât- 
in id quod facere potest. 

Datornicul pentru viitor îşi păstrează personalitatea. De aci- 
urmează, că: Rămâne infamis, persoana suspecta.— Dacă dobân-- 
deşte bunuri nouă şi nu-i bun platnic, poate fi executat printr'o- 

nouă proscriptio et venditio bonorum. E 

II. Din cele de mai sus urmează, că ideea urmărită - de- 
Romani prin proscriplio et venditio bonorum a tost următoarea;:;: 
In cazul în care un datornic nici nu plăteşte, nici nu se apără,. ; 

trebuie mai întâiu să fie silit să facă una din acestea. De aceea” 
se porunceşte missio in bona.—Dacă nici aşa nu se isbuteşte să-l: 

facă sau să plătească, sau să se apere, trebuie să se pună altă: 

persoană în locul lui, care sau va plăti, sau se va apără 9, 

Ş. 3176. Distractio bonorum. 

1. Prin proscriptio et vendilio 'Bonorum, după cum am văzut,.. 

| “se putea ajunge, ca toţi creditorii să fie îndestulaţi foarte UŞOr,- 
fie în întregime, fie în parte, şi ca să se'nlăture orice neînţele=- 
gere între ei." Dar, această procedură are două neajunsuri: | 

Intâi, bonorum emptor . nu putea şti niciodată cu siguranţă, 
câte creanţe va avea de plătit, şi deci cât de mareva fi obligaţia, pe- 
care şi-o luă. De aceea, el oferea o quotă mică, Intr'un caz bunu=- 
rile au fost vândute numai pentru 4 1/6 %/o din valoarea crean- 

țelor. Din pricina aceasta eră foarte greu, ca pentru - bunurile 
astiel vândute să se prindă un preţ, care să se apropie de va- 

- loarea lor adevărată.—Al doilea, proscriptio et venditio bonorum: 
avea ca urmare şi Înfamia datornicului. Aceasta are mare însem-— - 

9) V. Dernburg, Uber die emtio bonorum, 1850, pag. 13—32. 
- 10) D., 27, 10, de curatoribus, 5 şi 9,
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„Xătate mai ales, când datornicul eră. Persona clara (de pildă, ssenator), a 
e II. Ca să se 'nlăture neajunsul din urmă, s'a rânduit priri=. “run senatusconsult pomenit şi de Cajus şi de Neratius, ca, în cazul în care o persona clara este insolvabilă, să nu fie executată . prin proscriptio et venditio bonorum, ci pretorul să numească un -Curator bonis distrahendis, curator bonorum distrahendorurm, care “să fie însărcinat cu vânzarea cu deamănuntul a bunutilor acelui *datornic, până ce seva prinde suma de bani trebuitoare pentru în- destularea creditorilor 2, Procedura aceasta se numeşte distractio “Bonorurm. — Mai pe urmă, din pricina amânduror neajunsurilor -arătate, distractio bonorum a fost întinsă şi la alte cazuri, Vreme îndelungată, cel puţin până pe vremea lui Dioclețian, “creditorii au putut să aleagă după voie să facă executarea silită “asupra bunurilor sau prin proscriptio et venditio bonorum, sau prin distractio bonorum. In Sfârşit în vremea lui Justinian aceasta „din urmă a rămas singură în vigoare. | III. Distractio bonorum este procedura, prin care se vinde silit: “şi cu deamănuntul bunurile datornicului, care e insolvabil, fie “ comerciant, fie necomerciant, pentru ca din preţul prins toţi cre: «ditorii lui să fie îndestulaţi, pe cât se va putea, 

„Procedura această începe. tot cu missio in bona,. care se *căpătă potrivit -regulelor arătate. — Insă, lucrurile, care nu sunt -ale datornicului şi care sau numai întâmplător se găsesc în mânele lui (d, p. în urma unei inchirieri, a unui comodat, a unui deposit, a unui amanet, ş. a.), sau i-au fost predate în puterea unui contract -de vânzare, făr ca el să fi plătit preţul, pot îi luate înapoi de „cei îndrituţi prin rei vindicalio,  actio locati, ' actio commodati, -actio depositi, actio pigneraticia, ş. a — Procedura se continuă «prin vănzare la mezat cu deamănuntul făcută de curator bonorum -distrahendorum.  Creditorii datornicului precum şi rudele lui, dacă voiesc să concureze, sunt primiţi înaintea tuturor celor- “alţi (se bucură de îndrituirea de protimis). Adjudecarea se face asupra aceluia, care pentru fiecare lucru făcuse oferta cea mai ;bună. Prin adjudecare cumpărătorii dobândesc bunurile cu titlu particular, iar nu Per universitatem, şi cu iura in re, mai ales cu “ipotecele, înființate asupra lor. | , 
IV. Distractio bonorum dă naştere la următoarele efecte: 

11) V. Maynz, 1, C II, $ 300, n. 1.—24; Girard, |. c., p, 1048 şi 1078 

 



— 492 — 

1) In ce priveşte pe creditori. Preţul prins din vânzare e îm- 

părţit intre creditori în acelaş fel ca şi la proscripfio et vendiltic> 
bonorum, adică preţul prins din vânzarea lucrurilor ipotecate e 

întrebuințat mai întăi pentru plata în întregime şi înainte a cre- - 
„ditorilor ipotecari, iar cera ce mai rămâne precum şi preţul prins- 

din vânzarea celorlalte bunuri e întrebuințat pentru plata cre=- 

ditorilor privilegiați, în şirul mai sus arătat, şi apoi a creditorilor- 

chirografari. In sfârşit, aceea ce mai rămâne după toate aceste- 

plăţi sau se depune (şi anume în vremile din urmă in cemeliarcho> 
“sanctae ecclesiae illius civitatis, in gua_hujusmodi contractus cele-. . * 

brantur) pentru plata creditorilor, care mau luat parte la împărţirea» - 

preţului, sau, dacă nu mai sunt astfel de creditori, se dă: dator-- 
nicului, * 

2) In ce priveşte pe datornic, Distractio onorum nu dă: 
naştere la o successio per universitatem. De aceea: Datoinicul: 
nu-şi pierde personalitatea, ci şi-o păstrează mai departe. De aci 

urmează, că: Datornicul este deslegat de datoriile sale numai. . 

“până la concurența sumelor prinse :din vânzare. — Creditorii: . 
sunt îndrituiţi să reclame rămăşiţa creanţelor lor de la datornic,. 

"afară numai dacă acesta se bucură de beneficium competentiae, 

ceea ce sentâmplă, când făcuse cesiunea bunurilor.—Datornicul: 

majunge infamis (persoana suspecta). 

V. Din cele de mai sus reiesă, că distraclio bonorum se deo- 

sebeşte foarte mult de proscriptio et vendilio bonorum, căci nu: 
pune ca aceasta în capul patrimoniului fostului datornic o altă: 

"persoană, care să-i succedeze în toate îndrituirilie din trecut, aşa 
în cât creditorii primesc plata, nu” din patrimoniul altei persoane 

(bonorum emptor), ci direct şi formal din patrimoniul datornicului 

însuş 12, 

VI. Fiindcă distractio bonorum mulțumea şi pe creditori şi pe 

datornic, de aceea s'a ajuns să fie întrebuințată, fără amestecul 

dregătoriei, Creditorii se adunau din propria lor iniţiativă şi- 
privato consilio alegea pe: unul. din ei, care să facă distractio-. 

bonorum şi care, findcă avea aceiaşi însărcinare, ca şi curator- 
numit de dregătorie, i s'a dat tot numele de curator bonis dis- 

trahendis, curator bonorum distrahendorum %, 

12) V. Girard, 1. c., p. 1098. în fine. 
13) D., 42, 7, de curatore bonis dando, 5
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„VII. Distractio bonorum întrebuinţându-se din ce în mai des, - 
proscriptio et venditio bonorum a început să cadă în desuetudine, 
şi a sfârşit să dispară cu totul, când ordo judiciorum a fost des- 

„fiinţatti. Astfel distractio bonorum a rămas Singură în vigoare.— 
Insă, acum ea nu poate fi întrebuințată decât, când datornicul 
nu mai este în stare să plătească.— In aceste cazuri ea poale fi 
cerută sau de creditori, sau de acel datornic, care e îndrituit să 
facă cesiunea bunurilor şi care declară, că o face.— Creditorii, ca să 
poată cere distractio bonorum, şi să capete missio în posessionerm 
precum şi îndrituirea de a vinde, trebuie să fie în număr cel 
puţin de doi şi să aibă titluri executorii şi anume sau creanţe certae, 
sau hotăriri judecătoreşti, sau acte asămănate cu hotărirele, Dar, 
ei nu vor putea păşi la vânzare, decât. după ce se vor înfăţişă 
titlurile executorii şi de ceilalţi creditori, care pentru acest scop 
au un răstimp de doi ani inter praesentes şi patru ani inter absen- 
tes, — Pe urmă vânzarea se face, cum s'a arătat mai sus, de 
cătră curator bonis disirahendis 35, 

$. 317. Anularea actelor făcute cu rea credință de datornic 
- în paguba creditorilor |,  * - 

A. Datornicul, chiar dacă a ajuns insolvabil, şi chiar dacă în 
potriva sa s'a început procedura falimentului (fie proscriptio et ven- 
ditio bonorum, fie distractio bonârum), îşi păstrează capacitatea de 
agere; deci, el poate face orice fel de acte juridice, chiar şi acte,. 
prin care să instrăineze patrimoniul său. 

|, Datornicul, care e de rea credință, poate. să abuzeze 
de această capacitate şi să facă „acte. (lie. înstreinări, fie 
altiel de acte), prin care să păgubească pe creditorii săi, iar 

“el să poată pune de o parte bani albi pentru zile negre. Astfel 
-de acte (gesta in fraudem creditorum) primejduesc foarte mult 
creditul. De "aceea, tiebuesc nu numai intrânate,ci şi pedepsite, 
„_  Î)La început, executarea personală (fiind. foarte aspră, sfâr- 
şindu-se sau cu '“omorirea „datornicului, sau cu vinderea lui) a 

  

14) ]., 3, 12, de successionibus sublatis, pr. E | 
15) V. Girard, |, c., p. 1097.—Cf. C.,7,72, debonis auctoritate judicis 

possidendis, 1—10, - ! 
1) V. Girard, 1. c., p. 432 şi urm; Dernburg, I. c, ll, 8. 144; Maynz, 

1 €., Il, S. 300, n. 25 şi urm,
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fost o infrânare destul de puternică: Datornicul, ca să nu atragă 
„asupra sa reaua voinţă a creditorilor, să ferea să facă acte, 
prin care să-i păgubească. BE 

2) Dar, după ce executarea personală a fost îmblânzită, s'a 
„simţit nevoia de.alte mijloace. Pretorul a privit acele acte ca 
nişte adevărate delicte şi a plăsmuit diferite mijloace pentru 
desfiinţarea lor: | îi | 

Mai întăiu, a plăsmuit interdictum fraudatorium, care eră 
adipiscendae possesstonis, care la început se întrebuinţă numai 
când lucruri corporale fuseseră instreinate şi cu ajutorul căruia 
se putea reclamă aceste lucruri. 

| „Pe urmă, a plăsmuit o în personam actio, numită actio 
Pauliana. (Se zice, că această actio ar fi fost plăsmuită de un 
pretor necunoscut cu numele de Paulus. Dacă ar îi adevărat 
aceasta, ar fi trebuit, ca acţiunii să i se zică actio Paulina )! 

In sfârşit, se pare, că actio Pauliana a îost întregită prin 
in integrum _restitutio. | 
” Cestiunea e controversată, dacă, afară de aceste trei mij- 
loace, au mai existat o utilis vindicatio şi o in factum actio 2, 

- In legiuirea lui Justinian , cele trei mijloace arătate au fost 
„amestecate; de aci greutatea foarte mare, ca să le deosebim. 

Afară de aceasta, lex Aelia Sentia rânduise, ca desrobirile 
in Jraudem creditorum să tie privite ca neexistente 3, | 

B. Pentru ca actele, de care vorbim (afară de desrobiri), 
_Să poată fi desfiinţate, se cere reunirea următoarelor elemente: 
Alienatio patrimonii ori deminutio patrimonii, animus fraudandi, 
eventus fraudationis şi conscientia fraudis. 

|. Alienatio patrimonii, ori deminutio patrimonii. . 
1) Alienatio patrimonii, 

„Trebuie, ca actul făcut de datornic să constituie o înstrei- 
nare a patrimoniului lui. Nu i nevoie numai de cât de o dermi= 
nulio partimonii. De pildă: Datornicul vinde moşia sa şi înca- 
sează echivalentul acelei moşii. Patrimoniul datornicului nu s'a 
micşorat, căci pretium succedit in locum rei, Dar, banii se pot 
dosi foarte uşor şi creditorii vor fi păgubiţi. 

2) V. Dernburg, 1. c., Îl, $. 144, n. 4 şi urm.— Girard,, |. c., p. 436, 
n, 3 şi 4. - . | . 

3) ]. 1, 6, qui ex quibus cousis manumittere non possunt, pr. şi Ş. 3,
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_Instreinarea se înfăptueşte prin orice alienatio în înţeles 
"larg 4, adică prin înstreinarea de îndrituiri, care se găsesc în | 

patrimoniul datornicului, chiar dacă acesta a primit echivalentul 
înstreinării. Astfel: a | 

“Prin strămutarea - proprietăţii lucrurilor. 
Prin înfiinţarea de iura in re aliena, mai ales prin înfiin- 

țarea de ipoteci. | Ne 
Prin renunțarea la o îndrituire oarecare, îie reală, fie de 

obligaţie. Renunţarea se poate face: Sau prin acte pozitive. De. 
pildă: Inapoierea unui amanet, iertarea unei datorii. — Sau prin 

„ acte negative, omisiuni. De pildă: Lăsând, ca un lucru al nostru 
să îie dobândit de altcineva prin uSsucapio, ca o servilute să se 
stângă sau prin neexercitare, sau prin usucapio libertalis, ca o! 
creanță să poată fi stânsă prin praescriptio temporalis ş. a. 
Deasemenea, neopunând uneitacţiuni praescriptio temporalis. 

Dar, n'avem de a face cu o înstreinare a patrimonului, 
când datornicul nu voeşte-să se îmbogăţească, deşi are acest 
prilej, şi anume, când nu vrea să primească sau o moştenire, 
care i-a fost deferită, sau un legatum, care i-a fost iăsat5, 

2) Deminutio patrimonii. 
Micșorarea patrimoniului se înfăptueşte: 
Prin înfiinţarea unei datorii nouă, adică prin obligarea da- 

tornicului să facă o nouă prestaţiune. De pildă: Datornicul dă 
jurământ creditorului să jure, că are de luat 100 HS&. 

Prin nimicirea, p. -c. şi prin deteriorarea unui lucru 7, In 
acest caz un al treilea nu poate îi răspunzător. | 

II. Animus fraudandi (consilium /raudis). Trebuie, -ca da- 
tornicul să-şi dea seama, că prin actul, pe care-l face, sau 
ajunge insolvabil, sau îşi măreşte insolvabilitatea. 5 — In cazul: 
în care datornicul a făcut înstrăinări în schimbul unui echi- 
valent, trebuie, ca el să aibă cugetul să pună de o parte acel 
echivalent, spre a păgubi pe creditori, 

4) V. Vol. 1, 1, $. 15,p. 193.—D., 42, 8, quae in fraudem creditorum facta . 
suni,.10 Ş. 13, 25 $, 7.— Pierderea posesiunii nu-i alienatio! D. 50, 17, de 
regulis juris, 119; D., 4. 7, de alienatione judicii mutandi causa, 4 $..1. 

5) D.. 42, 8, quae in fraudem creditor. 6, pr. şi SS 1—4; D., 50, 17, de 
Tegulis juris, 134.—Abatere pentru fiscus în D., 49, 14, de jure fisci, 45, pr. 

6) D., 12, 2, de jure jurando, 9 $. 5. 
„ 7) D., 42, 8, quae in fraudem credit., 25 Ş.7. 

8) D., 42, 8, quae în Jraudem credit, 17 $. 1.
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II], Eventus. fraudationis (eventus. damni). Trebuie, ca în 

“realitate actele făcute de „datornic sau să fi pricinuit insolvabili= 

tatea acestuia, sau să-i fi mărit insolvabilitatea 9. — Dacă dator- 
nicul rămâne solvabil cu toată înstreinarea făcută, creditorii n nu 
pot cere anularea actelor, fiindcă m'au interes. | 

IV. Conscientia jraudis. Trebuie, ca acel care a dobândit 
„un folos din actele făcute cu datornicul, să fi fost complice, 
“adică partaş la pricinuirea păgubirii (conscius Jraudis, parliceps 
fraudisyo, 

Mai târziu doctrina a făcut o deosebire între actele cu titlul 
oneros şi acelea cu titlu gratuit: 

1) Pentru anularea actelor cu titlu oneros s'a cerut, ca do- 
bânditorul să fi fost conscius fraudis; căci el, ca şi creditorii, . 

certat de damno evitando, aşa că nu trebuie să suiere pagubă 
“decât, dacă a fost complice la fraus. 

Pentru anularea actelor. cu titlu lucrativ nu s'a mai cerut, - 
„ca dobânditorul să fi fost conscius. fraudis; căci, el certat de lucro 

captando, aşa că se face vinovat tocmai, fiindcă vrea să păstreze 
un câştig gratuit față de creditorii, care caută să nu sufere o 
pagubă. De aceea, donația îiind un act cu titlu lucrativ, donatarul, 
fie, că e de bună credinţă, fie, că e de rea credinţă, este supus 
în dreptul roman aceloraş regule. 

| Deosebirea între actele cu titlu oneros şi acelea cu titlu 
gratuit, a fost întinsă şila subdobânditori !!, Astfel: Actele cu titlu 
oneros vor fi destiinţate faţă de subdobânditori, dacă aceştia 
aveau cunoştinţă de fraus; deasemenea, actele cu titlu gratuit 
vor fi desființate faţă de subdobânditori, chiar dacă aceştia vor 
fi fost de bună credință.—lInsă, un act cu titlu oneros nu va putea 
fi desfiinţat faţă de un subdobânditor, care e de bună credinţă 
(care n'a fost complice la păgubire), chiar dacă dobânditorul a 
fost particeps fraudis; acest din urmă va fi singur răspunzător. 

Chestiunea e mai greu de deslegat pentru zestre, care faţă 
- de bărbat nu este un act cu titlu gratuit; dar e controversat, dacă 

față de femee e sau nu un act cu titlu oneros 12. 

9) D,, 42, 8, quae in fraudem credit, 10 $ 1, 15, 16. 
10) D., 42, 8, quae in fraudem credit. 1, pr. 
11) D., 42, 8, quae in fraudem credit. 9.—Dar cestiunea e con- 

trovesată, V. Dernburg, |. c., II, $. 145, n. 15; Girard, l. c. p. 435, n.6, 
12) D., 42, 8, quae in n jraudem credit, 25, $$ 1 şi 2.
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C. In ce priveşte duvedirea acestor elemente, avem de luat 
aminte: | 

Că animus fraudandi poate să reiasă din cunoştinţa da- 
tornicului, că e plin de datorii, şi din împrejurări. 

Că nu e privită ca frauduloasă plata uzei creanţe exi- - 
gibile făcută de datornic înainte de missio in bona, chiar dacă 
e numai naturală, chiar, dacă printr'aceasta sar micşoră, ori s'ar, 
mări insolvabilitatea datornicului, în paguba celorlalţi creditori 

„şi chiar dacă acel care a primito ar avea cunoştinţă de starea 
datornicului; căci, sibi vigilavit şi, după cum ştim, ius civile vi- 
gilantibus scriptum est 13, | 

Mai mult decât atât: Chiar dacă datornicul face plata - 
unei creanţe neexigibile, deşi el săvârşeşțe o fraus din' punctul 

-„de vedere al vremii, in tempore, totuş ceilalţi creditorii nu pot 
„cere, decât să li se dea înapoi interusurium, scontul 14, 

Că de către creditorii datornicului nu se poate desființă ca 
frauduloasă dobândirea unei moşteniri 45, 

Că deşi plata de mai sus nu se poate desfiinţă, totuş in 
-solutum datio, potrivit părerii celei mai întemeiate, se poate des= 
fiinţă, fiindcă e un act juridic nou î6, ă 

-D. Indată ce elementele arătate mai sus se găsesc întrunite, 
'se poate intentă actio Pauliana, | 

I Reclamani poate fi: Sau curator bonorum, care reprezintă - 
- masa creditorilor. Sau orice creditor, chiar condiţional, a cărui 
îndrituire datează de înainte de missio in bona şi ale căruia in- 
terese au “fost jienite în vreun Chip oarecare prin actul de 
desfiinţat 17, Ă 

II Pârât poate fi: Sau acel care a încheiat cu datornicul 
actul fraudulos, ori acel care a tras folos din acest act, potrivit 
deosebirilor mai sus arătate '8, — Sau datornicul însuş, care 
-a făcut actul fraudulos, Acest caz are însemnătate practică numai, . 
«dacă datornicul a ajuns iarăş solvabil 19, 

  

13) D., 42, 8, quae tn fraudem credit., 6 $36 şi7; D., 50, 17, deregu-: dis juris, 129. — Abatere pentru fiscus în D., 49, 14, de jure fisci, 18 Ş 10,21. 14) D., 42, 8, quae in fraudem credil., 10, $. 12. | 
15) D., 42, 6. de separalionibus, 1, Ş, 5. | 16) Dernburg, |. c.. 1, $.145,n. 12; Vangerow, Pandekten, |, $. 698, 

'p. 628. - - E . . 
„.17) D 42, 8, quae in fraudem credit. 1, pr, 125. Cf. D., 40,9, qul et a quibus manumissi liberi non fiunt, 27, pr. 

18) V. mai sus n. 10—12. 
19) D., 42, 9, quae in fraudem credit, 12 şi 25, $. 7,
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III Scop. Această acţiune e arbitraria, adică are de scop 
punerea lucrurilor în starea, în 'care se aflau mai înainte, de să- 

vârşirea fraudei, şi, numai dacă aceasta nu se va face de pârât, 
„el va fi condamnat la despăgubiri. 

1) Punerea lucrurilor în starea de mai înainte e poruncită prin 

arbitratus şi.se face în următorul chip: Lucrul înstreinat e privit, 
ca şi cum n'a eşit din patrimoniul datornicului; de aceea trebuie 
să fie dat înapoi. Insă conscius fraudis, chiar dacă e titulo lucra- 

„_HiVO, trebuie să mai dea înapoi şi fructele de dinainte de lifis 
contestalio, atât jructus percepti, cât şi fructus percipiendi, oprind 
impensae necessariae. — Pârâtul bona fide şi tutulo lucrativo, man- 
dantul de bună credinţă, care a tras folos din actul făcut fraudulos 
de mandatarul său, precum şi moştenitorii aceluia, care a făcut 
actul fraudulos, sunt ţinuţi 'să dea înapoi numai atât cu cât s'au 

„îmbogăţit. — Jura in re aliena şi obligaţiile înfinţate trebuie des- 
ființate, îndrituirile la care datornicul renunţase trebuie reînfiinţate, 
ş. a. m. d.2, 

2) Condamnarea la despăgubiri, Pârâtul, dacă nu execută ar- 
bitratus, e condamnat 'la o sumă de bani drept despăgubiri şi 
anume: In cazul, în care el e conscius fraudis, este condamnat . 
să despăgubească pe creditori în întregime de pagubele suferite. 
Ceilalţi pârâţi arătaţi mai sus pot fi condamnaţi numai în id - 
.quod ad eos pervenit, quatenus locupletiores facti sunt. 

Pârâtul, care a făcut o prestaţiune (de pildă a plătit o sumă 
de bani) în schimbul dobândirilor sale, nu poate s'o ceară înapoi, 
ori s'o pună'n socoteală, decât numai dacă ea se mai găseşte 
in bonis 2, 

IV Firea. Acţiunea Pauliană este, nu numai o acţiune arbitraria, 
ci şi o acţiune poenalis şi rei persecutoria pe de o parte şi în 
personam-pe de altă parte 2, 

- 1) Actio Pauliana este poenalis actio. Deaceea, ea se pre- 
scrie printr'un annus utilis, care începe să curgă din clipa, în 

20) V. Girard, Le Cu p. 438, n. 2; Maynz, L. cu 1, Ş. 300, n. 41—43.—D. 
21, 2, de usuris, 38, $. 4; D., 42, 8, quae in fraude credit., 10, Ş. 20, 
6, SS. 11 şi 12,10, $.5. _ 
” 21) D., 42, 8, quae'in fraudem credit, 7 şi 8: „si nummi Soluti în 
bonis exstent“, , | a 

22) Cf. Cuq |. c., p. 587, n. 8 şi urm,
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care reclamantul a avut cunoştinţă de actul fraudulos 3, După 
trecerea acelui an ea nu mai poate fi întentată nici pentru des- 
fiinţarea actului, nici pentru despăgubire de pagubele pricinuite 
prin acest act. Dar, vreme de 30 ani poate îi intentată, spre a 
se căpătă atât cu cât pârătul se găseşte imbogăţit?i. Tot de aceea, 
în potriva moştenitorilor nu poate fi intentată decât numai întru 
cât aceştia s'au îmbogăţit %, a | 

2) Actio Pauliana este o rei presecutoria actio. Deaceea!noxa- litatea este înlăturată %, | . 
3) Actio Pauliana este o in personam actio. Cestiunea 

aceasta este controversată; Pe temeiul Instituţiunilor 2 unii ro- 
manişti sunt de părere, că sunt două acţiuni Pauliane, una in 
Tem şi alta in personam.—Insă, cu adevărat este numai una sin- 
gură, care e in personam 35. Aceasta reiesă neîndoelnic din ele- 
mentele cerute, ca să poată fi intentată, din direcţiunea sa, precum 

şi din scopul său, 
Elemente : Acţiunea Pauliană e "ntemeiată întotdeauna pe o 

obligație a pârâtului, obligaţie, care la rândul său e întemeiată 
sau pe complicitatea acestuia la actul iraudulos, sau pe lipsa de 
bunăvoință, cu care legea loveşte pe acel, care se "'mbogăţeşte 
pe nedreptul în paguba altuia. | : 

Direcţiune : Ea nu-i in rem, fiindcă nu-i dată numai În po- 
“ triva sau a posesorului lucrului înstreinat, sau a aceluia qui 
dolo desiit possidere, ci şi'n potriva aceluia, care nec dolo desiit 
possidere. (De pildă: In potriva moştenitorului aceluia, cf care 

„datornicul a făcut actul). 
Scop: Prin actio Pauliana creditorii non vindicant şi nici nu 

zic, că lucrul înstreinat e al lor, ci, că lucrul a rămas în patri- 
moniul datornicului. 

V. Insfârşit, creditorii “datornicului pot respinge printr:o 
- exceplio pe acel, care ar voi să se servească în contra lor de actul 
fraudaulos 2, 

  

23) D., 42, 8, quae in fraudem credit. 1, pr.; 6, $. 14, 10, pr. şi 18. 
24) D., 42, 8, quae în fraudem credit., 10, ş. 24. 
25) D., 42, 8, quae in fraudem credit. 10, ş. 25, 
26) D., 42, 8, quae in fraadem credit., 6, $. 12. 
27) ]., 4 6, de actionibus, $. 6. 
28) Vinnius, Commentar. in Instit. ad $. Instit. cit, | 
29) D., 42, 5, de rebus auctoritate judicis possidentis, 25 

o
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„E. Din cele de mai sus urmează, că pretorul, după cum 
pedepsise dolus -şi metus, plăsmuind actio de dolo şi actio 
melus causa, deasemenea a pedepsit şi delictul de păgubire a 
creditorilor, plăsmuind actio Pauliana.— Această acţiune se asea- 
mănă cu actio metus causa prin aceea, că e in rem scripta, adică prin 
aceea, că a sfârşit să lovească, nu numai pe adevărații vinovaţi 
(datornicul şi complicii lui), ci şi pe cei de al treilea, care au . 
tras folos din delict, fără să aibă cunoştinţă de el. Ea se asea- 
mănă cu actio de dolo prin aceea, că atrage condamnarea nu la: 
guadruplum, ci numai la simplum, adică la despăgubirea întregei 
pagube pricinuite. In sfârşit, ca şi actio de dolo şi acfio metus- 
causa, ea este arbitraria şi, ca şi acestea, e întovărăşită şi de 
alte mijloace ajutătoare şi anume, nu numai de o “exceptio 

- şi probabil de o in integrum restitutio, ci şi de interdictum frau 
datorium %.. 

F, Actele făcute de datornic după missio in bona sunt nule 
de drept îi. 

Cap. IL 

Ofertele de plată şi consemnarea. 

Ş. 318 

1, In unele cazuri plata nu poate îi făcută, şi anume; . 
1). Când creditorul nu vrea să primească prestaţiunea, 

care i se datoreşte, fie, fiindcă are pricini, pe care le crede bine- 
cuvântate, fie, fără nici o pricină, când, după cum am n văzut 1, 
lucrează cu vinovăţie şi cade in mora. 

2). Când creditorul nu poate să primească acea prestațiune, 
fie, fiindcă este absent, fie, fiindcă neavând capacitatea de agere- - 
(fiind incapabil să înstreineze), mare un reprezentant (de pildă 
sau este un 'pupil făr'de tutor, sau este o /fereditas jacens tăr” 
de curator). 

3). Când creditorul nu este cunoscut, îie, fiindcă nu. se ştie 

30) V. Girard, 1. c., p. 430. 
31) D., 42, 8, quae in fraudem credit. 6$ 7. 
1) V. $, 203, n. 53, p. 28,
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încă, cui se cuvine creanţa, fie fiindcă datornicul se'ndoeşte cu: 
drept cuvânt în privința persoanei celui indrituit. De pildă 3: 
Sau sunt mai mulţi cesionari şi fiecare pretinde, că lui i sa tăcut. 
cessiunea mai întâi. Sau sunt două persoane, dintre care una se 
pretinde moştenitoare testamentară, iar cealaltă moştenitoare- 
ab intestato. 

II. In astfel de cazuri, şi dacă e vorba sau de darea, sau 
de predarea unui lucru, fie mişcător, fie nemişcător, datornicul 
se poate deslegă, la'nceput, .sau lepădând sau nimicind acel 
lucru.— Mai târziu, s'a făcut o deosebire între cazul de neprimire- 
din partea creditorului şi celelalte cazuri. 

_ In caz de-neprimire datornicul trebuie: să facă mai întâi. 
oferte reale + şi, dacă creditorul stăruie, în neprimirea sa, da- 
tornicul se poate deslegă, prin consemnarea (obsignatio) obiectului 
prestaţiunii cu învoirea judecătorului competent. — Obsigatio se- 
face sau in publico loco şi anume fie în temple, biserici (în aede- . 
sacra), îie în magazii (in horrea), sau la bancheri, zarafi (argen-— 
tarii, mensularii, numularii). 

In celelalte cazuri, nu mai e nevoie de oferte (fiindcă nici 
nu se poate face oferte reale valabile) şi datornicul se poate. 
deslegă consemnând obiectul prestaţiunii cu învoirea dregătoriei. 
competente, 

Când nu este cu putință să se facă consemnarea (de pildă,. 
când ar îi fost vorba de predarea sau a foarte multe animale săl- 
batice, sau a unei câtimi foarte mari de lapte, ş. a.), datornicut. - 
se poate deslegă, vânzând lucrul pe socoteala creditorului şi de- 
punând preţul prins, . 

In sfârşit, când obiectul prestaţiunii nu poate fi vândut şi 
schimbat în bani (de pildă când ar fi fost vorba de lucruri, care: 
mau valoare decât.pentru creditor, precum ar fi (azi) nişte cărţi. 
de vizită cu numele creditorului, ş. a.), s'a păstrat regula din. 
vechiul drept şi datornicut se poate deslegă sau lepădând acel, 
obiect, sau nimicindu-l, E 

IEI, Obsienatio este un depozit încheiat de datornic cu acel, 

2) Cf. D., 405, de fideicommissariis libertatibus, 42 $. 2; D, 40,17, 
de siatu Iiberis, 4 pr, 

3) D., 22 1, de usuris, 18 $ 1; D. 16,3, depositi, 1 $ 36, 
4) V.£ 203, p. 217 şi urm.



da care s'a depus lucrul spre păstrare şi la dispoziţia credito- 
ului, Deci: 

„ Datornicul, ca deponent, poate luă lucrul înapoi, oricând 
va voi, NE 

Creditorul poate cere şi luă lucrul, dacă se va legitimă. In 
«dreptul clasic şi până la Dioclețian creditorul pentru aceasta are 
nevoie de cesiunea acţiunii. Dela Dioclețian nu mai are nevoie 
de cesiunea acţiunii, căci i se dă pentru această o ulilis actio 5. 

Câtă vreme creditorul nici r'a luat în primire lucrul depus, 
nici nu şi-a arătat în altfel voinţa de a se indestulă din depozit, 
datornicul este îndrituit să ia lucrul înapoi 6, Insă, din clipa în 
care l-a reluat, creanţa reînviază în întregime. , 

IV. Ofertele reale urmate de consemnare au de efect să des- 
“lege pe datornic de orice răspundere privitoare la peirea lucrului 
prin casus, şi la curgerea dobânzilor.—Insă, cestiunea e controver- 
:sată, dacă în acest caz datoria este stânsă ipso jure, ori exceptionis 

-ope 7, Părerea cea mai întemeiată este, că datoria e .stânsă numai 
-exceptionis ope; căti, dacă ar fi stânsă ipso jure, datornicul n'ar 
„mai putea. fi îndrituit să ia înapoi lucrul, după ce la consemnat. 

V. Ofertele reale neurmate de consemnare au de efect, ca . 
“să pună pe creditor in mora şi deci să deslege pe datornic: de 
răspunderea peirii lucrului prin casus 8, şi ca dobânzile de în- 
târziere să nu mai curgă. — Dar, cestiunea e controversată, dacă 
“ele fac, ca şi dobânzil= convenţionale să nu mai curgă 9, Pă- -rerea cea mai întemeiată este, că aceste dobânzi nu încetează să -curgă, fiindcă datornicul, nedepunând lucrul, se foloseşte de va- loarea lui de întrebuințare +0, 

DOI 

5) C., 4, 32, de usuris, 19 $ 4. 
6) D., 22, 1, de usuris, 7; C., 4, 32, de usuris, 19 $ 4, 
7) Maynz, |. c., ul, $. 990, n. 3 şi 4; Dernburg, 1. c, 4 S 61, n 11, 8) V. mai sus Ş. 203, p., 28 şi 29. - 
9) V. mai sus $. 203, p. 29, n. 59, 

| 10) D., 22, 1, de usuris. 1, 8.3, 7, 18 Ş 1, 41, $1; D., 24, 3, soluto, _ -matrimonio, 9; D,, 2%, 7, de administratione et pericolo tutorum, 28; C., 4, . 32, de usuris, 19 Ş4. . - ii - 
- . . e 

“an
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Cap. U. 

Compensarea. 

$. 319, 

A. Se poate întâmplă, ca o persoană, care e creditoarea altei: | 
persoane, să ajungă la rândul său datornica acesteia. De pildă: 
Primus are de luat 1000 de HS. dela Secundus, fiindcă i-a vândut 
un rob. Mai pe urmă, Primus, cumpărând un cal dela Secundus,. 
are de dat acestuia tot 1000 de HS.—lIn aceste cazuri avem două. 
creanţe şi două datorii: Primus este şi creditor şi datornic al lui 
Secundus; iar Secundus este deasemenea şi creditor şi datornic at: 
lui Primus. Excutarea acestor două obligaţii, potrivit regulelor de 
până acum, se face deosebit: Secundus plăteşte 1000 de HS lui 
Primus; iar aceasta plăteşte 100 de HS lui Secundus. — Dar, acest: 
chip de executare poate pricinui neajunsuri: Mai întâi, înmulţeşte - “ 
fără nici un folos operaţiile juridice, In: adevăr, de ce Se- 
cundus să dea 1000 de HS lui Primus, dacă acesta, trebuind să. 
plătească 1000 de HS' lui Secundus, îi va da tot 1000 de HS. . 
şi astfel Secundus va avea, cât avusese şi înainte de executare ?- 
Banii s'ar plimbă numai dela unul la altul! Apoi, acel, care a execu- , 
tat întâi, va suferi pagube, în cazul în care celălalt este insolvabill— 
De aceea, ar fi mai bine, ca executarea să se facă răfuind cele. 
două datorii şi stângându-le astfel sau .cu totul, dacă sunt de- 
aceeaş, valoare, sau, dacănu-s de aceeaş valoare, până la valoa-. 

„rea celei mai mici. — Această operaţie juridică se numeşte compen- 
satio dela cumpensare. Ea este definită În izvoarele noastre astfel:- 
Compensarea este răfuială reciprocă dintre datorie şi. creanţă. 
(Compensatio est debiti et crediti inter se contributio). lar Pomponius. 
o îndreptăţeşte, zicând: Compensarea este necesară, fiindcă. 
avem interes mai de grabă, ca să nu plătim, decât să cerem înapoi . 
ceea, ce am plătit (/deo compensatio necessaria est guod interest- . 
nostra potius non solvere quam: solutum repetere! 1). 

B. Senţelege dela sine, că, prin învoeala părţilor, compensarea- 
s'a putut face foarte lesne în ori şi ce epocă a dreptului roman,. 
şi'n acele cazuri ea poate fi numită compensare convenţională sau 
voluntară, Dar, chiar dacă una din părţi se'mpotriveşte, trebuie să. | 

1) D., 16, 2, de compensationibus, 1 şi 3,
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zicem, că pentru a înlătură neajunsurile de mai sus, este bine 
să se poată face şi o compensare fără de voia părţilor, com- 

"pensare silită, tie de către judecător după cererea uneia din părţi, 

compensare judecătorească, fie dela sine, compensare legală. 

“In vechiul. drept "roman compensarea silită judecătorească 

nu se poate face, din pricină că procedura civilă, spre a uşură sar-. 

“cina judecătorului şi a preîntâmpină trăgănirile, pusese regula 
unității chestiunii, adecă oprea pe împricinaţi sa supună judecă- 

tonului spre deslegare mai mult decât o singură chestiune, Deci, 

datornicul pârât se putea apără în potriva reclamaţiei creditorului, 
zicând, sau că a plătit datoria, sau că n'a datorit niciodată nimic; 

„Însă, nu se “putea apără, zicând, că şi el are de luat dela reclamant, 

„căci printr'aceasta supunea judecătorului încă o chestiune de des- 

legat. — Afară de aceasta,'pârâtul, pentru ca să -se apere astfel, 

trebuia să se servească de o exceptio; însă, în dreptul vechiu, . 

când numai legis actiones erau în vigoare, se susține ca extep- 
diones nu puteau îi întrebuințate. Pe urmă, în vremea procedurei 
formulare s'au făcut abateri dela regula unităţi chestiunii, din 

pricină că s'a recunoscut, că exceptiones pot fi întrebuințate, 
__ precum şi din pricină că s'au plăsmuit bonae fidei actiones, în care 

judecătorul trebuia să ţie seamă de spusele amâduror împrici- 
„naţilor; de atunci s'a putut să se'ngăduie, ca să se facă şi com- 
„Pensarea silită judecătorească. | 

C. In evoluţia compensărei deosebim trei răstimpuri: Până 

la Marcu Aureliu, dela Marcu Aureliu până la Justinian şi de la 
Justinian încoace 2. 

|. Până la Marcu Aureliu. - 
S'a'ngăduit, ca să se poată face compensarea silită numai 

in următoarele cazuri: 

1. Bancherul (argentarius), care fucese în cont curent cu un 
“cetățean, nu poate să reclame dela acesta creanţele, pe care le 
are în potriva lui, decât ab initio compensatio facta, adică după 
“ce prin inlentio din formulă se făcea mai întâi compensarea cu 
datoriile exigibile de lucruri de acelaş fel, pe care le are față de 
«acel cetăţean 5. Acest fel de compensare este compensare ju- 
decătorească. 

2) V., Girard, |. c., p. 716 şi urm, 

3) Cajus, 4, s5. 64, 66, 67, 68.
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2) Bonorum emptor deasemenea nu poate să reclame dela: 
datornicii falituiui ceea, ce ei datoresc, decât cum deductione, adică 
după ce prin condemnetio in formulă se scădea creanţele fie, ori 
nu de acelaș fel şi fie, ori nu exigibile, pe care ei le au faţă de falit 4, 
Această deductio e un fel de compensare ju decătorească.—Ea tre- 
buia, să fie admisă, căci altfel datornicii falitului ar. fi fost siliţi 
să 'plătească datoriile lor în întregime; iar ei, din pricina insol- 
vabilităţii falitului, să nu capete decât o îndestulare? parţială a 
creanţelor lor. : 

3) In bonae fidei judicia privitoare” la raporturi sinalagma- 
tice, dacă pârâtul cere şi dacă judecătorul vrea, se poate face 

„Compensare între  creanţele născute ex eadem causa, ex pari: 
causa, De pildă: Vânzătorului, care reclamă preţul, cumpără- 
torul: poate să-i opună în compensare creanţa sa izvorită din 
neîngrijirea vânzătorului de a păzi lucrul vândut de el şi jude- 
„cătorul poate ţine samă de această compensare, care dease- 
menea este judecătorească 5, 

4) Barbatul, care a primit zestre atât un nemişcător, cât şi 
o sumă de bani, şi care face impensae necessariae pe nemiş-" 
cător, pe de o parte daioreşte zestrea, iar pe de altă parte este 
creditor al acelor impensae 6 — Deasemenea, stăpânul care a 
vândut un rob al său dimpreună cu peculium al lui, şi căruia i 
s'a furat un lucru de acel rob, pe de o parte datorește robul şi 

- Peculium al acestuia, “iar pe de alta este creditor al pagubei 
suferite 7, — In aceste cazuri creanţa bărbatului pentru impensae 
necessariae micşorează zestrea ipso jure şi creanţa stăpânului 
micşorează peculium deasemenea ipso jure, In aceste două cazuri, 
şi numai în acestea, găsim şi la Romani o compensare legală. 

Il. Dela Marcu Aureliu 5 până la Justinian. 
1) In stricti juris iudicia, când pârâtul se apără, zicând, că 

şi el este creditorul relamantului ex pari causa, şi pe temeiul, că 
dolo facit qui petit quo reddilurus est, s'a îngăduit, poate chiar 

4) Cajus, 4, ss, 65—68. V. mai sus $ 315, p. 488. . 
5) Cajus, 4 $$ 61 —63; D., 27, & de coniraria tutelae el utili actione, 

1$4. 
6) D., 23, 4 de paclis dotalibus, 3 Ş 2. 

7) D., 19, 1, de aclionibus empti venditi, 30, pr.. 
8) ]., 4, 6, de actionibus, $,30. 
9) D., 50, 17, de regulis  Juris, 173 s 3;
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“înainte de Marcu Aureliu 10, să se stângă cele două creanţe 
“prin compensare cu ajutorul unei exceplio doli. 

„Fiindcă această exceptio este Ssubinţeleasă în bonae fidei 
„judicia, de aceea şi 'n acestea s'a putut face compensarea în 
-acelaş chip, când cele două creanţe izvoriseră ex pari causa. 

” Deosebirea eră numai, că în stricţi juris judicia compen- 
sarea trebuia să fie valorificată în jure, pentru ca pretorul în for-. 
-mulă să adaoge exceptio doli şi ca judecătorul să fie împuter- 
nicit astfel să ţină seamă de această apărare ; pe când în bonae 
_fidei judicia compensarea putea îi valorificată în orice stare a 
procesului, De aceea se zicea, că în bonae fidei judicia com- 
«pensarea se iace ipso jure!!, iar în stricti juris judicia se face 

"- «exceptionis ope, | | - 
Trebuie să recunoaştem, că în această materie exceptio doli 

“lucrează în chip nelogic. In adevâr, ea ar trebui, ca orice ex- 
-ceplio, să aibă de efect paralizarea şi respingerea cererii, iar nu 

“ numai micşorarea acesteia. Dar, Romanii au lăsat la o parte 
“logica şi cu drept cuvânt au dat precădere echităţii 2,  - 

„..2) Din vremea împăraţilor Severi sta 'ngăduit să se .poată 
“face “compensarea şi între două creanţe izvorite ex dispari causa 8, 

3) Deosebirea 'de mai sus dintre bonae fidei judicia şi 
-stricti juris judicia a pierit în- vremea împăratului Dioclețian, 
când procedura extraordinară, per cognitionem, ajungând ordi- 

inară, acelaş judecător - întrunea în mâna sa Şi jus şi judicium 
:şi putea să ţină seamă de exceptiones, îără să mai aibă nevoie - 
“să fie împuternicit prin formulă . | 

In toate aceste cazuri avem de a face tot cuo compensare 
„judecătorească, care însă se deosebeşte de cea de mai inainteti, 

10) Cf. D., 16, 2, de compensationibus, 4, 5, 10$ 3, 15.—Ci. şi Mayuz, 
"1, c Il, $ 291, n. 6; van Wetter, Cours 6lementaire de droit romain, |, $. 
1201, n. 11;. Dernburg, „1. e. 1" $ 62, n.7 şi urm., Girard, |. c. p, 
"720 —722, | | e 

11) Ci. D., 16, 2, de compensationibus, 4, 10, pr; D., 4, 31, de com- 
+ Pensailonibus, 4. i - 

12) Cf. Maynz, |, c, II, $. 291. n, 6.. Girard, |. c., pg. 722, n. 1,este 
-de altă părere. | , 

13) Paulus, Sententiae, 2, 5, $ 3; C., 4,31de compensationibus, 8 şi 11 . 
„J-» 4 6, de actionibus $$ 30 şi 39, , 

« 14) V. mai sus, p. 505, n. 5,
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prin aceea că nu mai atârnă de bunul plac al judecătorului, ci, 
când sunt întrunite toate elementele trebuitoare, trebuie să fie 
făcută?de acesta, dacă este cerută de cel îndrituit, 

"- II. Dela Justinian încoace. Acest împărat a rânduit: 
1) Câ o“ creanţă, spre a putea fi valorificată prin compen- 

sare în potriva altuia, trebuie să fie limpede şi nu plină de 
încurcături (liquida et non multis ambagibus innodata) 15, 

2) Că se poate face. compensarea atăt în in personam acli- 
ones, cât şi în in rem actiones 1, 

3) Că depozitarul, chiar întrun depozit neregulat 17, şi pose- 
sorul în caz. de occupatio possessionis alienae perperam facta 19, 
să nu poată face compensarea, | | 

4) Şi că în totdeauna compensarea să se facă ipso jure1%, 
Deci, şi acum avem de a face tot cu o compensare 

judecătorească 2. Na 
C. Pentru ca să putem face compensarea judecăloreuscă, 

se cere întrunirea următoarele cinci elemente: Coexistenţa a 
două obligaţii, omogencitatea lor, exigibilitatea obligaţiei opuse, 
în compensare, lichiditatea acesteia şi reciprocitatea celor două 
obligaţii, ” 

I. Coexistența a doua obligaţii: Două obligaţii, oricare ar fi 
obârşia şi firea lor, trebuie să aibă ființă, să fie valabile. De 
aceea, nu se poate face compensarea cu o creanţă condiţională, 
fiindcă mare fiinţă încă, şi nici cu o creanţă, căreia i se poate 
opune o exceptio peremptoria (perpetua)?! fiindcă putând să . 
ajungă inanis (nevalabilă, adică să nu dea naştere la efecte), se 
aseamănă cu una, care n'are ființă. — Dar, se poate face com- 

15) C., 4, 31, de compensationibus, 14 $1.. . 
16) C.. 4, 31, de compensalionibus, 14 pr.— Cf. Maynz |. c., ||, $. 291 

17) C., 4, 34, deposili, 11. 
18) C., 4, 31, de compensationibus, 1 Ş 2. - 
19) C., 4, 31, de compensationibus, 14, Pr; ]-. 4, 6, de actionibus, $ 30. 

—Cestiunea înţelesului vorbelor ipso jure în gura lui Justinian, e foarte 
controversată. Cf. Dernburg. 1. c. 11, $. 62 în fine ; Girard, 1, c. pg. 723, 
n. 6.—V. mai jos 51—54, | - | 

20) V. mai sus n, 11, - 
21) D,. 16, 2, de compensationibus, 14. Ct., C., 4, 31, de compensatio- 

nibus 2.—V. Vol. ], 1, $ 91, p. 429 şi mai sus $ 213, D, p. 93 şi urm,
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ipensarea între o civilis obligatio şi o naturalis obligatio 2, între 
o in rem actio şi o in personam actio, precum şi între două in 
-Tem acliones 3%, 

II. Omogeneitatea celor două obligați: Prestaţiunile celor 
-două obligaţii să aibă de obiect lucruri omogene, lucruri de a- 
celaş fel. — Se cere acest element, mai întăi, fiindcă la compensare - 
“una din obligaţii trebuie să se scadă din cealaltă şi scăderea nu se: 
poate face decât între câtimi de acelaş fel. Apoi, fiindcă prin 
“compensare se face o plată reciprocă, iar la plată fiecare cre- 
ditorjirebuie să primească aceea, ce i sedatoreşte, iar nu altceva 2:, 

De aceea se pot compensă: Bani cu bani, grâu cu grâu, 
vin cu vin, ş. a, m. d.%, | i 
— De aceea, când e vorba de in rem actiones, compensarea 

:se poate face numai în ce priveşte condamnarea bănească fie 
pentru fructe şi impensae, fie pentru neînapoierea lucrului. 

Dar, se poate compensă datorii, care nu sunt de aceeaş 
“câtime25, Deasemenea, o datorie neaducătoare de dobânzi se 
“poate compensă cu una aducătoare de dobânzi; precum şi o 
“datorie, care are anumite accesorii, cu una, care mare astfel de'ac- 
“cesorii 27, , 

Insfârşit, se- poate compensă o datorie de plată întrun loc 
cu alta de plată în alt loc, ținându-se seamă de deosebirea pri- 
«cinuită de schimbarea locului 2, 

4 III. Exigibilitatea obligaţiei, pe care voim s'0- opunem în 
“Compensare: Această obligaţie trebuie să fie exigibilă, 

De aceea,: nu se poate face compensarea cu o obligaţie cu termin (dies)%. O asttel de obligaţie are fiinţă ; dar, execu- “tarea sa nu poate îi cerută decât la scadenţă. Dacă s'ar îngă- 

  

$ 22) D., 16, 2, compesaltionibus, 6 şi 9.—Cf. D., 40,7, de statu liberis, 20 $ 2. - 
23) V. mai sus n. 16.—Ct, D/6. 1, derei vindicatione, 43 şi 65, 
24) V. mai sus $. 307, C, ul, 1,n.8, p. 468. : 
25) Cajus 4 $ 66; Paulus, Senienitae, 2. 5 Ş 3, 
26) |. 4, 6, de acilonibus, $$ 30 şi 49; D., 16, 2, de compensalionibus, 11; C., 4, 31, de compensationibus, 4 şi 5. 
27) D, 16, 2, pe compensationibus, 11 şi 12. 

| 28) V. mai sus $, 203, B, n, 10—11, p. 16-18.— D., 16, 2, de compen- :Sationibus 15. | ” 
29) D., 16, 2, de compensat, 7. 

ii
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dui compensarea cu ea, am ajunge să silim pe datornic să exe- 
cute înainte de scadenţă 2%, - ă 

Dar, se poate face compensarea.cu o obligaţie, pentru exe? 
cutarea căreia datornicul are un răstimp, înlăuntrul căreia să se 
pregătească să facă plata. Intr'un astfel de caz nu mai e vorba 
de dies (termin), ci de humanitatis gratia tempus indulgeri solu- 
tionisi(termin de graţie). Astiel, deşi pârâtul: condamnat prin ho- 
tărîre are un răstimp de 4 luni, ca s'o execute, totuş nu se va 
mai bucură de acest răstimp, dacă ajunge să fie creditorul a- 
celuia, care câştigase procesul; căci, atunci are cu ce să execute 
şi deci humanitatis gratia, temeiul terminului de graţie a pierit! 
[Creditorul unei obligaţii cu? termin poate oare s'o facă exigi- 

„bilă scăzând scontul ? 32]. 

IV. Liguiditatea obligaţiei, pe care voim s'o opunem in com- 
„Pensare: Această obligaţie trebuie să fie limpede. O obliga- 
ţie este limpede (liquida), când e înstare de a fi judecată, Acest 
„-element, cerut deabia'de Justinian 3%, este o cestiune de fapt, care 
“atârnă de socotinţa judecătorului. Astiel: 

Pe de o parte, în orice caz, simpla tăgăduire a unei obli- 
gaţii de către reclamant nu poate fi deajuns, pentru ca ea să 
fie privită ca illiguida; căci atunci reclamantul în totdeauna ar 
face compensarea cu neputinţă. 

Pe de altă parte, dovedirea obligaţiei opuse în compensare 
nu trebuie să fie prea greu de făcut, nu trebuie să ceară acte 
«de procedură din cale: afară de nepotrivite cu firea obligaţiei 
reclamate, De pildă: Pentru determinarea existenţei şi a. câtimii 
ei să nu fie nevoie de un răstimp cu mult mai mare decât acel 
trebuitor pentru obligaţia reclamată. Altfel am nedreptăţi pe rec- 
lamantul, care, deşi ar avea o creanţă neîndoelnică, ar fi silit - 
să aştepte prea multă vreme „plata ei! Aşa dar, drept vorbind, 
compensarea atârnă, nu de liquidifatea de acum a obligaţiei, ci 
«de grabnica ei lămurire, | ' 

Dacă, judecătorul socoteşte, că obligaţia pusă în compen- 

  

_30) V. 8. 234, n. 8, p. 176. 
31) D., 16, 2, de compensationibus, 16 $ 1. 
32) CI. mai sus Ş. 212, 1, p. 85 şi urm. şi $ 234, n, 7, p.176; C.,3, 

| 10, de plus pelitionibus, 1; ]., 4,6, de aclionibus, $ 33 ; ].. 4, 13, de excepti- 
onibus, $ 10. - . 

33) V. mai sus n. 15.
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sare este i/liguida, trebuie să amâne judecarea acesteia (eas alio Jjudicio .reservet), şi, nefăcând compensarea, să condamne pe pâ- rât. — Insă, hotărlrea aceasta de condamnare nu se va execută, decât după ce judecătoru! va hotărţ şi'n ce priveşte obligaţia illiguida, “pentru ca pârâtul să poată asttel să se foloseassă mă- car mai târziu de compensare 3 | 
V. Reciprocitatea celor două obligaţii: Datornicul uneia din obligaţii trebuie să fie creditor al celeilalte %,4- 
De aceea, cineva poate opune în compensare numai cre= anţele sale proprii şi numai în potriva datornicului său. 
Moştenitorul poate să opună în compensare creanţele per- Soanei, pe care a moştenit'o, şi trebuie să sufere să i se opună în compensare datoriile acelei persoane %, fiindcă e privit, că o' reprezintă, 
Dar sunt cazuri, în care COoimpensarea poate să fie valorifi- cată pe de o parte şi de alte persoane, iar pe de altă parte şi în potriva” altor persoane. Astfel: ” 
1) Datornicul- cedat (Cessus) poată să opună în compensare cesionarului creanţeie, pe care le dobândise faţă de cedent îna- inte de clipa, în care s'a făcut denunciatio 31, chiar dacă ele a- 

jung exigibile după aceea clipă, dar nu mai târziu decât creanța 
cesionarului. Altfel, starea datornicului ar putea fi înrăutăţită 
prin actul unilateral al cedentului|! 3%, | 

„_ Garantul, care are regres (care se poate întoarce în contra 
datornicului principal),- putând să valorifice exceptiones, pe care 
le are acesta, poate să valorifice şi compensarea, pe care acesta ar fi pututo opune creditorului său 2, 

| D. Chiar dacă aceste cinci elemente s'ar găsi întrunite com- „pensarea nu se poate face în următoarele cazuri: 
Când datornicul a renunțat; adică, în cazul în care între părţi s'a încheiat un Pactum de non compensando. - 

"Când se reclamă cu actio depositi directa inapoiarea unui 
lucru încredinţat în depozit, chiar neregulat, fiindcă depozitul e 
un act de încredere şi înapoiarea lucrului depus e o datorie atât 

  

34) V. mai jos n. 61, p. 515. 
35) C., 4, 31, de compensationibus, 9. 
36) D., 16, 2, de compensationibus, 16, pr. 

.. 87) V. mai sus $. 304, B, UI, 2, p. 459-460, 
38) V. mai sus $ 304, B, II, 2,n. 14, p. 459, 
39) Dig., 16, 2. de compensationibus, 5,
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«de sfântă, în cât nimic nu poate deslegă de depozitar de' ea %, 
“ Când se reclamă înapoiarea unui lucru, în a căruia pose-. 
siune reclamantul a ajuns pe nedreptul (occupatio possesionis 
alienae perperam facta) +, 

Când se reclamă alimente; căci altfel, îndrituitul ar ră- 
mânea flămând, etc. %, 

Când e vorba de unele creanţe ale fiscului 8, 
E.]n toate celelalte cazuri întrunirea celor cinci elemente dă 

naştere la următoarele efecte: 

|, Cele două creanţe sunt compensabile; adică poi să fie 
compensate, dar nu sunt compensate încă, 

Deci, pârâtul dacă vrea, poate să facă compensarea cu 
ajutorul unei exceptio  doli, care aci se numeşte exceplio- com- 
pensationis ; iar,-dacă nu vrea, nu-i obligat la aceasta | 

In cazul în care pârâtul opune exceptio compensationibus 
şi judecătorul o primeşte, cele două creanţe sunt privite ca stânse 
dela început sau în întregime, dacă-s de aceeaş valoare, sau, la 

„dinpotrivă, până la valuarea .celei mai mici din ele. 
Compensarea atârnând de voia pârâtului, urmează, că, dacă 

el are mai multe creanţe în potriva reclamantului, poate să aleagă 
pe aceea, care va voi, ca so opună în compensare“. Aceasta e o 
dovadă, că cele doă creanţe compensabile sunt neatârnate Şi în- 
tregi una faţă decelelaltă, 

Pârâtul fiind numai îndrituit să compenzeză, nu şi 'ndatorit, 
“urmează, că, dacă vrea, poate să plătească datoria şi pe 
“urmă să reclame plata creanţei sale 4, căci, renunțând “la com- 
pensare, nu înseamnă, că a renunțat la creanța sa. Mai mult 
decât atâta: Dacă a plătit datoria din eroare, adică fără să ştie, 

„că putea s'o stângă prin compensare, e îndrituit să ceară înapoi 

- 40) ]., 4,6, de actionibus, Ş 20; Cod., 4, 34, depositi, 11; "Cod, 4 31 
de compensationibus, 14, $ 1, în fine, 

41) C., 4, 31, de compensationibus, 14, $ 2. 
42) Argument din D., 50, 8, de administratione rerum ad civitates per- 

zinentium, 2 $ 4. 
43) V. Vol. 1, 1,$3i B, II, p. 261 şi urm. D., 49, 14, de jure fisci, 

46 $ 5; C., 4, 31, de compensationibus, 20 şi 7: ! 
44) D, 16, 2, de compensationibus, 5 
45) D., 16, 2, de compensationibus, 2, in fine: si paratus est com- 

pensare. D., 27, 4, de contraria tutelae actione, 1 $ 4
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„ceea, ce a plătit mai mult, guasi indebitv soluto “5, prin condictio 
veluti indebiţi soluti +1, | 

”1..Dacă una din creanţe e aducătoare de dobânzi, acestea 
nu vor mai curge decât pentru prisosul dintre creanţe, chiar dacă 
cealaltă nu-i aducătoare de dobânzi 4%. 

UL Datornicul nu va, trebui să plătească siipulalio poenae . E 
alipită la datoria sa, dacă în clipa scadenţei acesteia creditorul 
datorea o sumă depotrivă cu aceea, pe. care o avea de: luat 49, 

IV. Mora încetează dimpreună cu urmările sale; (Chestiune 
contraversată) 5%, , “ | 

F. Fiindcă în izvoarele noastre se spune, că compensarea 
Stânge ipso jure cele două creanţe 5!, de- aceea glosatorul Mar- 
tinus eră de părere, că simpla coexistență a acelor două creanţe, făr'de ştirea datornicilor chiar, e deajuns, ca 'ele să se stângă; 
deci compensarea ar fi o compensare legală, 

Această părere mai întâi, e potrivnică regulelor: generale 
privitoare la întinţarea şi desfințare obligaţiilor. 
| Apoi, e primejdioasă îni practică, fiindcă are urmări, care 
nu se împacă cu siguranța daraverilor sociale, şi anume atrage 
Sstângerea îndrituirilor accesorii, precum sunt garanţiile (fie reale, 
fie personale) înfiinţate pentru asigurarea uneia sau 'alteia din cele două creanţe. - Sa 

Insfârşit, .e neadevărată, căci dacă cele două creanţe s'ar 
stânge_ dela sine, de îndată ce se găsesc întrunite elementele arătate, ar urmă: 1) Ca datornicul, care „are mai multe creanţe, să nu poată face alegerea de mai sus 52, ci, compensarea să se facă “nuriai decât cu creanța cea mai veche.—2) Ca datornicul, care n'a voit să compenseze şi a plătit datoria sa, să nu mai. poată reclamă plata creanţei sale, după cum am văzul mai sus 5, ci să rămână păgubaş de ea, findcă, .ştind, că datoria sa e stânsă şi plătind'o, plăteşte un indebitum, iar plata cu ştiinţă a unui | 
indebitum, e privită ca un act de liberalitate. 

  

46) D,, 16, 2, de compensationibus, 10 $1. 
47) D., 12, 6, de condictione indebiti, 30. 
48) D., 16, 2, de compensationibus, 11 şi 2, - 

64, n. 10, 
50) V. Dernburg, |, c., $. 64,n. 10, 
3 ]., 4, 6, de: actionibus, $ 30; D.,16,2, de compensationibus, 4, . 10, 21 3 e 

| 
4, 31, de compensationibus, 4 şi 14 pr. 

52) V. mai sus n, 44%, 
53) V. mai sus n. 45, 

1 

49) D.. 5, 3, de hereditatis petitione, 31 $ 1, V. Dernburg, 1. c., li, $.
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Părerea domnitoare zice, că, pârâtul îndrituit la compen- 
„sare trebuie să-şi arate voinţa de a compensă opunând excep- 
tio compensationis şi, dacă face aceasta, ccmpensarea are efect 
retroactiv până ?n clipa, în care cele două creanţe au coexistat, 
„eX €e0 tempore ex quo ab uiraque parte debetur“ 5, | 

G. In cazul în care judecătorul nu primeşte exceptio com- 
pensationis, fiindcă nu sunt întrunite toate elementele aratate (de 
pildă, creanţa opusă în compensare sau nu e exigibilă, sau nu e 
liquida), pârâtul poate să reclame mai pe urmă “plata creanţei 
sale; iar, dacă n'o primeşte, fiindcă nu e întemeiată, pârâtul nu 
mai poate să reclame nici mai pe urmă, fiindcă reclamaţia i va” 
îi respinsă prin exceptio rei judicatae. | 

“H. De compensare trebuie să deosebim cererea recon= 
venţională (mutua petitio) 55. | 

|: Prin cerere reconvenţională se înțelege reclamaţia, pe 
care pârâtul o face înaintea aceluiaş judecător îri potriva recla= 
maţiei începătornice şi prin care cere să se rostească o Con-= 
damnare în potriva reclamantului. - 

| In urma unei cereri reconvenţionale pârâtul ajunge şi el 
reclamant, iar reclamantul de la'ncepui ajunge şi el pârât, aşa 
că fiecare impricinat este în aceeaş vreme şi reclamant si pârât %, 

II. In ce priveşte elementele trebuitoare, pentru ca să se 
poată face o cerere reconvenţională, se deosebeşte judicia dupli= 

"cia5? de celelalte feluri de judicia. 
In judicia duplicia părâtul are de drept putinţa să ceară şi! 

să capete o condamnare a reclamantului. 
In celelalte judicia la'nceput se cere, ca: 
1) Magistratul învestit cu reclamaţia începătornică să fie 

competent de a judecă şi cererea reconvenţională. . 
2) Această reclamaţie din urmă să fie făcută in jure, pentru - 

ca magistratul să poată pe de o parte să socotească, dacă e 
făcută la vreme, iar pe de alta s'o-adaoge în formulă. 

  

54) C., 4, 31, de compensationibus, 4.—V. Maynz, |. c., 11,8.292, n. 9; 
van Wetter, 1. c., |, $. 201, n. 50; Girard,1. c. p. 121, n. 4 şi p.723, n, 
6.—Ct. Dernburg, 1. c., ÎI, $, 62, n. 12/şi n. 14; Windscheid, |. c,, Il, $. 349; * 
Eisele, Die Compensation. * - i - 

55) V. Girard, 1. c., p. 720, n. 4; van Wetter, 1, c., Î, $. 201,n, 
5 şi 52, | - . 

56) V. Vol. 1, 1, Ş 85, XV, in fine p. 403. 
57) V. Vol.I, 1, $ 85 XV. p. 402, 

S. G. Longinecu — D:ept Roman “ 83
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3) Cele două reclamaţii să fie conexe, adică obiectul ce- 
rerii reconvenţionale să izvorască din acelaş izvor, ca şi acel 
al reclamaţiei începătornice. 

Mai pe urmă, nu' s'a mai cerut aceste trei elemente; Co- 

nexitatea a fost cea dintâi, care a pierdut orice însemnătate 
practică, Apoi, odată cu încetarea împărţirii procesului în jus şi 

în judicium nu s'a mai cerut, ca cererea reconvenţională să fie, 

făcută in jure. Instârşit, Justinian în anul 5302d. Ch. a rânduits$, 
ca reclamantul începătornic să nu se mai poată împotrivi la o 

cerere reconvenţională pe temeiu, că judecătorul n'ar fi com- 

petent s'o judice.—Dar, din anul 539 d. Ch., pentru ca.să se 

facă o cerere reconvenţională, Justinian a dispus, ca'nlăuntrul a 

douăzeci de zile dela înregistrarea reclamanţiei începătornice, 

pârâtul, care zice, că are o cerere reconvenţională, sau să facă 

acea cerere înaintea judecătorului învestit cu reclamaţia înce- 

pătornică, dacă mare nici o pricină să-l recuze, sau, dacă are 

astiel de pricini, să facă recuzarea şi să capete un alt jude- 

„cător, care va hotări asupra amânduror reclamaţiilor5?. In cazul . 
în care pârâtul nu ţine seamă de aceste rândueli, nu mai poate 
să se apere prin cererea reconvenţională, ci trebuie să aştepte 

sfârşitul procesului şi deabia pe urmă poate să-şi valorifice | 
pretenţiunile începând un alt proces. 

[II Pârâtul, în cazu! în care valorifică o creanţă pe cale 
de compensare (sau spre a paraliză reclamaţia pornită în po- 
triva sa, sau sprea o micşoră), ridică o contestare, care nu-i cu- 

prinsă în acea reclamaţie, şi în această contestare ia şi elrolul 

de reclamant, ca şi părâtul, care face o cerere reconvenţională. 

„De aceea se zice, că el lucrează vice mutua,- că face o mulua 
petilio. Insă, această e singura asemănare între compensare şi 
cererea reconvenţională; în acolo sunt deosebiri şi anume: 

1) La compensare se cere omogeneitatea obiectului presta- 
țiunii celor două obligaţii. 

La cererea reconvenționaiă nu se cere această omogeneitate, 

2) La compensare, când sunt întrunite elementele mai sus 
"arătate, judecătorul rosteşte o singură hotărire, prin care sau' se 

face compensarea şi se respinge reclamaţia, dacă cele două cre- 

58) C,, 7, 45, de sententiis et interlocutionibus, 14, 

59) Novella 96, cap. 1.
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anţe sunt de aceaş cătime, Sau se face compensarea şi se con- 
damnă pe pârât la diferenţă, dacă acesta are o creanță mai 
mică, Dar, în cazul în care creanța pârâtului e mai mare, nu se 
rosteşte şi o a doua hotărire, prin care să se condamne pe recla- 
mant%, (Pârâtul cere compensarea, nu condamnarea reclaman- 
tului, cum 0 cere în mutua petitio). Creditorul reclamant, în 
caz de compensare, nu-i nici o dată condamnat! 

La cererea reconvenţională judecătorul, găsind întemeiate 
amândouă reclamaţiile, poate să rostească sau două hotăriri 
condamnătoare, sau numai o Singură kotărire, dar prin care să 
nu respingă reclamaţia, ca mai sus, ci să condamne pe “unul 
din împricinaţi. Astfel: Când nu sunt întrunite - elementele ce- 
rute de compensare, de pildă, când lipseşte - omogeneitatea, 
judecătorul rosteşte două hotăriri condamnătoare, în potriva 
fiecărui împricinat,- chiar pe rând, nu de odată; deci nu-i o- 
bligat să compenseze ceie două obligaţii. Dar, pentru ca acel 
îndrituit să nu fie lipsit de foloasele compensării, executarea 
hotăririi rostite întâi nu poate îi cerută, până ce'nu se va rosti 
hotărîrea şi asupra celeilalte reclamaţii SI; — Când sunt întrunite 
elementele cerute de compensare, dar creanţa pârâtului e mai 
mare decât acea a reclamantului, judecătorul, deşi rosteşte 

"numai o singură hotărîre, totuş prin ea nu respinge reclamaţia, 
ci condamnă pe reclamantul începătornic la prisos. - 

3) La compensare se mai cere şi liquiditatea creanţei opuse 
în compensare.--La cererea reconvenţională nu se cere liquidi- 
tatea creanței reclamate de pârât în potriva reclamantului în- 
cepătornic. i 

4. La compensare cele două obligaţii sunt privite ca stânse 
din clipa, în care elementele trebuitoare se găsesc întrunite. 

Cererea reconvenţională dă naştere la efecte numai, după cea 
fost admisă de judecător. . | 

IV. In procedura -tormulară mutua petitio putea să aibă de 
efect, ca sau să silească pe împricinaţi să facă o compensare 

| convenţională între creanţele liquidate prin cele două hotăriri, 
sau, cel mult, să dea voie judecătorului, ca să îndemne mai 

  

60) Ag, C.,4, 31, de compensationibus,, 14. — Cf. Girard 1. c, p, 
721—722, E 

61) D., 49, 9, quae sententiae sine appellatione, 1 $ 4—V. mai sus 
n. 34, p. 510,
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mult ori mai puţin poruncitor pe împricinaţi să compenseze: 
creanțele înainte de rostirea hotărirelor. 

In procedura per cognilionem, în care magistratul intervine. 
în persoană pe cale autoritativă, se poate, ca el, în urma unei 
cereri reconvenționale, să fi avut puterea de a face o compensare ju- 
decătorească, fie înainte, fie după rostirea hotărirelor, chiar dacă 
nu S'ar îi găsit întrunite elementele cerute de compensare &, 

. | CAP. IV. 

Novaţia. 

Sa, 
A. Novaţia (novatio) este Stângerea unei obligaţii prin în- 

ființarea alteia nouă, care fundamental are acelaş conţinut şi 
urmăreşte deci acelaş scop 1. - 

1. Din punct de “vedere economic novaţia este o transfor- 
«mare, iar din punct de vedere juridic este o plăzmuire nouă. 

Ea este o transformare, fiindcă raportul de creanţă, care 
a fost odată înfiinţat, tot el trăeşte mai departe, dar într'o formă 
schimbată. De aceea, Romanii zic, că „novatio est prioris debiți 
in aliam obligationem... transfusio atque translatio 2. Tot de aceea, 
nu-i de ajuns să definim novația, că este stângerea unei obli- 
gații prin înfiinţarea alteia nouă. 

Novaţia este o plăzmuire nouă, care stânge obligaţia de 
mai înainte şi-o 'nlocueşte, fiindcă, în dreptul vechiu, pentru 
aceeaş datorie nu se poate face două contracte unul după 
altul, după cum nu se poate face nici două procese 3, 

11. Novajia se face de regulă prin schimbarea cel puțin a 
unuia din elementele de căpetenie ale obligaţiei, adică, sau a 
cauzei, sau a prestaţiunei, sau a persoanelor. Dar, ea se mai 

62) V. Girard, |. c., p. 720, n. 4 in fine.—D,, 50, 13, de extraordina- 
riis cognilionibus, 1 $ 15, ă 

1) Dernburg, |. c., 1, $. 59; Pernice, Pandekten, Ş. 200, 
2) D., 46, 2, de novationibus, 1, pr.; Cajus, 3 $ 176, *. 
3) Salpius, Novation und Delegation nach rămischem Recht, 1864; . 

Girard L. c., 704 şi urm. d 
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“poate face şi printro schimbare privitoare sau la modalitățile 
“obligaţiei, sau la accesoriile ei. 

1) Altă cauză. De pildă: Ceeace se datoreşte i în virtutea sau 
a unui contract de tovărăşie, sau a unui testament, se făgă- 

-dueşte . prin stipulaţie + Cauza datoriilor la "'nceput eră sau 
„ tovărăşia, sau testamentul; după novație cauza este. stipulaţia. 

2) Altă prestațiune. La început, obligaţia cea nouă trebuia 
-să aibă aceeaş prestaţiune (idem debitum) ca şi obligaţia cea - 

veche.—Mai pe urmă, jurisconsulţii au îngăduit să se făgădu- 

-ească valoarea lucrului în loc de lucrul însuş 5. Dar, n'au îngă- 
-duit, să se *nlocuiască un lucru prin altul. De pildă: Dacă se 
“făgăduiă un uzuiruct unei persoane în locul uzuiructului cuvenit 
altei persoane, maveam de a face cu o novațiel, ci cu două 
datoriil—ln sfârşit s'a ajuns, ca să se poată înlocui o presta- 
“ţiune prin alta 7. 

3) Alte persoane. 'Trei cazuri se pot întâmplă: 

Intâi, datornicul cel vechiu e 'nlocuit prin altul nou 8. Acest 

“fel de novaţie se numeşte de obiceiu expromissio 9.— Pentru a 
face această novaţie, nu-i nevoie numai decât, ca datornicul cel 

vechiu să dea mandat celui nou. Acesta, dacă vrea, se poate 
-obligă chiar şi 'n potriva voinței datornicului celui vechiu ; 

căci, întocmai ca şi la plată, e vorba de un act folositor pentru 

“datornic 0. Insă, cele mai adese ori datornicul cel vechiu dă 
mandat şi mandatarul este un datornic al datornicului. In aceste 
cazuri avem de a face cu de/egatio debiti!i, 

Al doilea, creditorul cel vechiu este "nlocuit prin altul nou 22, 

-—De data asta întotdeauna e nevoie, ca vechiul creditor să dea 

4) D., 17, 2. pro socio, 71 pr.; D., 45, 1, de verborum obligationibus, 

15 36; 

5) Cf. D., 45, 1, de verborum obligationibus, 91; D., 46, 2, de novatio- 

nibus, 28. Cf. Girard, |. c., 709, n, 3. 

6) D., 46, 2, de novationibus, 4. 

7) D...46, 2, de novationibus, 28; D., 45, 1, de verborum obligationibus, 
38; C., 8; 42, de novationibus, 8; C., 5, 2, si certum petatur, 10. 

8) D., 46, 2, de novationibus, 8$5. 

9) D., 16, 1, ad senatusconsultum Vellejanum, 22. 
- 10) V. mai sus'$. 307, C, 1. 1, p.466. 

11) V. mai sus $. 301, p. 442—443. 
12) D., 46, 2, de novationibus, 20, pr.
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mandat unui al treilea, care să facă stipulaţia în locul său; căci, 
fără de voia sa nimeni nu poate fi despoiat de o creanţă a sa. 
In aceste cazuri avem de a fac cu delegatio nominis 3, 

Al treilea, şi datornicul cel vechiu şi creditorul cel vechiu 
Sunt înlocuiţi printr'un  datornic 'nou şi printrun creditor nou. 
Cu ajutorul acestei novaţii se poate, ca trei raporturi obliga-- 
-toare să fie înlocuite numai prin unul Singur ! 

4) Adăogarea ori desființarea unei modalităţi. La obligaţia 
cea veche sau se adaogă, sau se desființează fie un termin, fie 
o condiţie. , 

5) A dăogarea ori desființarea unor accesorii, La obligaţia: 
cea veche sau se adaogă, sau se. desfiinţează fie un pignus, îie- 
un fidejussor, ş. a. m. d.î, 

III. JNovaţia, care se face prin schimbarea persoanelor, se- 
numeşte novație subiectivă, iar aceea, care se face prin celelalte- 
feluri de schimbări, se numeşte novație obiectivă. 
„„ IN. Pentru ca să se facă o novafie, se cere întrunirea ur--: 
:mătoarelor patru elemente: O obligaţie de înlocuit, un contract 
nou şi formal, care să dea naştere unei obligaţii abstracte, ceva: 
nou (aliguid novi) şi intenţia de a face o novaţie (animus novand)). 

1) Oobligaţie de înlocuit. Ea este causa praecedens a novaţiei. 

Ea poate să fie izvorită sau dintr'un contract formal: 
stricti juris, sau dintr'un contract- neformal stricti juris, sau din-- 
tr'un contract bonae fidei, sau dintr'un delict, sau din orice altă. 
cauză şi poate să fie sau civilis, sau naturalis, sau inanis, sau. 

„pură şi simplă, sau cu termin, sau condiţională; dar, nu poate 
fi o nulla obligatio, căci aceasta neavând ființă mavem ce 
inlocui 19I—In cazul în cate e condiţională, novația este şi ea con- 
dițională, adică nu se naşte, decât dacă se împlineşte condiţia ;. 

“căci, până atunci, obligaţia neavând încă fiinţă, mavem ce- 
înlocui |—Se înţelege dela sine, că şi mai multe obligaţii pot fi: 
întrunite, pentru ca să fie stânse prin novație, | 

2) Un contract nou şi formal, care să dea naştere unei. 

obligaţii abstracte. —- In dreptul vechiu acest contract eră sau 
stipulaţia, -sau (ceeace e controversat) litterarum obligatio.—In: 
dreptul nou contractul nu poate fi altul decât t stipulaţia. 

13) V. mai sus $ 301, p. 442, 

14) D,, 46, 2, de novationibus, 5, 8 $ I.C 8, 42, de novatlonibus, 8 
15) C., 8, 42, de novalionibus, 8. . 

16) D, 45, de verborum obligationibus, 9i $ 6..
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Contractul cel nou, ca orice convenţiune, pentru ca să fie 
"valabil, cere consimţimântul şi capacitatea părților, care-l în= 
«cheie. Astfel: | 

Când creditorul enlocuit, trebuie consimţimântul credito- 
„_“rului celui vechiu, capabil de a înstrăină 7, al creditorului celui 
nou, capabil de a face o stipulaţie şi al datornicului. 

Când datornicul enlocuit, nu mai trebuie să consimtă şi 
el, fiindcă după cum ştim 8, un. datornic poate îi deslegat de o 
obligaţie şi fărde ştirea şi făr'de voia sa, ci trebuie să con- 

":Simtă numai creditorul şi datornicul cel nou capabil de a se 
obligă. — De altfel părţile părtaşe la novaţie pot (întrucât îngă- 
.duie actul, pe care-l fac) să lucreze prin reprezentanţi, fie spe- 
„ciali 19, fie generali. Insă, reprezentantul, care are mandat să 
„primească numai plata p. c. este solutionis causa adjecius 21, nu 
poate să facă novaţie22, E 

Când contractul formal e nevalabil şi din această pricină 
„mu poate da naştere unei nouă obligaţii, novaţia nu are fiinţă. 

Deci, vechea obligaţie trăeşte mai departe. 
- Dacă însă contractul cel nou este numai anulabil, -novația 

„se naşte şi vechea obligaţie este stânsă. De pildă: Stipulaţia 
„încheiată cu un pupillus, care fără tutoris auctoritas, s'a făcut 

„ “datornic, In acest caz, creditorul nu poate cere ninic dela pu- 
.Pillus ; dar, vechea datorie se stânge3, | A 

Obligaţia cea nouă poate deasemenea să fie sau civilis, 
sau naturalis, sau inanis, sau pură şi simplă, sau cu termin, sau 
„condițională.—ln cazul în care e condiţională, novaţia este şi 
ea condiţională, adică nu se naşte, decât dacă se împlineşte 
„condiţia ; căci, până atunci obligaţia cea nouă neavând fiinţă, 
mavem ce pune în locul celei vechi, spre a o stânge 2, 

17) D., 46, 2, de novationibus, 3, 9, pr. 20 $ 1; D. 46, 3 de solutio= 
„uibus, 15. 7 

18) V. mai sus n. 10. . 
19) D., 46, 2, de novationibus, 22, 
20) D., 46, 2, de novationibus, 20 $ 1 in 

- 21) V. mai sus $ 236, p. 185 şi urm. N 
-22) D., 46, 2, de novationibus, 10 în fine, 21: : e 
23) Cajus, 3-$ 176; ], 3, 29, quibus modis obligatio tollitur $ 3; D,,. .. 

116,1, ad senatusconsultum Vellejanum, 3 $ u.  * : i 
24) D., 46, 2, de novationibus, 8 $ 1, 14, pr., 31, pr. Cf. Cajus3$ 419; Maynz 1. c. II, $ 298, n, 24; Girard,-1, c., 710, n. 2 in fine: 

fine, 34 pr; şi ŞI, | | .
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3) Aliquid novi, adică obligaţia cea nouă trebuie să cu- 
prindă un element nou, prin care să se deosebească de cea 
veche 3%. | ! 

| Dacă: obligaţia 'cea nouă nu s'ar deosebi de loc de cea, 
_- veche şi prin urmare n'ar aduce nici un folos nou, mar putea: 

fi vorba de o novaţie, fiindcă ar lipsi orick rațiune, care să, 
“ îndreptăţească stângerea obligaţiei celei vechi şi 'nlocuirea ei; 

prin alta. ' a Aa - 
Să cercetăm, în ce cazuri se găseşte un element nou.. 
In novaţia făcută prin Schimbarea persoanelor %, avem În-- 

totdeauna un element nou; el se găseşte in schimbarea per-. 
soanelor. — In adevăr, obligaţia ce nouă, având sau un alt cre=: 
ditor, sau un alt datornic, sau şi un alt creditor şi un alt da-— 
tornic, se deosebeşte de obligaţia cea vsche; deci, cuprinde un: 
element nou. RE 

In celelalte feluri de novaţie trebuie să facem următoarele- 
deosebiri : 

Când obligaţia cea veche nu este izvorită dintr'un contract 
siricti juris (fie stipulatio, fie litterarum obligaiio), ci sau dintr'un» 
contract neformal stricți juris, sau dintr'un contract bonae fidei,.. 
“sau dintr'un delict, sau din orice altă cauză, deasemenea avem. 
întotdeauna un element nou. El se găseşte in schimbarea cauzei, . 
rezultând din însuş contractul formal, prin care se face novația. 
In adevăr, acest contract dă naştere unei obligaţii nouă, care- 
are altă cauză decât obligaţia cea veche, Obligaţia cea nouă, 
având altă cauză decât cea veche, .se deosebeşte de aceasta ;. 
deci cuprinde un element nou. Prin urmare, în toate aceste- 
cazuri, fiindcă prin facerea unui contract formal se schimbă cauza. 
obligaţiei celei vechi, pentru ca să avem aliguid 'novi, este dea-. 
juns facerea acelui contract formal. 

Când * obligaţia cea veche „este izvorită dintr'un contract: 
formal (îie sfipulatio, fie litterarum obligatio), elementul cel nou 
nu mai rezultă din noul contract formal %.. In adevăr, amândouă; 

„contractele, fiind formale (sau .două stipulatones, sau două. 
ditterarum obligatio), dau naştere la obligaţii având aceeuş cauză;, 

  

25) Cajus, 3 $ 177; ]., 3, 29, quibus modis obligatio tollitur, $ 3. 
26) V. mai sus A. II, 3, p. 517, n. 8—12. 
27) V. mai sus A, 1), 1. p.517,n.4, 
28) V. mai sus A, IV, 2, p. 518 şi urm.
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<leci, obligaţia cea nouă nedeosebindu-se de cea veche, nu cu- 

"prinde nici un element noul! — Prin urmare, în toate cazurile, 
- când prin facerea contractului nou formal nu se schimbă cauza : 

“obligaţiei celei vechi, pentru ca să avem aliquid novi, nu-i dea- 

juns facerea acelui contract formal, ci mai trebuie, ca prin el să 

„se schimbe ceva din obligaţia cea veche2, adică sau să se 
-adaoge, sau să se desființeze, fie modalităţile obligaţei celei vechi, 

„. fie- accesoriile acesteia. Elementul cel nou se va găsi în schim- 
.barea sau a modalităţilor, sau a: accesorilor %. în adevăr, dacă 

“obligaţia cea veche fusese sau pură şi simplă (adică fără nici o 

modalitate), sau făr'de pignus, făr'de sponsor, fărde fidejussor 
“(adică făr'de accesorii), iar obligaţia cea nouă izvorită din con- 
“tractul nou formal este sau cu termin, sau'cu condiţie, sau cu 

„Dienus, sau cu sponsorii, sau cu fidejussor3?; precum şi dacă 
“obligaţia cea veche avusese vre-o modalitate, sau vre un acce- 

'soriu, iar obligaţia cea nouă este sau făr'de nici o modalitate, 

“sau făr'de nici un accesoriu, obligaţiunea cea nouă se deose- 

“beşte de cea veche şi cuprinde un element nou! 

De când s'a putut să se 'nlocuiască o prestaţiune prin alta . 

-deasemenea avem întotdeauna un element nou; el se găseşte în 

=schimbarea  prestațiunii 3, chiar dacă vechea obligaţie isvorise 
-dintr'un contract-tot formal, ca şi cel nou. In adevăr, obligaţia 

-cea nouă, având altă prestaţiune de cât cea veche, se deose- 
-beşte de aceasta ; deci, cuprinde un element nou. 

a) Animus novandi, adică intenţiunea părţilor de a stânge 

“obligaţia cea veche şi a o înlocui printr'una nouă. 

La 'nceput, când obligaţia cea nouă trebuia să aibă ace- 
-eaş prestaţiune(idem debitum), ca şi obligaţia cea veche 3* şi când 
“formalismul fiind în putere, nu se ţinea seamă de cugetul păr- 

ilor, aşă în cât efectele unui act erau o urmare a formei lui, 

iar nu al cugetului părţilor, se poate, ca stângerea obligaţiei 

«celei vechi să fi fost o urmare neapărată numai a contractului 

29) V. Girard, |, c., p. 710, n. 1 şi 2. 
30) V. mai sus A, ll 4 4 şi 5, p. 518. 

31) Cajus, 3 $ 177 (V. şi controversa din Cajus, 3, 178). 

32) ].. 3, 29, quibus modis obligatio tollitur,-$ 3. | 
33) V. mai sus n 7. Această Schimbâre se putea face foarte uşor 

prin stipulatio Aquiliana. V. mai jos $. 321, n. 21, p. 538, 
34) V. mai sus A, II, 2. p. 517
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celui nou şi de aceea să nu se fi cerut animus novandi.— Cajus ne 
vorbeşte despre acest element 5%, 

Dar, mai. târziu, începându-se să se țină seamă de 'cuge-. 
tul părţilor şi fiindcă în Caz de novaţie acest cuget eră, ca între 

“Părţi să nu aibă fiinţă două obligaţii, ci ca obligaţia cea veche 
să se stângă, s'a cerut animus novandi 5, 

De atunci, regula a fost, că novaţia nu se presupune, şi: 
că voinţa de a o face trebuie să reiasă: lămurit din act: 

O astiel de voinţă este neîndoelnică în cazul, în care s'a 
schimbat fie păiţile, fie cauza obligaţiei celei vechi, fie obiectul: 
prestaţiunii ei. | i | 

Dar, cestiunea eră mai greu de deslegat în cazul, în care 
se făcuse o schimbare privitoare numai sau la modalităţile, saw 
la accesoriile acelei obligaţii. De aceea, s'au iscat controverse 
între jurisconsulții romani 37 şi se pare, că în unele cazuri se 
admisese unele prezumpţii, adică novația era presupusă. Ă 

Justinian, printr'o constituție din anul 530 d. Ch, 3%, a des-- 
ființat aceste prezumpții şi a curmat controversele, rânduind, ca: 
animus novandi să reiasă „voluntate non lege“, adică din voinţa: 
părţilor, iar nu din lege. — Insă, acea constituție la rândul, său. 
a dat naştere între romanişti la alte controverse şi îndoeii 3, — 
Se pare, că Justinian m'a voit să spună, că animus novandi tre-— 
buie să fie arătat expres, ci numai, că novaţia nu se presupune: 

şi că ea “numai atunci există, când animus novandi reiesă 
„lămurit şi neîndoelnic din actul făcut, Deci, în celelalte cazuri. 
novajia nu există; vechea obligaţie trăeşte mai departe cu. toate accesoriile sale şi cea nouă se adaogă la cea veche, aşă că vor fi două obligaţii +; fără însă, ca datornicul să fie 
ținut să plătească de două ori, ci plătind pe una, se eliberează:. „de cealaltă (a/tero solvente alter liberatur) +! 

  

35) Cajus, 3 S8 176—179, ” 36) Dernburg, 1; c., 1], $. 60, n. 6; Girard, L. c., p. 708, n. 3 şi 4. 37) Cajus, 3 S$ 177, 178 şi 179; D., 46, 2, de novationibus, 5, 8, t, 14 pr 2,31. : _ ” "38,8, 42, de novationibus, 8. 
| 39) V. Maynz, |. c., 11, $ 293, n. 32; Dernburg, 1. c,, 1, $. 60, n.7« Girard, |. c., p. 709, n. 1. a - 40) D., 46, 2; de novationibus, 2 in fine : .. . duae erunt obligationestt. 41) D., 46, 2, de novationibus, 8 $ 5, 

,
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V. Indată ce acele patru elemente de mai sus se găsesc 
întrunite, novația are de efect să stângă ipso jure vechea obli- 

-gaţie dimpreună cu toate accesoriile ei şi să dea naştere unei 
" „obligaţii nouă. Efectul acesta este efect legal. De aceea: 

1) Chiar dacă datornicul cel nou este insolvabil, credito- 
“rul nu ss poate intoarce în potriva datornicului celui vechiu. 

2) Priveligiile, garauţiilef(atât cele. personale, fidejusorii, ş. 
-a., cât şi acele reale, pignus şi hypotheca) alipite de obligaţia 
„cea veche se stâng. | 
| 3) Curgerea dobânzilor, efectele pricinuite atât de mora42, 
<cât şi de siipulațio poenaet5 încetează. 

4) Excepliones, pe care datornicul le ar îi putut opune 

"vechii obligaţii se stâng “4, fiindcă noua obligaţie de regulă este: 

-0 obligaţie dbstractă %. Insă, ele nu se stâng, dacă obligaţia 
-cea nouă esie cauzală, adică glăsueşte în aşă chip, în cât se 
vede, că sa avut în vedere obligaţia cea veche. De pildă: Ori 

şi ce trebuie să se dee ori să se facă din vânzare (Quidquid 
.2x vendito dare facere oportet) %, 

5) In cazul în care novația a tost condiională 11, fiindcă ” 
«a nu există decât din clipa împlinirii condiţiunii, efectele de 
mai sus nu sentâmplă decât tot din acea clipă. — Dar, chiar 

înainte de această clipă, obligaţia cea nouă condiţională dând 
naştere unui spes - debitum iri, efectul este, că deşi novaţia nu 

"există, totuş executarea obligaţiei celei vechi nu poate fi recla- * 

mată, câtă vreme condiţia este în suspensie (condicio pendet) %. 

in adevăr, părţile, făcând o novaţie condiţională, şi-au arătat 

aeîndoelnic voinţa, să întârzie exigibilitatea vechii obligaţii atâtă 
“vreme, cât condiţia nu s'a împlinit, 

VI. Părţile prin învoelile lor pot să schimbe efectele n0- 
ţiei, fie întinzându-le, fie restrângându-le. 

„ Aceste efecte sunt efecte convenţionale. De pildă: 

42) V. mai sus $. 203, C., p. 18 şi urm. 
43) V. mai sus s. 237, p. 187. ” 
44) Cît. Maynz, |], c,, ll. $. 294, n. 4 şi 293, n. 10—14; Dernburg, |, c., 

al, $. 59, n. 9; Girard, 1, c, p. 714, 8. d, 
45) V. mai sus $. 215, C, 1V, 2, p. 107. 

- 46)D, 46, 2, de novationibus, 27. 
47) V. mai sus A, IV, p. 518. Cf. mai sus $, 233, n, 17, p. 170, 

“ 48) Cajus, 3 $ 179.—V. mai sus $. 233, n. 13, p. 169,
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Ca în caz de schimbare a datornicului, spre a se preîn— 
tâmpina neajunsurile, care ar putea fi pricinuite de insolvabili= * 
tatea noului „datornic, novaţia să fie condiţională, adica să nw 
ia naştere, decât dacă datornicul cel nou este solvabil. | 

„Ca, deşi s'a schimbat datornicul, totuş să se dea credito= 
Tului o ipotecă asupra aceluiaş nemişcător, care îi fusese ipo- 
tecat mai înainte pentru” vechea creanţă. (In'acest caz se întâmplă: 
O successio in locum, creditorul se. succedează pe el însuş în ve- 
chiul său rang) %, | a 

Ca sau privilegiile, sau garanţiile, sau şi unile şi altele ale- 
obligaţiei vechi să asigure obligaţia cea nouă %, | 

"VII. Dar, dacă părţile senvoesc, sau ca o obligaţie con.-., 
„_diţională să fie înlocuită de îndată printr'una pură şi simplă, 

sau ca o obligaţie pură şi simplă să fie stânsă pentru totdea- 
una şi 'nlocuită de îndată printr'una condiţională, deşi astfel 
de condițiuni sunt valabile şi dau naştere la urmări, totuş nu: 
Sunt novaţii.. In adevăr, obligaţia condiţională neavând încă 
fiinţă, în cazul întăi nu este, ce să se stângă, iar în cazul al 

- doilea nu este, ce să se pună în l6c. Deci, spes debitum iri poate- 
fi deajuns pentru o nouă convenție 5!; dar, nu-i deajuns. pentru - 
o novaţie imediată. i o | 

B. Se obicinueşte să se deosebească pe de o parte novajia: 
- voluntară de novaţia necesară; iar pe de altă parte 'novaţia pri-- 
vativă de novaţia cumulativă. 

I. Novaţia voluntară este novaţia, cu care ne am îndelet-. 
nicit până acum şi care se face cu voia părţilor. | ” 

Novajia necesară ar fi schimbarea, pe care o îndrituire va-= 
lorificată pe calea judecătorească o Suferă mai întâi prin lifis: . 
contestatio şi apoi prin hotărire, schimbare, care s'ar face făr'de- 
voia impricinaţilor şi care de accea se cuvine s'o numim nece- 
sară 52. —Este drept, că izvoarele noastre %: apropie această schim .-- 

  

; 
49 V. Girard, |. c., p. 798, n. 1. 
50) D., 46, 2, de novationibus, 29; D., 13, 7, de pigneraticia actione,. ISI. | 
51) Maynz, |, c.. Il $. 29 n. 9 in fine; van Wetter, 1. e;, 1, $. 202, p. 718 şi 719, p.c. şin. 19, E | 

52) D, 46, 2, de novationibus, 29, 
53) Cajus, 3 $$ 180 şi 181,4 SS 106 şi 107; C., 7, 54, de usuris reb judicatae, 2 $ 2; Vaticana Jragmenia, 263. . . 

m



bare de novație. Insă, deşi ea are oarecare asemănare cu nova- 
ţia, totuş, după cum am arătat, se deosebeşte de aceasta, deci 

nu-i o adevărată novafie. Apoi, în dreptul vechiu atâta vreme 
- cât procedura per cognitionem n'ajunsese procedură obişnuită, 

procesul se înjghebă numai cu. voia impricinaţilor, deci nu se 
cuvine, nici ca întotdeauna aceea schimbare să | fie numită ne- 

cesară, : 
II. Novafia privativă este novaţia,. cu care ne-am: îndeletni- 

cit dână acum, şi care stânge obligaţia cea veche. 
Novaia cumulativă ar fi aceea, care adaogă ceva la ve- 

“chea obligaţie. Insă, întrucât vechea obligaţie nu-i stânsă, ci tră- 

eşte mai departe, nu se poate spune, că avem deaface cu o 

novație. Deci, adevărata novația este numai de un îel, acel din 
cazul înțâi; de acea, întcucât n'avem de cines'o deosebim, nu-i 

nevoie să-i. dăm nici un calificativ deosebitor.. 

C. Am spus, că novatio se poate face şi prin schimbarea 
persoanelor, adică punând o persoană în locul alteia, — Actul 

de a înlocui o persoană prin alta se numeşte delegatio 55, Per- 

„soana, care dă delegația se numeşte delegant. Aceea, care pri- 
meşte să fie pusă 'nlocul alteia, se numeşte delegat, iar aceea, 

în folosul căreia delegatul trebuie să facă o prestaţiune se nu- 

meşte delegatar. 
1) Delegaţia în dreptul vechiu se putea face sau prin itferarum 

obligatio, sau prin stipulație, sau prin litis contestatio, iar în 

dreptul nou ea se poate face numai prin aceste două din urmă, 

2) Deşi novatio se poate face prin delegație, de aci nu 

urmează, că orice delegație este o novaţie 5. In adevăr, aceste 

două instituţii se deosebesc una de alta: 
Mai întâi, delegația se poate iace şi prin litterarum obli- 

gatio şi prin litis contestatio, pe când este controversată cestiu- 

" nea, dacă novația se poate face prin lifterarum obligatio, iar prin 

litis contestatio nu se face o adevărată novaţie. - 
Apoi, delegația se poate face atât făr' de stângerea unei 

obligaţii, care are fiinţă de' mai inainte, cât şi făr'de înființarea ” 

54) V. Vol. 1, 1, $ 86, p. 410 şi a 
55) Cf. V, mai sus $ 301, B, 1, 1, p. 442. 
56) D., 46, 2, de novalionibus, 11 $ 1. : 

57) V. Maynz, 1. C., )l, $. 293, n. 6;-Girard, 1. c., p. 712 şi 713, n. 
i—aă ” | ”
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unei obligaţii nouă; pe când în aceste cazuri nu se poate face o novaţie, Astiel, când nici delegantul nu-i datornicul delega- tarului şi nici delegatul nu-i datornicul delegantului, dacă de- | legantul vrea sau să facă o donaţie delegatarului, sau să ajungă creditorul acestuia (făcându-i d, p. un împrumut), iar delegatul vrea şi el sau să. facă o donaţie delegantului, sau să ajungă credi- torul acestuia (făcându-i d. p. un împrumut), şi de aceea, delegatul, după îndemnul delegantului, făgăduește delegatarului o presta- țiune, nu avem de aface cu o novaţie, fiindcă lipseşte o obli- gaţie, care să fi existat mai dinainte 3%, Deasemenea, când delegantul vrea să facă delegatarului sau o plată, sau un impru- mut, sau o donaţie, iar delegatul vrea şi el să facă delegantu- - lui sau o plată, sau un împrumut, sau o donaţie, şi de aceea delegatul, după îndemnul delegantului, dă o sumă de bani de- legatarului, nu avem de aface cu o novaţie, fiindcă lipseşte o obligaţie nouă. | 
__8) Novaţia, care se face prin schimbarea datornicului, este tot o delegaţie ; însă, după cum am Sspus,- se obicinueşte, ca a- cest fel de novație să fie numită „expromissio. Ba, mai mult de cât atâta, unii scriitori întrebuinţează acest nume numai, când un datornic făre voia sa a fost înlocuit prin altul.— La Romani vorba expromitiere are un. înţeles mai larg“ şi este *ntrebuin- țată atât în cazuri de novaţie, în căâre sau datornicul nu-i schim- bat, ci numai creditorulS!, sau nu se schimbă nici creditorul nici datornicul &, cât şi în cazuri, în care nu-i vorba de novaţie 63, „_ 4) Novaia, care se face prin delegatio nominis, adică ptin înlocuirea creditorului vechiu cu altul nou, se aseamănă cu ce- Siunea, prin aceea că şi "n caz de cesiune un creditor nou ia locul celui vechiu. Dar, aceste două. instituţii se deosebesc: Intâiu, la novație e nevoie, ca datornicul delegat să consimiă; | 

; 
| 

  

53) D., 39, 5, de donationibus, 2 $ 2; D., 14, 3, de institoria actione, 19 $ 3. | 
59) D.. 44, 4, de doli mali et metus" exceptione, 4 $ 26; D,, 12, 1, de rebus credilis, 15 şi 9-8 8; D.; 17,1, mandati, 34 pr.; D, 39, 5, de aona= tionibus, 12 $ 1; D., 23, 3, de jure dotium, 5 $ 8, | 60) V. Maynz, |. c., 11 $. 293, n. 5 în fine; Girard, L.'e,, p, 712n.2, 61) D., 23, 3, de jure dotium, 36; D., 14, 6, de S.c. Macedoniano, 20, D.; 39, 5 de donat. 19 Ş 4. 
62) D., 14, 6. de senatusconsulip Macedaniano, 20. 63) D, 16, 1, ad senatusconsultum Vellejanum, 8 $ 8.
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pe când la cesiune nu e nevoie de aceasta. Al doilea, novația 

„_stânge vechea obligaţie şi o înlocueşte cu una nouă; pecând 

cesiunea lasă, ca obligaţia cedată să trăiască mai departe_dim- 

preună cu toate accesoriile, privilegiile ş. a. m. d.6, 

CAP. V. 

Iertarea datoriei. 

Ş. 321. 

lertarea datoriei este declararea sau arătarea făcută de 
creditor, că a primit ceea, ce i se cuvinea, fără ca în realitate 
să fi primit cevă, adică fără ca obligaţia să fi fost executată, 
fără să se facă o plată adevărată. De aceea se zice,că iertarea 

„datoriei se face printr'o plată imaginară. 
Creditorul iartă o datorie, fiindcă voeşte să tacă datorni= * 

cului un act de dărnicie, voeşte să-l deslege gratuit de obligaţie. 
lertarea datoriei se poate face sau prin contrarius actus, 

sau prin nudum pactum, - 
A. Contrarius actus este un act la fel cu acel, din carea 

izvorit obligaţia, pe care voim s'o iertăm, dar deandoaselea, - 

Deci, el va fi un act formal, când obligaţia de iertat izvorise 

dintPun contract formal şi va îi un act neformal, când acea o- 

bligaţie izvorise dintrun contract neformal. — Prin contrarius 
actus se poate iertă obligaţii izvorite sau din contracte formale, - 

sau din contracte consensuale; dar, nu se poate iertă. obligaţiile 

izvorite sau din contracte reale, sau din delicte. 

„1. In ce privește obligaţiile izvorite din contractele formale, 

Se ştie!, că 'n dreptul vechiu, pentru stângerea obligaţiilor iz- 
vorite din contractele formale numite sau nexum, sau stipulatio, 

. sau contractul literal, nu eră de ajuns plata (executarea) lor, ci 
mai trebuia un contrarius' actus, adică un act tot formal la îel 
cu nexum, sau cu stipulatio, sau cu contractul literal, dar dean-: 

doaselea. In -toate aceste cazuri contrarius actus tormal eră 
„forma solvendi şi eră și o adeverinţă formală. — Această .ade- 

64) V. mai sus $ 303, B, p. 451 şi $ 304, B, Il, p. 459, 
1) Cf., mai sus $ 306, B, III, 2, p. 464. -
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verinţă formală, din pricina efectelor formalismului, avea putere să stângă obligaţia atât în cazul, în care datornicul o executase, făcuse o plată adevărată (de pildă dăduse banii datoriţi), şi creditorul primise ceea, ce i se cuvinea. cât şi'n cazul, în care: datornicul n'o executase de loc, nu făcuse o plată adevărată, ci - numai o plată imaginară, şi deci creditorul z.u primise ceea, ce i se cuvinea, 
| După ce s'a recunoscut, că plata singură este deajuns, ca să stângă şi obligaţiile izvorite din contractele formale, contra- Tius actus formal n'a mai fost forma solvendi, adică nu mai eră nevoie numai decât de el, când obligaţia fusese stânsă prin executare, prin plata adevărată. Dar, el a rămas adeverinţă for- mală şi şi-a păstrat puterea stângătoare de obligaţie. De aceea, pe lângă alte întrebuinţări 2, contrarius actus tormal în totdeauna a putut fi întrebuințat, ca prin el să se facă şi iertarea unei datorii formale izvorite sau din nexum, sau din stipulatio, sau - “din contractul literal, întru, cât şi la iertarea unei datorii, după cum am spus, creditorul neprimind ceea, ce i se cuvine, şi ară- . tând totuş, că a primit, plata este deasemenea imaginară, Astfel: . | 1) Obligaţiile izvorite sau din nexum, sau din actele ase- mănate cu nexum şi anume din hotărirele judecătoreşti condem-= - nătoare, precum şi din legatum per damnationem având de obiect lucruri, care pondere, nimero, (mensura ?) constant, pot fi iertate prin libra et aere liberatio, adică printrun Conirarius actus, care „se făcea cu aceleaşi formalităţi ca şi nexum Şi care se deosebea de acesta prin aceea, că vorbele anumite erau rostite nu de cre- ditor, ci de datornic 3, | 

„ Obligaţia izvorâtă. din stipulație poate fi iertată prin ac- ceptilatio, adică printrun contrarius acius, care se face prin” rostirea unor vorbe anumite în chip de întrebare şi de respuns, ca şi sfipulaţia, şi care se deosebeşte de aceasta prin aceea, că. “întrebarea este făcută nu de. creditor, ci de datornic („quod ego „tibi promisi, habesne accepium“) şi respunsul este dat nu de da- tornic, ci de creditor („acceptum habeo“) +: Acceptilaţie verbală. 

2) V. Girard, |. c,, p. 727, 
3) Cajus 3 s$ 173—173. 
4) Cajus, 3 $ 199,
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Obligaţia izvorită din contractul „literal poate fi iertată printr'un contrarius actus, care se numeşte tot acceptilatio şi care se făcea prin scrierea unor vorbe anumite în catastitul ştiut ca şi contractul literal şi care se deosebea de acesta prin aceea, că'n loc de »€Xpensum“, se scria „„Acceptum“ ; dar, nu se ştie; . dacă această vorbă se scria “tot în catastitul creditorului, ca la naşterea obligaţiei, ori înacel al datornicului 5; Acceptilaţie scrisă. 
2) La toate aceste trei contrarii actus nu se poate adăopă nici dies şi nici condicio €, ă 
Priu fibra et aere liberalio jse poate stânga şi deci se poate şi iertă o datorie numai în întregime, nu şi parţial. 
Prin acceplilația verbală, pe vremea lui Caius, eră îndoeală LĂ dacă se poate stânge şi deci dacă se poate iertă. parţial o da- torie ; Justinian însă a înlăturat orice îndoeală 8. | -_- Acceplilaţia verbală poate îi făcută numai de părţi, care sunt de față. 

| 
La acceptilaţia verbală datornicul, dacă nu-i nici infans, nici nebun, poate să ia parfe, fie în persoană, fie prin acei care se găsesc sub puterea sa, căci aceştia pot să-i îmbunătăţească starea ; iar creditorul, dacă e capabil să-şi înrăutăţească starea poate să ia parte, dar numai în persoană, nu şi prin acei, care se găsesc 

sub puterea sa, căci aceştia nu pot să-i inrăutăţească starea.— 
Dar, atât datornicul, cât şi creditorul nu pot fi reprezentaţi prin - exiraneae personae (lutor, curator, procurator) la o  acceptilatio. De aceea, ea nu poate fi făcută nici de -tutor pentru infans, nici de' curator pentru furiosus, nici de procurator pentru partea ca- pabilă, care sau nu poate lucră în persoană, deşi domiciliază în acelaş loc cu cealaltă parte, sau nu domiciliază în acelaş loc . şi nefiind de faţă nu poate lucră în “persoană. — Aceste greu- tăţi pot îi înlăturate foarte uşor printr'o novaţie cu schimbarea “persoanelor, căci, 'acele exiraneae personae, deşi nu pot face o. acceptilaiio pentru alţii, totuş pot face o novatio pentru alţii % Asttel : Tutor.şi curator vor luă locul “lui infans Şi al lui furio- 

  

5) Plinius Secundus Epistolae. 2, 4, 2. 
6) V. Vol. 1, 1, $74, n. 50, p. 372 şi $75,n. 9, p. 376. D., 46, 4, de acceptilatione, 4, 5;.D.. 20, 1, de zegulis juris, 17; Vaticana fragmenta, 329. 7) Cajus, 3 $ 172, 
8) ]., 3, 29, gquibus modis obligatio tolitur, $ 1. 
9) V. mai sus n. 19 şi 20, p. 519. !
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Sus şi apoi vor .face acceptilatio cu cealaltă parte, Deasemenea, 
procurator sau va luă locul părţii, care nu poate lucră în per- 

soană, deşi e de față, şi apoi va face acceptilatio, sau va luă 
locul părţii, care nu-i de faţă, şi astiel, amândouă părţile fiind 

de faţă, vor face apoi acceptilatio ». 
3) Cele trei 'contrarii actus, fiind chipuri civile şi formale - 

de stângere a obligaţiilor, au de efect, ca să stângă datoria ier- 

tată dimpreună cu toate accesoriile ei ipso jure, faţă de toţi in- 

teresaţii şi pentru totdeauna. De aceea: 
Acceptilatio tăcută cu datornicul de oricefcreditor, fie prin- 

cipal, fie accesor,. desleagă pe datornic faţă de toţi creditorii; 

iar aceea făcută de creditor cu unul din datornici, îie cu acel 

principal, fie cu acel accesor,desleagă pe toţi datornicii. Astfel. 

acceptilatio făcută cu datornicul principal desleagă pe garant, 

iar aceea, făcută cu garantul desleagă pe datornicul principal. 

Dacă acceptilatio a fost făcută “sine causa, creditorul are 

condictio sine causa; dacă a fost înrâurită de dolus, creditorul 

are actio de dolo. 
Dacă părţilor li pare rău, că au stâns vechea obligaţie 

şi voesc, ca între ele să aibă din nou fiinţă o obligaţie, n'au 
de cât să facă un nou contract. Dar, dacă ar voi să desființeze 

acceptilatio, pentru ca să învieze vechea obligaţie dimpreună cu 

accesoriile ei, nu pot s'o facă!!, Accepiilaiio esie irevocabilă ! 
Il. In ce priveşte obligaţiile izvorite din contractele consen- 

" suale. Contractele consensuale fiind contracte neformale, adică 

pentru înființarea lor nefiind nevoie de nici o formalitate, ci, 
după cum am spus, fiind deajuns simpla împreună-inţelegere, 

consensus, urmează, că: Pentru desfiinţarea acestor contracte 

trebuie să fie deajuns iun contrarius actus tot neformal, „adică . 
un contrarius consensus 13, şi pentru desfiinţarea obligaţiilor iz- 

vorite din astfel de contracte trebuie: de asemenea să fie dea- 

juns acel contrarius actus neformal. — In adevăr (spre deose- 

bire de "obligaţiile izvorite din contractele formale), obligaţiile 

izvorite din contractele consensuale au putut fi desfiinţate de la 

10) D., 46. 4, de acceptilatione. 13 $ 10. 

11) V. Girard. |. c., p. 726—727. | 

12) V. mai sus $. 215., C, 1], 1, p. 103. - - 

13) Se mai zice şi contrarius dissensus, muluus dissensus; dar, acest 

chip de rostire e greşit!



— 531 — 

început, nu numai prin plată, ci şi printr'un contrarius actus 
neformal făr'de plată, prin contrarius consensus. Acest contrarius 

„actus n'a avut nevoie să treacă prin fazele de la obligaţiile iz- vorite din contractele formale, (adică mai întâi să siângă obli- 
gaţia numai în cazul, în care se făcuse o plată adevărată, şi apoi s'ajungă s'o stângă şi ?n cazul, în care se făcuse numai o. plată imaginară), ci, de la 'nceput a putut să stângă făr'de plată, adică fără de executare, “obligaţiile izvorite din contractele con- 
sensuale. De aceea, el a putut fi întrebuințat la iertarea acestui fel de datorii, întru cât, după cum am văzut, la iertarea dato- 
riei, creditorul: neprimind cea, ce i se cuvine, şi arătând totuş, că a primit, ohligaţia se Stânge tot far'de executare, 

1) Contrarius consensus este un nudum pactum, adică o convenţie ; deci, pentru ca să aibă fiinţă, trebuie să întrunească 
toate elementele, care se cer pentru naşterea şi tăria oricării convenții 14, 

EI a fost întrebuințat de Romani în cazul, în care nici una din părţi nu executase obligaţiile, care o priveau, adică în caz de re integra, (re nondum secuta, rebus adhuc integris, integris omnibus)"5. In acest caz n'avem de a face numai cu iertarea, unei din părţi de cătră cealaltă, ci cu O iertare reciprocă, amân- două părţile vor să se deslege una pe-alta, adică se 'nțeleg să iese din legătura contractuală. | 
Conirarius consensus a fosi întrebuințat chiar Şi 'n cazul, „În care una din părţi executase obligaţiile, care 0 priveau, cu condiţie ca să se restatornicească mai întâiu starea de mai îna- " înte rebus in retegrum: restitutis (in integrum restitutis his, guae praestitissem) 15, — Insă, în acest caz trebuie să recunoaştem, că... deslegarea problemei, deşi e practică, nu-i juridică! In adevăr, să presupunem, că s'a incheiat un contract de vânzare 17 şi că, după ce vânzătorul a. predat lucrul vândut, adică şi-a executat obligaţia sa, părţile voesc să facă o iertare de datorii. Pentru - aceasta, se zice, că trebuie mai întâi, ca să se înapoieze lucrul de cumpărător vânzătorului şi astfel, starea de mai înainte fiind resta- PI 

. 
14) V. mai sus $ 216 şi urm. p. 111 şi urm. - 15) C., 4, 45, guando licet ab emptiane discedere, 1; D, 2, 14, de paciis, 7 $ 6, 58; D,, 18, 5, de restindenda venditione, 3. 
16) D,, 2, 14, de pactis, 58. 
11) V. mai sus n. ]2,
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tornicită, se poate întrebuință apoi contrarius consensus, Dar, 

nu-i aşa |! Inapoierea lucrului nu face să reînvieze obligaţia vân- 
zătorului; deci, starea de mai înainte nefiind restatornicită, con- 

tractul de vânzare nefiind reînfiinţat, ar fi. trebuit să nu se poată 
întrebuinţă contrarius consensus. 

2) Contrarius consensus, deşi un _nudum paclum, totuş faţă 
de contractul consensual este un contract consensual deandoa- 

selea, De aceea, el are de efect să desființeze acel contract 

cConsensual ipso jure, cu desăvârşire !8— Contractul consensual 

fiind desfiinţat, şi obligaţiile, care izvoriseră din el, împreună 

cu accesoriile lor, fie chezăşii personale, fie chezăşii reale, se 

stâng deasemenea ipso jure şi cu desăvârşire. — Insă, dacă la 

un contract consensual s'au adăogat obligaţii accesorii cu ajutorul 

unor contracte formale, de pildă printr'un contract verbal, pre- 

cum. este stipulatio duplae adăogată la un contract de vânzare, 

contrarius consensus nu mai are putere să desființeze ipso jure: 

acele obligaţii accesorii, ci faţă de ele are puterea oricărui 
nudum pactum, adică lucrează per exceplionem ; deci, ele vor fi 

stânse exceptionis ope, dar jure civile vor trăi mai depaite*?. 
II. /n ce privește obligaţiile izvorâte sau din contractele reale, 

sau din delicte. Am spus că ?n aceste cazuri iertarea datoriei nu 

se poate faca prin conirarius actus. In adevăr: 
In caz de obligații izvorite din contactele reale înființate: 

re2%, adică sau prin darea şi primirea unui lucru, sau prin pre- | 

darea şi primirea unui lucru, dacă s'ar face un act la fel, ca 

acel, care a dat naştere acestor obligaţii, dar deandoaselea, a- 

dică, dacă sau s'ar da înapoi lucrul primit, sau S'ar înapoiă - - 

acel. lucru, printr'aceasta s'ar face o plată adevărată şi obliga- 
țiile, s'ar stânge,:dar s'ar stânge prin executare, adică indrituitul: 

ar primi. ceea, ce-i se cuvine, nu S'ar stânge fără executare, cum 

trebuie să se "ntâmple la iertarea datoriei, când după cum am 

spus, creditorul ru primeşte ceea, ce i se cuvine, şi totuş arată, 
-că a primit, 

In caz de obligaţii izvorite din delicte dacă s'ar face un 
„act la fel cu acel, care a dat naştere acestor obligaţii, dar dean- 

18) D., 2, 14, de paciis, 27 $ 2: „ . . dem dicendus (spicuit din Pa- 

ulus, libro terlio ad edictumn). . 

- 19) D., 18, 5, de rescidenda vendilione,. '3, (spicuit tot din Paulus, libro: 

irigensimo tertio ad edictum). ”
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doaselea, s'ar săvârşi un nou delici, aşa că sfârşitul ar îi nu 
„numai că: nu S'ar stânge acele obligaţii; făr” de executare, dar 

S'ar da naştere la obligaţii nouă. 1 
Aşa dar, în cazul întăi contrarius actus fiind o adevărată 

plată, iar în cazul al doilea fiind un delict, nu poate fi între- 
buinţat pentru iertarea datoriilor izvorind sau din contractele- 
reale, sau: din delicte. - | | 

"Dar, Cajus Aquilius Gallus a născocit pentru stipulaţie o. 
formulă nouă, numită după numele său stipulatio Aquiliana 21, 
care putea să fie întrebuințată în cazurile, în care vechile for- 
mule nu erau deajuns şi cu care se putea'face o novaţie, schim- 
bând orice obligaţie de mai înainte într'o obligaţie verbală. De- 
când sa plăsmuit stipulatio Aquiliana, atât obligaţiile izvorite- 
din contractele reale, cât şi acele izvorâte din delicte, puteau să. 
fie iertate, nu deadreptul, ci făcându-se un înconjur: In adevăr, 

“părţile, prin stipulatio Aquiliana făceau mai întâiu o novaţie,. 
schimbând aceste obligaţii în obligaţii verbale, pe care apoi, 
ca pe orice obligaţie verbală, le iertă prin contrarius actus numit. 
acceptilatio. _ 

Din cele de'mai sus se vede, cum, întrebuintându-se. si= 
pulatio Aquiliana, s'a putut ajunge, ca acceptilatio să tie mijlocul 

„obştesc nu numai de a iertă o datorie, ci de a da adeverinţă 
formală pentru orice daturii, chiar şi pentru datoriile reciproce . 
izvorînd din contractele sinalagmatice 2, şi mai ales de a da. : 
adeverinţă (chitanţă) formală pentru saldo, adică pentru rămăşiţa: 
datorită după răftuirea socotelelor %. - a 

B. Nudum pactum. Am văzut, că nudum Pactum poate: fi 
întrebuințat la iertarea datoriei izvorind dintr'un contract con= 
sensual şi că stânge o astfel de datorie ipso jure 21 — Deasemenea. 
el, fiind deajuns, ca să dea naştere unei naturalis obligatio, 
poate fi întrebuințat şi la iertarea unei astfel de datorii şi o:, 
stânge tot ipso: jure 3, — In sfârşit; poate fi întrebuințat şi Ia, 

  

20) V. mai sus Ş 215, C, 11, 1; p. 102. 
21) Cajus, 3 $ -170; ]., 3, 29, 'quibus modis obligatio iollitur, Ş 2. V.. mai sus $ 320, n. 7, p. 517 şi n. 33, p.521.: - , 
22) D, 18, 5, de rescindenda venditione, 5, pr; D, 46, 4, de accep-— dilatione, 2, Si | 23) V. mai jos Ş 321 bis, n. 3., 

24) V. mai sus n, 18.: | 
25) D., 46, 3, de solutionibus, 95 $ 4. 

-
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iertarea obligaţiilor penale izvorâte sau din furtum, sau din in- 
juriae, pe care le stânge tot ipso jure. 

E îndoelnic, dacă nudum pactum poate stânge ipso jure 

obligaţia, pe care o are datornicul închis la. creditor acasă în 

răstimpul celor 60 de zile după ;nanus injectio. 

„ Insă, fiindcă el nu poate da naştere unei civilis obligatio, 

nu poate nici s'o stângă jure, civile, ci numai exceptionis ope. 

Acest chip de stângere a obligaţiilor, deși mai puţin energic, 

“totuş a fost întrebuințat pentru iertarea datoriei. 

Pentru ca o datorie să fie iertată prin nudum pactum + nu | 
se cere nici o formalitate. iertarea se va putea face deci prin-. 

trun nudum pactum sau scris, sau verbal, sau tacit... 
Avem de a face cu un nudum pactum tacit de iertare a 

“datoriei în următoarele cazuri: Când fcreditorul sau nimiceşte 

înscrisul doveditoral creanţei, sau îl şterge (cancellare). — Când 

creditorul înapoiază datornicului acel înscris. — Deasemenea 
putem avea de-a face cu un nudum pactum de iertare a datoriei, 

când între creditor. şi datornic se -încheie un pactum de non 

petendo—Să ne 'ndeletnicim mai de aproape cu acest din urmă: 

C. Pactum de non petendo. 

“|. EI este acel nudum pactum, prin care se făgădueşte, să 

mu se reclame executarea unei obligaţii. — In izvoarele noastre 
„e numit pactum ne petatur, pactum conventurm, pactum, conventio. 

Pactum de non petendo, fiind un nudum pactum, pentru ca 

să aibă fiinţă are nevoie numai de consimţimântul părţilor. De 

aceea: Poate fi incheiat sau în persoană de orice parte capabilă 
(precum “e chiar şi robul, în ce priveşte creanţele peculiului 
său) %, sau prin reprezentanţi imputerniciţi în deajuns pentru 
aceasta, precum e un mandatar 2, sau de părți, care sunt de 
față (prezente), sau de părţi, care nu-s de faţă (absente) şi care 
îşi arată voinţa fie per epistolam, îis per nuntium. — Pote fi 

sau expres, sau tacit, adică să reiasă din împrejurări, precum 
e cazul, când creditorul de bunăvoie înapoiază datornicului în- 
scrisul doveditor al datoriei?8.— Poate fi privitor la o obligaţie 
smăscută din orice izvor şi sau la datoria întreagă, sau numai 

26) D., 2, 14, de pactis, 35 Ş 2. A | 
27) D., 2, 14, de pactis, 10 $2. " 
23) D., 2, 14, de pactis, 2 $ 1.
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la o parte din ea. — In Sfârşit, îngăduie să i se adaoge sau un: 
termin, o sau condiţie, sau o stipulatio poenae %, ” 

El poate fi valorificat prin exceplio pacti, care glăsueşte :: „Si non convenerit ne eam pecuniam peteret“ 3, 
II. Pactum de non petendo, ca ori ce convenţiune dă naş- tere la efecte potrivit voinţei părţilor 3!, De aceea, el nu cuprinde- în sine în totdeauna o iertare a datoriei, 'adică o Stângere a obli- gaţiei pentru totdeauna, ci numai atunci, când aşa a fost cugetul 

părţilor. Din acest punct de vedere el se deosebeşte în pactum: de non petendo in personam, şi 'n 'pactum de non petendo in em 2, şi se mai poate, ca să fie sau ex altera parte in rem, ex altera parte in Personam, sau ex utrague parte in rem vel: in personam 3%). | 
1) Pactum de non petendo in personam este acela, care priveşte sau pe o persoană anume “arătată, sau pe persoanele 

anume arătate. Acest fel de pactum are efecte numai față de persoa-- nele arătate, care sau nu vor putea reclamă executarea obligaţiei, 
sau nu vor putea fi reclamate să execute obligaţia, şi n'are- 
electe faţă :de moştenitorii acestor persoane, precum şi faţă de 
cei de al treilea, care nici nu pot să se folosească şi nici mau. 
să se teamă de el. De pildă: Când creditorul a făgăduit unui . 
datornic, că nu-i va reclamă prestaţiunea cuvenită, pactum de 
non petendo cuprinde în sine o iertare a datoriei numai față de: 
acel datornic, obligaţia se va stânge numai faţă de el, dar va 
trăi mai departe faţă de moştenitorii lui, precum şi faţă de cei-. 
lalţi datornici şi de garanţii datoriei 3:—-Când creditorul a făgă= - 
duit numai, că el nu va reclamă prestaţiunea cuvenită dela da- 
tornic, pactum de non petendo nu cuprinde în sine o iertare a. 
datoriei nici măcar faţă de datornic, ci cuprinde numai o amâ- 
nare a executării obligaţiei, moştenitorii. creditorului vor putea. 

  

29) D,, 2, 14, de pactis, 10 $1. 
30) Cajus, 4 $ 126, | . 
31) D., 2, 14, de pacitis, 7 $8:,... non minus ex verbis, quam ex: 

mente convenientium aestimandum est, - 
32) D., 2, 13, de pactis, 7 $ 8. 
33) Dig., 2, 14, de pactis, 51 $1. . 

84) Dig, 2, 14, de pactis, 17:$ 3, 21 pr., 22, 25 $ 1;57 $ 1; Dig., 20, 
6, quibus modis pignus solvitur, 5; Dig., 34, 3, de liberatione Iegata, 3$ 3, 
35, pr.şi ŞI.
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“reclamă executarea.— Când creditorul a făgăduit datornicului, că, 

_“mu va reclamă intra certum tempus, de pildă intra guinguenniurm, 

deasemenea ave: de a face numai cu O amânare a executării. 

2) Pactum de non petendo in rem este acela, care glăsueşte 
-generaliter, erga omnes. Acest pactum (dacă nu-i mărginit de- 

creditor, care: a făgăduit datornicului numai inira certum lempus 

să nu reclame) dă naştere la efecte nu numai faţă de datornic 

şi de moştenitorii lui, ci şi față de toţi cei de al treilea, care 
au interes, ca datornicul să fie deslegat de datoria sa, deşi 

pentru ei pactum este res. inter alios acta. — In aceste cazuri 
pactum de non petendo cuprinde în sine iertarea datoriei $, 

Astfel: 

| Garantul de regulă trage folos din pactum de non petando 

făcut de creditor cu datornicul principal, căci. altfel acesta, tre- 

buind să despăgubească pe garant, ajunge să fie silit să execute 

tocmai datoria, care îi fusese iertată. 

„ Deasemenea în obligaţiile coreale, şi la cofidejusori, după 

cum: vom vedea, în cazul în care sau cocreditorii, sau codator- 

nicii, sau cofidejusorii pot. să aibă recurs unii în potriva altora, 

pactum. de non petendo dă naştere la efecte şi faţă de persoa- 
nele, care n'au luat parte la încheiarea sa. 

Dar, datornicul principal nu se poate folosi de pactum non 

petendo - încheiat cu garantul, căci de regulă m'are recurs în po- 
triva acestuia. 

Părţile dacă voesc, ca dintr'un astfel de pactum să tragă 

folos. şi cei de al treilea, care n'au nici un interes la desle- 
garea aceluia, care Pa încheiat, de pildă, ca datornicul principal 

să fie deslegat şi el prin pactum de non petendo făcut cu ga- 

rantul, pot să facă aceasta, spunând'o anume. insă, în acest 

caz datornicul nu va avea exceptio pacti, căci m'a luat parle la 

pact, ci exceptio doli. 

3) Când este îndoială, ce fel de pacium de non petendo au 
voit să facă pănţile, se presupune, că au voit să facă unul în 

-Tem, iar nu unul în personam. 

III. Pactum de non petendo nu-i irevocabil, ci poate fi des- 

ființat, Astfel, când el a fost incheiat fără cauză, sub înriurirea 

35) Dig., 50, 16, de verborum significalione, 35; Cod., 8, 25, de remis- 
:sione pignoris, 5..  
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unui dolus, se poate respinge exceptio pacti prin replicatio doli;: 
iar când, după ce s'a 'ncheiat un pactum de non petendo (care. 
ma stâns ipso jure obligaţia), s'a făcut un pactum de petendo 
(pactum ut petatur), se poate respinge exceptio pacti prin repli- 
catio pacii, care glăsueşte: „Si non postea convenerit ut eam 
pecuniam petere liceret“ 3%, | 

IV. Acceptilatio, care nu întruneşte toate elementele, spre a 
avea putere ca acceptilatio, poate să dea naştere la efecte, ca şi.. 
cum ar fi un pactum -de non petendo 3, | 

Ş. 321 bis. 

A. Am Spus!, că acele trei contrarii actus formale (ibra.- 
et aere liberatio, acceplilatio verbală şi acceptilatio scrisă) au şi alte - 
întrebuinţări, pe lângă acea de a Stânge o datorie prin iertare. 
Astfel 2: a) Fiecare din ele se întrebuinţă şi pentru a avea o 
dovadă mai uşoară, că s'a făcut plata unei obligaţii. In acest 
caz, deşi s'a ajuns, ca să nu mai fie nevoie de un contrarius actus: 
nici pentru stângerea obligaţiilor izvorite din contractele formale, 
totuş; fiindcă dovada plăţii eră mai greu de făcut prin celelalte 
mijloace, părțile intrebuinţau unul din cele trei contrarii actus: - 
formale, ca să aibă adeverinţă formală. 6) Acceptilatio se *ntre- 
buință şi pentru: A face un act de dărnicie, fie o donaţie, 
fie o înzestrare.—A face acte Oneroase şi anume să stângem o 

„obligaţie, care :sau făcea obiectul unei liberatio legata, sau iz-. 
„Vorise dintr'o:tăgădueală făcută fie fără cauză, fie sub înrâuri- 

rea unui metus, îie. în paguba creditorilor, — A da naştere, cel 
puţin pe vremea lui Justinian, unui sontract fă”de nume. — A 
face o răfueală a socotelilor 3. De pildă: O persoană, care avea. 

“mai multe creanţe faţă de alta, le "'nlocuia întâi pe toate printr'o 
“singură creanţă verbală, pe care apoi o stângea prin acceptilatio ?* 

  

36) Cajus, 4 $ 136 in fine; ]., 4, 14, de :eplicalionibus, pr D., 2, 14,. 
de pactis, 27 $ 2, 55. | , 

37) D., 46, 4, de acceptilatione, 8, pr., 19, pr., 23; D,, 2, 14, de pactis, . 
21 $ 9; D., 18,5, de rescindenda venditione, 5, pr:.,, .. . Acceytilatio in hac. 
causa non sua natura, sed potestate conventionis valet-.. | ” 

1) V. mai sus $ 321, n.2, p. 528. " 
2) V. Girard, 1. c., p. 727, 
3) V. mai sus $ 321, n. 23,
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B. Afară de iertarea datoriei, cu care ne-am îndeletnicit 
“până acum şi prin care se face un act de dărnicie, mai sunt şi 
-alte feluri de iertări de datorie, prin. care se face un act oneros. 
Astiel: - e | 

1) lertarea datoriei făcută de o persoană, care vrea, ca o 
„obligaţie, care o priveşte, să fie executată. De pildă : Datornicul, 
-a cărui datorie e garantată, însărcinează prin testament pe moş- 
tenitorul său să deslege pe garant (liberatio legatio) şi aşa obli- 
gaţia va îi executată pentru datornic de moştenitor +, 

2) Iertarea datoriei făcută în schimbul unei prestaţiuni, 
care sau a fost primită, sau se va primi. De pildă: Creditorul, 
după, ce-a primit plata, face o acceptilatio. cu datornicui, care, 

_. după cum am văzut, voia să aibă o adeverinţă formală. Soţia, 
fiind creditoarea soţului său şi voind să se înzestreze, iartă prin 
„acceptilatio datoria soţului său dotis constiluendae causa 5, | 

3) lertarea - datoriei făcută în schimbul unei deslegări de 
obligaţie. De "pildă: Creditorul, ca să2deslege pe datornicul 
“datornicului său, iartă datoria datornicuilui său, cu îndatorirea 
“ca acesta în schimb să deslege pe datornicul lui 6, 

C. Din cele de mai sus reiesă, că iertarea datoriei. se poate 
face nu numai prin acte inter vivos, ci. şi prin acte mortis causa, 
:şi anume prin liberatio legata. Cu aceasta din urmă ne vom în- 
-deletnici mai pe larg la legata, 

CAP. VI 

Coniusia. 

$. 322, 

„Intrunirea în aceeaş persoană a însuşirilor de creditor al 
“unei obligaţii şi de datornic' al aceleiaş obligaţii se numeşte 
'tot confusio. n - | Da | 

Această confusie, trebuie: să stângă obligaţia. In avevăr, 
“-Ştim, că obligaţia? este un raport între două persoane anume 

4) D., 34, 3, de liberatione legata, 5 $ 1.—Cî. mai sus n. 2 şi: urm. 
-p. 537, i A e 

” - 5) Du 23, 3, de jure dotium, 41 Ş 2.—Cf. mai sus n. 2.şi urm,, p. 337. 
6) D., 19, 5, de praescriptis verbis, 9.—Cf. mai sus n. 2 şi urm., p.537.



arătate, din care una datoreşte o prestaţiune celeilalte 1. Confusia- 
făcând, ca din acele două persoane să rămână una singură, ar 
urmă ca obligaţia să fie un raport între o persoană cu ea însăş, 
iar nu între două persoane, ceea ce nuse poate, şi ca o persoană 
să-şi datorească sie însăş o prestațiune, ceeace iar nu se poate ! 

Confusia se "tâmplă cele de mai multe ori din pricina 
unei moşteniri, adică a unei succesiuni cu titlul universa! (Suc- 
cessio per universitatem) 2. De pildă: Sau creditorul moşteneşte pe 
datornic, sau datornicul moşteneşte pe creditor 3. Dar, conjusia” 
se poate întâmpla şi din pricina unei succesiunii cu titlu par- 
ticular (successio in sigulas res) +, precum âr fi sau tovărăşia uni- 
versală, sau cumpărarea unei moşteniri, şi din pricina unei ce- 
siuni. De pildă: Creditorul trece acţiunea creanţei sale prin ce- 
siune -asupra datornicului ş. a.-- 

Confusia stânge ipso jure obligaţia dimpreună cu toate ac- 
cesoriile ei în măsura, în care însuşirea de creditor şi acea de 
datornic se găsesc întrunite în aceiaş persoană; dar, ea lasă 
neatinse îndrituirile celor. de al treilea, Asfel: : | 

| In cazul, în care avem de a face cu o obligaţie garantată, 
dacă sau creditorul succedează pe datornicul principal, sau a 
ceasta succedează pe ' creditor, se stânge nu numai obligaţia 
principală, ci şi obligaţia accesorie de garanţie, adică şi garantul. 
e deslegat în măsura, în care s'a întâmplat succesiunea. Dar, 
dacă sau creditorul succedează pe garant, sau acesta pe creditor, 
se, stânge numai obligaţia accesorie de garanţie, iar nici decum. 
şi obligaţia principală 5, | 

Se poate, ca o confusie să'nceteze din pricina unei intâm-. 
plări de mai pe urmă, care desparte însușirile întrunite în a-. 
ceiaş persoană, De pildă: Confusia pricinuită de dobândirea. 
unei moşteniri încetează, când acea dobândire a fost desfiinţată. 
In aceste cazuri, dacă obligaţia a fost stânsă, ea trebuie reîn- 
ființată după cererea părţii interesate ; iar, dacă efectul confu- 
ziunei nu s'a arătat, obligaţia este privită fictiv, ca şi cum n'a. 

- încetat de a avea fiinţă 6, ” | 

1) Cf. $. 201, n. 1. 
2) V. Vol. 1, 1, $ 15, 1V, 4, p.'194. 
3) D., 46, 3, de solutionibus, 75, 95 Ş 2. 
4):V. mai sus n. 2, . o. 
5) D., 46, 1, de fidejussoribus, 71, pr. in fine. 
6) D., 29, 2, de adquirenda hereditate, 871 $ 1.; D., 5, 2, de inojficioso. 

testamento, 21 $ 2; D., 36, 1, ad Senatusconsultim Trebellianum, 59, pr., 80..



CAPUL 

Transacţia. 

Ş. 323. 

A. Transacţia (fransactio) este o convenţie, care pune 

capăt unei contestări îndoelnice dintre părţi prin jertie Te- 

ciproce. De pildă: L. Titius, care pretinde, că are de luat 10) 

-de HS. de la C. Sejus, care tăgădueşte, că ar avea de dat a- 
ceastă sumă, se învoesc, sau ca acel dintăi să renunţe la 50 
-HS, iar cel de al doilea să plătească 50 de HS, sau ca acel de 
al doilea să plătească tot, adică 100 de HS, iar cel dintăi să 
-dea acestuia un inel de aur. 

Când contestarea e privitoare la o îndrituire. de obligaţie, 
ca în pilda de mai sus, prin jertfirea totală, ori parţială a în- 
drituirii aceasta se stânge sau în intregime, sau în parte: Dea- 
:ceea, ne putem îndeletnici cu transacţia la stângerea obligaţiilor !. 

B. Pentru ca o transacţie să “fie valabilă se cere întrunirea 
“următoarelor trei elemente: O contestare îndoelnică, jertfe reci- 
-proce şi o convenţie. 

|. O contestare îndoelnică. 

1) Contestarea poate să fie o contestare judecătorească, a- 
-dică un proces. Dar, ea poate să fie şi 'extra judecătorească ; 
-adică, nu-i nevoie numai de cât, ca între părţi să fie un proces, 
-ci este deajuns şi frica de proces (propter timorem lit:s) 2. 

Contestarea poate fi privitoare la ori şi ce fel deîndrituiri: 
Persoanele 3, patrimoniale (fie reale 4, fie de obligaţii) 3, de fa- 
“milie 6, de moştenire 7. 

2) Indoeala poate să fie sau de drept, sau de fapt, adică, 
:poate să fie privitoare sau la îndrituiri, sau la fapte. 

1) Unii învăţati se *ndeletnicesc cu transacţia în „Partea generală“, 
"după res judicata. Astfel face Savigny, Se mai poate să ne e îndeletnicim cu 
-ea şi la „Contractele inominate“. V. mai jos n. 22. 

2) c, 2, 4, de transaclionibus, 2 
3) C., 2, 4, de iransact., 13. 

4) C., 2, 4 de transact., 9 $ 33 (34). 
5) C., 2, 4, de transaci,, 1, 3, 4, 33 (34). | | 
6) D., 2. 15, de transact., 3, pr., 14; C., 2, 4, de transact, 2,6, 

210, 11, 15, ” 
7) V. mai sus n. 6.
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Indoeala de drept este acea pricinuită de nesiguranța sau 
-a existenţei îndrituirii, sau a cuprinsului ei, sau a putinţei de a 
-0 “exercită. , 

Indoeala de fapt este acea pricinuită de nesiguranța întâm- 
plării faptelor. De pildă: indrituitul la o rentă pe vieață vo- 
eşte să i se dea capitalul. Pentru a face socoteala capitalului, 
trebuie să se ştie, câţi ani mai are de trăit acel îndrituit: Dar, 
aceasta nu se poate şti! |. | 

Dacă lipseşte iîndoeala nu se poate face transacţia. De a- 
ceea: Renunţarea la o îndrituire sigură (neîndoelnică) nu-i tran- 
sacţie, ci donaţie 8, — Tot, de aceea, nu se poate face transacţie 
asupra unui proces sfârşit prin hotărâre definitivă (res judicata) ?, 
Pentru ca părţile să poată stânge o res judicata, trebuie mai - 
întăi s'o înlătureze în chip formal şi anume: Prin stipulatio A- 
quiliana înlocuesc res judicata cu o obligaţie verbală (adică 
fac o novaţie), pe care apoi o stâng prin acceptilatio 10, 
„i, Jertfe reciproce, 

„Fiecare interesat trebuie să facă o jertiă şi anume: Sau 
amândoi interesaţi renunță la o parte din îndrituirile, pe care 

„cred, că le are unul faţă de celălalt; sau numai unul din ei Te= 
nunţă, iar celălalt se obligă să facă o prestaţiune anumită, 

Dacă un interesat, ar renunţă la pretenţiile sale fărde nici 
o răsplată, făr'de nici un echivalent de primit de la celălalt, 
mam avea de a face cu o transacţie, ci cu un act de dărnicie (liberalitate) 11, - o 

III. O convenție (nudum pactum) valabilă. | | 
Trausacţia, fiind o convenţie, ca să fie valabilă trebuie să întrunească toate elementele Cerute pentru valabilitatea conven- 

ţiilor şi anume: 
1) Capacitatea părţilor de agere, de a face o transacţie 12, 
Partea,. care renunță la o îndrituire a sa, trebuie să fie ca- pabilă de a înstreină; iar partea, care se obligă 'să facă în schimb 

o prestaţiune, trebuie să fie capabilă de a se obligă. | 

8) D., 2,:15, de iransact., 1 în fine. 
9) Paul, Sententiae. |, 1 Ş 5. D., 12, 6, de condict. indebiti, 23 $ 1, 10) C., 2, 4, de transact., 32.—Dernburg, |. c. II, $ 109, n. 7. 
11) C., 2, 4, de transact, 38; C., 6, 31, de repudianda vel abstinenda hereditate, 3 in fine, " 
12) D., 3, 3, de procurat, 60; D., 2, 15, de transact,, 13; C., 2, 4, de iransaci,, 7. 

7
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2) Un obiect, asupra căruia se poate transige. De pildă: . 
Indrituirea, la care se renunţă, trebuie să fie in commercio. 

Dacă ea este extra commercium, nu poate face: obiectul unei 
transacţii, căci nu se poate, ca: prin învoieli particulare să ne 
abatem de la rânduelile dreptului public 13, 

Dacă după moartea unei persoane a rămas un testament, 
nu se poate face transacţie înainte de deschiderea testamentului, 
fiindcă trebuie să se cunoască cuprinsul aeestuia 14. . - 

Dacă printr'un legat s'a lăsat unei persoane alimente, nu 
se poate face transacţie de cât cu încuviințarea judecătorului, 
fiindcă altfel s'ar putea, ca acea persoană să moară de foame: 

şi deci scopul pentru care s'a făcut acel legat să nu fie ajuns 3, 
3) Consimţimântul părţilor. - 

Voința părţilor de a încheia o transacţie « să nu fie înrăurită. 

nici de eroare, nici de violenţă, nici de dol; atfel convenţia 
Sau nu va există, sau va fi anulabilă 16, 

C. Când aceste trei elemente se găsesc întrunite, transacţia: 
produce efectele următoare: 

Ca ori ce convenţie ea are putere de lege între părţi în 
ceea, ce priveşte obiectul său. Deci, în materia noastră, stange 
îndrituirile, la care părţile au renunţat !?, 

Transacţia, prin care se curmă un proces, se aseamănă cu. 

res judicata şi cu jusjurandum_decisorium * dar, nu-i identică cu 
acestea 18, 

Violarea transacţiei întărită prin jurământ atrage infamia 19, 
D. Transacţia, fiind o simplă convenţie, nudum pacturm, dă. 

naştere numai la o excepţiune, iar nu la o acţiune. De aceea, 
ea poate fi valorificată pe cale defensivă, dar nu şi pe cale 
ofensivă. 

|. Pe cale defensivă transacţia poate fi valorilicată foarte: 

13) D., 50, 17, de reg. juris, 45 $1. 

14) D., 2, 15, de transact, 6, 

15) D., 2, î5, de transaci., 8. . 

16) D., 2, 15, de transact, 3$$1 şi2, 9 $ 2, 12; D., 10, 2, famil.. 
hercisc., 36; D,, 12, 6, de condict. indeb,, „56 $ 11; 65 Ş i; C., 2, 4, de tran- 

saci., 4, 9, 13, 19, 30, 42. 

17) C., 2, 4; de transaci., 15, 16, 39, 4. 

18) C,, 2, 4, de transact, 16, 20. : 

19) C., 2, 4, de transact,, 41. 
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uşor: Dacă partea, care a renunţat la o îndrituire, va reclamă, 
cealaltă parte se poate apără opunând o exceptio doli, care, în . 
cazul nostru se numeşte exceptio transactionis 2, 

II. Pentru ca transacţia să poată fi valorificată pe cale o- 
fensivă, părţile trebuie să recurgă la unul din următoarele mijloace: 

1) Să îmbrace transacţia în haina 'stipulaţiei şi astfel - 
vor. putea intentă actio ex stipulatu2!. Acest mijloc este cel 
mai energic, | 

2) Să transforme transacţia într'un contract inominat, prin 
aceea că una din părţi execută obligaţia sa şi astfel vor putea - 

” intentă sau actio praescriptis verbis spre asili şi pe cealaltă parte 
să execute, sau condictio ob rem dati (condictio causa data causa 
non secuta), ca săse ceară înapoi ceea, ce s'a dat, când cealaltă 
parte ar lucră contra transacţiei 2, o 

3) Să întărească indirect transacţia prin adăogarea unei 
stipulatio poenae sau cu clauza, că transacţia să rămână în pi- 
cioare (rato manenie pacto, manente transactionis placito), sau 
fărde o astfel de clauză. In cazul întâi, partea, care nu se ţine. 
de transacţie, plăteşte poena şi rămâne supusă mai departe o-- 
bligaţiilor rezultând din transacţie %: | | 

4)iln cazul, în care am renunţat la o îndrituire, să intentăm. 
„acţiunea, care ocrotea acea îndrituire ; iar dacă adversarul nostru 
va opune exceplio transactionis, s'o respingem prin replicatio 
doli24, | | Si SE 

E. Transacţia, fiind o convenţie, produce efecte numai între 
Părţi şi nu poate fi opusă celorlalţi interesaţi. Dar, se poate 
uneori, ca şi cei de altrâilea să tragă foloase dintr'o transacţie, 
ori să sufere efectele ei. Aceasta atârnă de forma convenției 
încheiate de părţi. Astfel: | 

| Garanţii (şi codatornicii coreali) trag folos, când datoria a 
fost stânsă prin acceptilatio %, Deasemenea, dacă au recurs 

  

20) D., 2, 15, de transact., 9 pr., 16; D., 12, 6, de condict. indeb., 23 $ 3. 
21) C., 2, 3, de pactis,'21; C,, 2, 4, de iransact., 6, 9, 17, 28, 33. 
22) D., 12, 6, de condict. indeb,, 23 S 3; C., 2, 4, de transaci, 6, 28, 

.33, 37—39, : - - ” ” N 
23) C., 2, 4, de transact., 17, 31; D., 2, 15, de transact, 15, 16; D, 

45, 1, de verb. oblig., 122 $ 6. A , 
24) C., 2, 4, de transact., 6. 28, 33. EI 
23) D., 2, 15, de transact,, 3, pr.; C.y 2, 4, de transact,, 1.
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contra datornicului, care a făcut transacţia, trag folos şi când: 
datoria a fost stânsă printr'un pactum de non petendo in rem 26, 

Pentru motive de echitate s'a admis, că, dacă fusese proces. 
între doi inşi, dintre care unul pretindea, că este moştenitor 

„testamentar, iar celălalt moştenitor ab intestato, şi procesul se 
sfârşise prin transacţie, aceasta'să producă efecte şi faţă de cei de 
al treiiea. Deci, creditorii moştenirii vorfi în drept să reclame 
sau contra aceluia, care a rămas moştenitor, sau contra amân- 
doror în proporţie cu părţile stabilite. prin transacţie; iar pe de 
altă parte, acei recunoscuţi moştenitori sunt în drept să reclame: 
în aceleaş proporţii contra datornicilor moştenirii 27, 

F. Transacţia, fiind o convenţie, poate fi neexistentă, ori 
desfiinţată pentru aceleaşi cauze, ca orice convenție. Astiel: 

Eroarea asupra unui element esenţial, în privinţa căruia nu 
eră nici o îndoeală în cugetul părţilor, este exclusivă de con 
simţimânt și deci face, ca transacţia să fie neexistentă 25.— Dar, 
nu va îi tot astfel cu eroarea privitoare la îndrituirile asupra 

„ Cărora se transige şi la a căror incertitudine transacţia are de 
scop să le pună capăt. - 

" Violenţa şi dolus atrag 'destfințarea transacţiei%. — Dar, 
transacţia nu -poate fi desfiinţată pentru vătămarea de mai 
mult de jumătate (/aesio enormis, laesio ultra dimidium). In 
adevăr, contestarea dintre părți fiind îndoelnică, creditorul nefiind: 
Sigur, cât are de luat, iar datornicul nefiind sigur, cât are de: 
dat, este firesc, ca să nu se poată determină, dacă vătămarea e: 
mai mare de câț jumătate.— Afară de aceasta, două 'texte spun: 
expres, că transacţia nu se poate desființă pentru o astfel de- 
vătămare 3!, A 

Deasemenea, transacţia nu poate fi desființată pentru des- 
coperire de titluri nouă, necunoscute în clipa, când ea a fost 
încheiată. De pildă, pentru descoperirea înscrisului constatător- 

  

26) D., 2. 15, de transact., 7 $ 1; C., 2, 4, de transact,. 1. 
27) D., 2, 15, de transact,, 14, 

28) D., 10, 2, famil. hercisc., 36 în fine; C.,'2, 4, de transatt., 42, . 29) D., 2, 15, de transact,. 12; C., 2, 4, de transact, 2, 19, 29. 
” 30) D., 2, 15, de transact, 9 € 2; D., 12, 6, de condict. indeb., 65 $ L C., 2. 4, de transact., 4, 9, 13, 19, 30, - 31) D., 12, 6, de condict, indeb., 65 $ 11; D., 36, 1, ad Senatusconsult.. * Trebeli., 78 $ 16 .  
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"al creanţei, — O singură abatere este: Când acele titluri au 
„ fost reţinute de adversar în chip dolos%, 

CAP. VIII. 

„.. Prescripţia şi celelalte chipuri de stângere: 
e a Obligaţiilor. - | | 

Ş. 324. e 

|. Prescripţia (temporalis praescriptio). Ştim din partea ge- 
nerală !, că prescripţia este un mijloc de stângere a acțiunii, care 

„serveşte la valorificarea unei îndrituiri, -şi că,. de la Theodosiu | 
"II, răstimpul cel mai lung, înlăuntrul căruia -se poate intentă o: 
acţiune, este de 30 de ani. Deci, dacă se reclamă executarea 
"unei obligaţii civile, după ce trecuseră 30 de ani de la exigibi- - 
litatea ei, se poate invocă prescripţia şi dacă se invoacă, recla= | 
maţia este respinsă. a 

Dar, deşi prescripţia stânge acţiunea, totuş ea nu stânge şi. 
indrituirea respectivă. Deci, prescripţia opusă în cazul de mai 
sus, lasă să trăească mai departe îndrituirea de obligaţie, care, 

„ne: mai fiind ocrotită prin nici o acţiune, va fi numai o obligaţie. 
"* naturală 2, 

Unii romanişti sunt de părere, că prescripţia stânge obli- „_gaţia cu desăvârşire, aşa că nu mai rămâne, nici o obligaţie. * 
“ naturală 3, ” i 

II. Hotărârea - definitivă (res: judicata). Hotărârea condam-! . „ nătoare stânge obligația şi-o înlocueşte cu judicatum ; iar hotă- Da 
rârea achitătoare, care respinge. reclamaţia, recunoaşte, că nu 

"există obligaţie 4 a | e 
Quid, dacă hotărârea este: nedreaptă ? Savigny susține, că... 

  

32) C., 2, 4, de transact, 19, , 
33) D., 2, 15, de transact., 3 Ş 1, 12. : : 1) V. Vol. 1, 1, $ 90, p. 418 şi urm., şi Vol. 1, 2, $ 32, B, p. 154. ! 
2) V. Maynz, |. c.. 1, $ 2%, n. 1—13, p. 587 şi urm. a 
3) V. Girard, |. c,, p. 740—742. ! - . AV Vol. |, 1,89%, V şi VI, p. 447 şi urm. 

a S. G. Longinescu, — Drept Roman., N n 35 7
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în acest caz rămâne 0 obligaţie naturală  — Machelard susține. 
că nu rămâne nimic 5, e i 

III. Jurământul (jusjurandum). Dacă partea, căreia i s'a, dat” 
un jurământ asupra existenţei unei creanţe, jură că aceasta ma 
existat, jurământul stânge - obligaţia 7. 

IV. . Zerminul rezolutor. In izvoarele noastre ' se spune, 
„că “obligatio tempore Jiniri non potest$. In adevăr, îndată. - 

ce o obligaţie s'a născut, nu se poate, ca ea să se stângă, nu- 
- mai fiindcă a trecut un răstimp oarecare, : - - 

„Dar, când este vorba de contracte, care dau naştere la 
obligaţii având de obiect prestaţiuni continue - „şi de oarecare -- 
durată, izvoarele noastre spun, că părţile se pot învoi, ca aceste 
contracte*să producă efecte numai până la sosirea unui termin. 
De pildă: Contractele de închiriere, de tovărăşie, de comodat, 
de depozit, de pienus pot.fîi făcute peritru un răstimp. anume 
determinat, aşa că, după trecerea acelui. răstimp, să nu mai pro- . 
ducă efecte ?, Deasemenea contractul emfiteutecar poate fi făcut 

„şi pentru un răstimp determinat!0, — In caz de „stipulaţie cu 
termin, rezolutor, - -obligaţia continuă să existe şi după sosirea 

“acestui. termin. Dar, creditorul,. care ar reclamă executarea - 
obligaţiilor născute ' după sosirea terminului rezolutor, va' fi 

_Tespins -prin... exceptio. pacii întemeiată pe învoeala : încheiată. 
Deci, obligaţia va fi stânsă „exceptionis ope!!. 

-V. Condiţia rezolutorie. In izvoarele noastre se spune 
- deasemenea, că obligatio condicione - finiri non polest 8. In a- 

. devăr, îndată, ce obligaţia sa născut, nu se poate, ca ea:să. 

5) Savigny, System, V , S 250; Maynz, L.c., |. Ş 298, n. 16. — D,, 12, 
6, de condict, indeb,, 28, 60. Cf. D., 15,1, de peculi, 50 Ss 2; D., 20, i, de 
pignoribus., 27. 

5) Machelară, Des obligations- naturelles en droit romain, p. 44 şi be - 
„urm. — D., 20, 6, quibus. modis pignus solvitur, 13. 

7) D, 12; 2, de . jurejurando, 28 pr. şi SS 1 şi3, 42$$ 1, 2 şi 3; D.. | 
"44, 5, quarum rer. actio non datur, 1 $ 3; D,, 46, 3, de solut., 95 8 4. " | 8) D.. 44, 7, de oblig. et act., 44, s I; Ţ 3, 15, de verb, oblig $ 3; 

D., 1 (30), de legatis, 55. - - 
„..- 9) V. mai sus $ 253, n. 49, p. 291; $ 255, n. 4, p. 310; $243, Dl, 

2, p. 215, 1; 8244, D,1, p. 217; $ 235, A, 1, 1, p. 222, 
10) V. Vol. 1, 2, $90, XII, 5, p. 332 e 

2. 11) Du 45, 1, de verb. oblig., 56 Ş 4; D., 44, 7, de oblig, et aci, 44 - . 
$.1; J» 3,15, de verb, oblig, Ş 3. Cf, Collinet et Gitfard, Precis de Droit. 

"Romain, Îl, N. 420, p. 202. i 
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se stângă, numai fiindcă o condiţie s'a împlinit. De pildă: £, Ti- „vius întreabă pe C. Sejus: Făgădueşti să-mi dai 100 de HS,: afară” numai dacă nu va veni corabia din Asia? C. Sejus răs- punde făgăduesc, afară numai. dacă nu va veni corabia din. : Asia. Adăogarea condiţiei „dacă nu va veni corabia . din Asia“ - “ nu poate face. să se stângă obligaţia. Condiţia nu s'a pus înainte - de crearea “obligaţiei, ci după ce aceasta se născuse !?, 
Dar, împlinirea condiţiei rezolutorie adăogată la o obligaţie : 

„ face ca aceasta să nu mai producă efecte pentru viitor cu ăce- | leaşi nuanţe ca şi la terminul rezolutor 3, . | i 
„VI, Moartea fizică a părților. În 'regulă generală - obligaţia nu se Stânge prin moartea nici a datornicului,. nici a credito- - rului 14, ci trece la. moştenitorii acestora ; iar în lipsă de moşte- nitori, moştenirea (hereditas jacens) “continuă să fie datornică, 

“ori creditoare 4, - e ua 
Dar, obligaţiile izvorâte din. convențiile întemeiate pe con- - | “sideraţii personale (intuitu personae) şi. care-au de obiect pres: taţiuni continue, se stâng prin moartea fizică a uneia din părți 16, De pildă: 'Tovărăşia. Mandatul. inchirierea, care “are de: obiect "servicii nefungibile. ” a e 

"In sfârşit, contractanţii prin învoelile lor, pot face, ca acestea 
să nu mai.-producă efecte după moartea unuia din, ei, chiar dacă --. nu-i vorba, de vreuna din convențiile precedente 17, | a 

-VII. Moartea civilă. Capitis_diminulio (maxima, media, ori 
minima) are de efect să Stângă obligaţiile lui ninutus: Patrimo= _: niul acestuia e transmis altei persoane ; se întâmplățo successio per universitatem 18, - - E E „_-.- Dela Justinian capitis deminutiă minima nu mai stânge obli- “ gaţiile 19, E a. 

  

12) D., 45, 1, de vero. oblig, 44 $ 2. ai 13) V. mai sus n. 9—11; V. Mayaz, |. c.; II, $298, n, 27. “ 14) V. Vol. 1, 1, Introducerea, Ş 37,1, 3, p.148. 
15) V. mai jos, Cartea V. - : a E 
16) V. mai sus $. 255, n. 50, p. 311; $ 254, n. 48, p. 303; $.253, n. "13, p. 294, | i . AI p 17) ].» 3, 15, de verb. oblig. $3. 

_19) V. Maynz, 1. c., II, $ 298, n: 29 in fine. 

. 

„18 V. Voli i $18, D,1l şi IM, p. 222. Cf. Maynz, 1. c.1$298,. »
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„- VIIL. Concursus duarum causarum lucrativarum. De pildă: - 
"Când o persoană este îndrituită la moşia Corneliană întăi, fiindcă 

i-a fost. dăruită: de proprietar în timpul vieţii acestuia, şi. al 
doilea, fiindcă i-a. fost lăsată legat prin testamentul proprieta- 
rului, atunci .acea persoană este îndrituită în virtutea a două 

__ cauze lucrative. In astfel -de cazuri, îndrituitul, dacă a obţinut - 
"moşia în virtutea uneia din cele două: cauze, n o-mai poate cere, | 
Şi. obţine şi în virtutea celeilalte cauze 2, 

IX, Pierderea 'creanţei drept pedeapsă. Cesiunea in poten= . 
țiorem stânge creanța, fiindcă acest fel de cesiuni sunt oprite 2!. — 
"Creditorul, cart-şi face dreptate singur, pierde. creanța sa. (us 
credili) în virtutea decretului lui Marcu Aureliu 2.. 

X. Stângerea obligaţiilor principale, atrage” stangerta obli- 
gațiilor accesorii. 

, XL Imposibilitatea executării pricinuită de casus stânge 
: obligaţia, a căreia prestaţiune. are de obiect o species%, SR 

XII. Lipsa. interesului din. parteaj creditorului. (adică atunci - 
când creditorul nu 'are interes, ca datornicul să execute) atrage 
stângerea obligaţiei 24. . 

XUL. Legea. In izvoarele noastre se. “spune, că, dacă un 

cumpărător din pricina vreunei /egi este deslegat de obligaţia 
'..de a plăti preţul, atunci: vânzătorul, care nu predase. lucrul, este 

- şi el deslegat de obligaţia de a predă lucrul 2, 

20) ]., 2, 20, de iezatis, $6;D, 4, 7, de oblig. et act, IT. 
21) V: mai sus $. 301, n. 30, p. 448. 
22) V, Vol, I, 1, $. 82, n. 1, p, 388, 

23). V. mai sus $ 208, III, p. 44. 5 
24) D., 19, 2, locati 32; D., 45,1, de verb. oblig., 97 $ 1. . 
„20)D, 1, em, 30., | e | 

N
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TITLUL V. a 

PLURALITATE DE CREDITORI ŞI DE 
| DATORNICI, E 

N 

CA p. CL 

Creditori principali şi datornici principali. 

Ş. 325, Generalităţi, 
* 

Piuralitatea de creditori principali Şi de, datornici principali 
“poate fi de două feluri: 

-A. Din pricina unei moşteniri, ori din pricina convenției, 
«care dă naştere obligaţiei 'se poate să avem de a face sau cu 
mai mulţi creditori principali, sau cu mai mulţi datornici prin- * 
-cipali, sau şi cu mai mulţi creditori Şi cu mai mulţi datornici 
“principali. 

În urma unei moșteniri. 
Dacă moare crditorul şi lasă” mai mulţi moştenitori, toţi 

„aceştia ajung creditori principali. 
Dacă moare datornicul şi lasă mai mulţi moştenitori, toți 

- „aceştia ajung datornici principali. 
în sfârşit, dacă mor şi creditorul şi datornicul, lăsând fie- 

“care mai mulţi moştenitori, aceştia ajung deasemenea” creditori 
„principali şi datornici principali. Pa 

| In urma unei convenții, care dă naştere obligaţiei „7 
Când convenţia este încheiată de mai mulţi creditori cu 

un Singur datornic, avem dela început mai mulţi creditori prin- 
-cipali.. 

„ Când convenţia este încheiată de un creditor cu mai mulţi 
-datornici, avem de la început mai mulţi datornici principali. 

| In sfârşit, când convenţia este încheiată de mai mulți cre- | 
ditori cu mai mulţi datornici, avem “de la început mai mulţi 
creditori principali şi mai mulţi datornici principali. | 

|, Atât când pluralitatea de mai sus se datoreşte moşte- 
nirii, cât şi când se datorește” convenției, obligaţiile (conform |



' regulei nomina ipso Jure dhisa sunt a legei' celor 12.table) se. 
“împart între cei interesăţi. De aceea'!:;.. 

In caz de pluralitate de creditori, fiecare din aceştia este, 
. îndrituit să ceară numai o parte din prestaţiune, . - 

“In caz de gluralitate de datornici, fiecare din aceştia trebuie . 
să facă numai o parte din prestaţiurie, e 

In sfârşit, în caz de pluralitate: şi de creditori şi de dator- .. 
nici, fiecare din creditori este îndrituit să ceară dela fiecare da-. - 
tornic partea din prestaţiunea, care i se cuvine, din .partea, pe 
care trebuie s'o facă fiecare datornic şi fiecare datornic trebuie, 
ca din partea de prestațiune, ' pe care o datoreşte, să facă fie- 
căruia creditor partea, care se cuvine acestuia, . : 

” In caz de "moştenire, părţile interesaţilor sunt proporţionale 
"cu: quotele lor de moştenire. De pildă: Primus are de luat 1500. 

de sesterţii de la Secundus. Primus moare, lăsând doi moşteni- 
tori testamentari, pe Tertius pentru 2/3 din moştenire şi pe Quar- 
tus pentru !/3.. .Tertius poate cere de la Secundus .1000 de ses- 

_terţii, iar Quarius numai 500 de sesterţii. — Altă pildă: Primus . 
are 'de luat 1500, de sesterţii de la Secundus. Acesta moare, lă- 

- sând doi moştenitori testamentari, pe Quintus -pentru 2/3 şi: pe- 
„ Sextus pentru 1/3. Quartus datoreşte lui - Primus 1000 sesterţii,. 

iar Sextus datoreşte numai 500. — Altă pildă: Şi Primus moare, 
lăsând pe moştenitorii de mai sus şi Secundus moare, lăsând 
pe moştenitorii de mai sus. 7ertius „poate cere 666,67 de sesterţii 
de la Quintus şi 333,33 de sesterţii de la Sextus, iar Quartus: . 
poate cere 333,33 de sesterţii dela Quintus şi 166,67 de la Sextus. 

„In caz de convenţie, părțile interesaţilor pot fi precizate de. 
- mai “înainte prin însăş convenţia; iar în.lipsă de precizare, p... 

C., şi dacă. e cea mai mică indoeală,. părţile. sunt egale. De' 
pildă: Primuș şi Secundus au de. luat 1000 de: sesterţii. de la. 

„Tertius în virtutea unei “convenţii, care nu precizează părțile. 
Primus poate cere 500 de la Tertius, şi Secundus poate cere tot 

"500, — Altă pildă: Primus. şi Secundus au de dat lui Tertius- 
1000 în .virtutea unei convenţii, care - nu precizează părţile. 
Primus  datoreşte '500 lui Tertius şi. Secundus- îi -datoreşte tot 
500; — Altă pildă: Primus şi Secundus ai de luat. 1000 de :la 

_ Tertius şi Quartus- în virtutea unei convenţii, care nu precizează 
N 

1) D. 45, 2, de duobus reis, 11 SS 1 şi 2. -



părţile, Primus poate c cere 250 de la Tertius. şi 250 de la Quar- . 
dus, iar Secundus "poate cere. şi el tot 250 de „la Tertius şi 250 
de la Quartus. - 7 

Il. In acest fel. de "pluralităţi datorite moştenirii, ori con- . 
venţiei avem de a face cu mai multe obligaţii şi mai multe 
„Prestaţiuni. . 

"B. Se poate, ca să avem de: a face şi cu un altfel de plu-. 
alitate, fie de creditori, fie de datornici, fie şi de creditori şi 
de datornici, şi anume „aşa ca, fiecare creditor să fie îndrituiț să“ 

„ceară prestaţiunea întreagă de la fiecare datornic, şi fiecare da- 
„ “torni. să fie obligat să facă prestaţiunea întreagă. | 

| I. O astiel de pluralitate poate i, la rândul său, de două 
feluri: 

1) Printrun act juriaic (fie o convenţie, fie un testament) se - 
“Spune anume, că fiecare „creditor poate să ceară prestaţiunea 
întreagă şi fiecare datornic trebuie să facă prestațiunea întreagă, 
— In acest caz avem de a face cu obligaţii coreale. | 

2) In urma unei întâmplări, iar nu din pricina unui act juridic, - 
fiecare - creditor poate să ceară prestațiunea. întreagă şi fiecare 
-datornic trebuie să facă prestaţiunea întreagă. In acest caz avem 
„de a face cu obligații in“ Solidum: sau obligaţii solidare. . | 

Il, Aşa dar la Romani trebuie. să : deosebim obligaţiile | 
.coreale de obligaţiile solidare. — Meritul de a îi stabilit această 
"deosebire se cuvine lui Ribbentrop 2. | - i 

„In drepturile -de azi, .unii. învăţaţi întrebuințează, expresia 
de obligaţiile solidare spre a arată ceea, ce noi „am numit obli- 
gaţii coreale. 

z 

- “OBLIGAȚII COREALE 2) e 

| S, 326. | 

A.  Obligaţiunea coreală este acea . obligație, în care, în 
virtutea. unui act juridic, fiecare creditor este indrituit să ceară 
prestațiunea întreagă şi fiecare datornic trebuie, să facă presta- 

„ţiunea întreagă. .. 1 | 
- Insă, prestaţiunea. odată facută stânge obligaţia pentrul toţi, 

- 

2) Ribbentrop, Zur Lehre von den Korrealivligationen, 1831. 

1) ].. 3, 16, de duobus reis stipulandi! et promittendi ;. D., 45, Z, de» 

i <iuobus reis constituendis ; C. '8, 40, de duobusreis  stipulanăi et promittendi. 
a, , 

7



| B. Corealitatea este de mai multe feluri: Corealitate activă, 
'corealitate pasivă şi corealitate mixtă (şi activă şi pasivă).. 

Corealitatea este activă, când avem mai mulţi creditori în- 

drituiţi în felul aratat. 

| Corealitatea este pasivă, când avem mai mulţi datornici: 

obligaţi în felul aratat. 

Corealitatea este mixtă ( şi activă- și pasivă), când avem 

şi mai mulţi | creditori îndrituiţi în felul aratat şi mai mulţi c da-- 

tornici obligaţi în ielul aratat. ' 
C. Obligaţia coreală îşi are obârșia. sa, în stipulaţie 2 

Când avem de a face cu corealitatea pasivă, creditorul în- 
treabă pe unul din cei doi datornici „C. Seji spondesne mihi' 

quinque aureos dare ?* (C. Sejus tăgădueşti să-mi dea cinci aurei ?)+ 

"şi imediat, fără să aştepte răspunsul, întreabă pe celalalt da- 

toraic „M, Maevi spondesne mihi eosdem guinque !aureos dare 2“ 

-(M. Maevius făgădueşti să-mi dai aceiaşi cinci aurei ?), iar da- 

tornici “răspund sau fiecare „Sspondeo: (făgăduesc), sau “amândoi 

„spondemus“ (făgăduim). , 

__ Când avem de a face cu corealitatea âctivă, unul din cei 

doi creditori întreabă pe datornic „C. Seji spondesne mii quin- 

"que aureos dare?“ (C. Sejus făgădueşti să'mi dai o cinci aurei ?)- 

” şi imediat, înainte ca datornicul. să răspundă, al doilea creditor: 

întreabă şi el pe datornic „C. Seji spondesne mihi eosdem quin=- 

que aureos dare?“ (C. Sejus .făgădueşti să-mi dai aceeaşi cinci 

aurei 2); iar datornicul răspunde „utrique vestrum cosdem Quin=- 

“Que aureos spondeo“ (liecăruia, din voi-făgăduesc aceeaşi cinci. 
” aurei), 

Când avem de a face cu corealitatea mixtă, fiecare din cei: 

doi creditori întreabă pe rând pe fiecare din. cei doi datornici,. 

"Şi datornicii răspund sau fiecare în parte,.sau toţi de o dată,. 

D. Fiindcă în obligaţia coreală găsim, mai multe părţi, de. 

aceea acestea nu se mai numesc rei; ci duo rei şi anume: In 

caz de corealitate activă se numesc duo rei. stipulandi- sau duo-. 

rei credenii ; iar în caz de. corealitate pasivă se numesc duo rei: 

promittendi sau duo rei -debendi sau duo rei solvendi 5. | 
O singură « dată se găseşte în izvoarele: noastre expresia de: 

2) |,h.t, pr.; D, Rd a 
3) V. mai susn.1; D.,4,8, de recepl, 84: prs-Da, At, 9 pr.



E: obligaţiei numele de-coreală. 

d
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«zorrei în loc de duo rei':, —De la vorba e correi, romaniştii au dat, 

E. Obligaţia coreală izvorăşte, după cum am spus, numai 
dinteun âct juridic. 

„inainte de Justinian, acest act juridic” poate să fie sau sti- 
“pulația, act juridic bilateral şi stricti juris, sau o dispoziţie de 
«ultimă voinţă, act juridic unilateral, d. p. testamentul. 

De la Justinian, actul juridic poate îi și un coritract bonae 
_Jidei. (vânzarea, închirierea ş. a.) 5, De pildă: Doi cumpărători se 
obligă să plătească fiecare vânzătorului preţul întreg. Sau cum- 
părătorul se obligă să plătească Fiecărui“ din cei doi vânzători 
preţul întreg. 

„Se susține, să obligaţia coreală poate izvori (poate fi în- 
fiiaţată) şi printr'o hotărire 6. —Insă, hotărirele, în general, sunt 
declarative, iar nu creatoare de îndrituiri. Deci, obligaţia coreală 
nu poate fi creată printr'o hotărire. — Dar, se poate ca 'printro 
hotărire nedreaptă judecătorul să condamne pe doi datornici, ca 
fiecare să facă: prestaţiunea întreagă. In acest caz,. „obligaţia 

-coreală va fu creată. prin. hotărire. 

F. Corealitatea nici o dată: nu este presupusă, ci trebuie 
să rezulte lămurit din actul juridic 7. . 

In obligatiile. coreale părţile trebuie să aibă in vedere 

de prestaţiune (una res vertitur) 5.— Dar, se poate, ca unul din da- 
_tornici să se oblige pur şi simplu, iar celălalt să se oblige sau 
cu termin, sau cu condiţie, ca unul să se oblige să plătească 
la Roma, iar celălalt la Athena €, | 

__ Rațiunea, pentru. care, părțile £ tac 0 obligaţie coreală pasivă, 
este, ca să împiedece: diviziunea obligaţiei între interesaţi şi 

„prin aceasta să -împiedece - neajunsurile, diviziunii, Astfel: Cre- 
ditorul, când are mai mulţi datornici, poate să-i dea în jude- 
cată pe toţi deodată, pentru” ca toti să-i facă prestaţiunea cu- 

4) D.,'34, 3, de liberatione legata, 3 $ 3, 
'5) D., h. + 9 pr. V. Girard, |. cp. 754, n. 3. 
6) V. “Maynz, 1 cl, $ 186, n. 15.- 
TD, hit, Ş2; c, 4, 2 si „certum petatur, 5, 9, 12. 

8) Ju hit, Ş 1. 

| -aceeaș prestațiune, Deci, în acest fel de obligaţii există unitate . 

--, venită; el mare nevoie. să ceară de la fiecare datornie executarea - 
întregii prestaţiuni, Insă, “Fcând o > obligație coreală pasivă, cre-



ditorul are două foloase: Intăi, în loc să dea în, judecată pe. - 
"toţi datornicii, dă în judecată numai pe unul din ei. Deci, e mat 

comod pentru creditor. Al doilea, creditorul preîntâmpină paguba, 

- ce ar rezultă din insolvabilitatea untiia din datornici. Deci, 
mai sigur pentru creditor. | 

Rațiunea, pentru care părţile fac o obligaţie corcală activă, 
este, ca situaţia creditorului şiia datornicului să fie mai comodă. 

— In adevăr, fiindcă la început nu se putea reclamă prin pro- 

curator, dacă ar fi. fost numai un creditor şi dacă acesta ar 

fi fost împiedecat să reclame, mar fi fost -cine să execute pe 

_datornic.. Prevăzând acest" caz, creditorul. îşi alăturează pe alt- 
cineva, care să nu fie impiedecat să reclame și care să'reclame. 
în locul său. Apoi, chiar după ce s'a putut reclamă prin pro- 

curator, corealitatea activă are foloase, căci fiecare creditor poate 
„reclamă. toată prestaţiunea, fără să aibă procură din partea ce- 

| torlalţi. —Datornicul are. şi el folos din corealitatea activă, fiindcă. 
poate “execută obligaţia faţă de acel creditor, față de care îi va. - 

îi .mai la îndemână. » - A . 

„GQ. Construcţia juridică a obligaţiei. coreale „este contro- 
Versată : 

I. O părere susține, că într'o obligaţie coreală avem de a - 

face cu una şi aceeaş obligaţie (una eademque obligatio) * şi cu 
“mai mulţi îndrituiţi, ori mai mulţi obligaţi; adică, avem de a. 

face cu unitate. obiectivă şi pluralitate subiectivă.—1n sprijinul ace- 
stei păreri se invoacă efectele.produse de lifis contestatio: Când: 
un creditor coreal dă în judecată pe. singurul datornic şi face 
lilis contestatio cu acesta, obligaţia este: stânsă pentru toţi cre- 
ditorii. Acelaş lucru se întâmplă, când singurul creditor dă în 
“judecată pe unul din datornicii coreali - şi face lilis contestalio: . 

cu acesta. Efectele acestea nu se-pot explică decât, admiţându-se, 

că există o singură obligaţie, care se stânge prin lifis contestatio. 

Acestei păreri i se fac obiecțiile următoarele: E adevărat, 

că ilis contestatio înainte de Justinian produce efectele de mai :" 
sus.—Dar, Justinian a desfiinţat aceste efecte: Zifis contestatio- 

făcută, d. p.. cu un datornic nu mai stânge obligaţia faţă de 
ceilalţi datornici coreali, ci numai executarea obligaţiei are de 
efect stângerea acesteia !!. 

$ 2, 15. 
l 

9 ih. 1, $2: Duh. = 
! ; D., 45, 1, de verb. oblig., 116.- 

A. 
10) Da het 3815 | i
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li. Altă părere susţine, că într'o obligaţie coreală, avem de - 
a face, cu mai multe obligaţii, iar nu cu una singură, şi anume. 
atâtea obligaţii câte persoane sunt; dar, din pricina echităţii, 
acele obligaţii sunt înzestrate numai co singură acţiune, aşa că 

" prestaţiunea nu poate fi cerută de mai multe ori; adică avem - 
de a face cu pluralitate obiectivă Şi pluralitate .subiectivă.—1n . 
sprijinul acesței păreri se invoacă deasemenea chipul de rostire : 
al izvoarelor noastre, care vorbesc. de obligaţia proprie a fie- - : 
cărui (propria singulorum obligatio) 12, De aci urmează, Că avem 
de a face cu o pluralitate subiectivă. şi o pluralitate obiectivă.—. 

- Părerea aceasta e mai bună; căci, ne. explică, de ce părţile se 
'pot obligă, după cum am văzut mai Sus, sub diferite modalităţi 
(d. p. un datornic. se poate obligă pur şi simplu, altul cu termin: 
altul sub condiţie ş. a. m. d.). : Deasemenea 'această părere ne 

"explică, pentru ce datornicul coreal, care moşteneşte pe celălalt 
“codatornic, este ţinut de amândouă obligaţiile 13, In acest caz, for=: * 
mula unitate obiectivă şi pluralitate subiectivă nu mai e bună g 
căci, nu mai există pluralitate subiectivă şi totuş avem două 
obligaţii !. - o 

H. Obligaţia coreală produce efectele următoare: ,., . . . 
Fiecare creditor poate cere şi fiecare datornic trebuie să. 

facă prestaţiunea întreagă ; iar prestaţiunea odată făcută, stânge : 
obligaţia faţă de toţi 1, Ia a 

” - "Actele, prin care se întrerupe curgerea prescripţiei faţă de 
unul din datornici, întrerupe prescripția faţă, de toți datornicii 5. 
— Deasemenea actele” întrerupătoare de prescripţie făcute în." 
folosul unui creditor, întrerup. prescripţia -în folosul tuturor Cre= 

„ditorilor 16, e e N a 
*-- Dar, mora unuia din datornicii produce efecte numai faţă 

-de acesta:. Obligaţia de a plăti despăgubiri şi. perpetuarea 0-.. 
'bligaţiei [(efecte produse de Mora) nu privesc şi pe ceilalţi 

  

11) C., 8, 40 (41), de fidejuss. et mandatoribus, 28, DD noa. 
13) D., 46, 1, de fidejussoribus, 5, 21 Ş 1. ! 14) Je hit, 81 Du n. t,2,3$1;D,l (30), de legatis, 8 Ş 1; D., 

Al (31), de legatis„16; D, 46, 2, de.novat, 31 $ 1; D., 46, 3, de solut, 34 -$ 1; C,, 4, 65, de locate, 13; C., 5, 51, arbitrium tutelae, 6; C., hi. 1,2. IC At,5. e | Ia 
- 16) V. mai sus n. 15. 

, 

po
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codatornici, fiindcă aceste efecte sunt „Ceva in afară” de presta | 

ținea primitivă Y. 
|. In ce priveşte stângerea obligajiior coreale avem de spus: 

| următoarele: 
„1. Plata făcută de unul din datornici stânge obligaţia faţă 

de toţi,. căci - prestaţiunea a fost făcută şi deci obiigaţia a fost: 

' executată î5, 
- Plata făcută de. datornie unuia din creditori produce a 

celaş efect 19, | 
II, Orice act echivalent cu plata, precum şi ori ce fapt, 

care nimiceşte felementul obiectiv al obligaţiei, produc - acelaş: 

efect ca şi plata. ! 

1) Acte. echivalente cu plata: 
In Solutum datio stânge obligaţia faţă de toţi interesaţii. 

Ofertele de plată urmale de consemnare stâng deasemenea: 

” obligaţia față de toţi interesaţi. 
„Compensarea făcută de creditor cu unul din datornici: 

stânge obligaţia faţă de toţi ceilalţi codatornici. Deasemenea, 
compensarea făcută de unul dintre creditori şi datornic : stânge- 

" obligaţia faţă de toţi ceilalţi creditori. . 

Dar, un datornic nu poate opune în compensare creanţa, 

pe care codatornicul său O are contra creditorului comun. — Dea- 

semenea, datornicul nu poate opune în compensare unui creditor. . 
„Creanţa, pe care 0 are. contra celuilalt creditor. 

Novaţia făcută de creditor cu unul din datornici stânge 

obligaţia faţă de toţi datornicii. — Deasemenea, novaţia făcută. 
de unul din creditori cu datornicul stâng obligaţia faţă de toţi 
ceditorii.; - Ă - 

Acceptilaţia tăcută de creditor cu unul din datornici stânge. 

obligaţia faţă de toţi datornicii. — Deasemenea, acceptilaţia făcută: 

de unul din creditori cu datornicul stânge obligaţia faţă de: toţi 

creditorii 2, 
Transacțiunea făcută sau de creditor” cu unul din datornici, 

“sau de unul din creditori -cu datornicul stânge obligaţia faţă cu.. 

toți interesaţii. o 

2 17 Du 50, 17, de reg. furis, 173 $ 2; D. 22, 1, de usuris, 32 Ş 4. 
18) V. mai sus n. Ţ4. 

19) V. mai sus n. 14. 
20) D,, 46, 2, de novat,, 31 15 1
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- Jurământul privitor la-existenţa obligaţiei dat de creditor 

unuia din datornici, ori dat de unul din creditori datornicului . 

“şi prestat stânge obligaţia față de toţi interesații.: 

-2) Fapte, „care nimicesc elementul obiectiv al obligaţiei: 

Peirea prin casus a unei species datorite, p. €. şi orice altă 

imposibilitate de executare pricinuită de casus stânge obligaţia 
faţă de toţi. 

- Dar, dacă prestaţiunea datorită piere din pricina dolului, - 
“ori culpei unuia din datornici, ceilalți datornici nu sunt liberaţi; 

"fiindcă în acest caz nu avem de a face cu un pur caz fortuit, 

„„ De aceea se zice; că fapta unuia din datornicii coreali, vatămă 
celorlalţi codatornici (Factum alferius alteri nocel) 2. 

III. Faptele, care privesc numai persoana unuia din dator= „.. 

nici, şi” care sau îl pune lă adăpost de a fi reclamat, sauiil 

diberează, nu stâng obligaţia coreală. Astiel : 

Capitis deminutio suferită de unul din datornicii coreali li 

berează numai pe acesta, iar nu şi pe ceilalţi datornici. 
In inteorum restitutio obținută de unul din datornici, fiindcă 

d. p. este minor, liberează pe acesia, dar nu şi pe datornic ii 
majori | 

Confusio întâmplată între creditor şi unul din datornici, 

„liberează numai pe acesta2!.: Deas emenea confusio întâmplată 

între unul din creditori şi. datornic, nu liberează pe acesta faţă 
- de ceilalţi. creditori. .. 

Iertarea datoriei făcută. unui datornie de “creditor print?! ua 
- pactuin de non petendo' in personam liberează pe acela, dar nu 
"- şi pe ceilalţi datornici ; iar acea făcută printr'un pactum de non 

“ petendo in rem .nu foloseşte celorlalţi datornici, de cât dacă a- 
ceştia 'au regres contra celui-iertat?5. — lertarea datoriei făcute 
datornicului de unul din creditori prin orice fel pactum de non 
petendo nu liberează pe datornic: față de ceilalți creditori; căci 
pentru aceştia pactum. este res inter alios acta şi numai ei pot - 
iertă. datoria, altcineva nu poate. renunţă pentru - ei”, 

21) Du, ph. î, 18.—V. Maynz, 1. c., $ 185, n, 24, p. 12, 
22) D..nh. î 19, - 

23) D.,.4, 4, de-minoribus, 48. 
24) D,, 46, 1, de Jidejuss., 71 pr. 
25) D., 2, 14, de pactis, 21 $5, 22, 28, 2 
-26) D. 2, 14, de pactis, 25 pr 21 pr; 

jos n. 31. 

5 $1.—V. mai jos n. 30, 
DE h.1,9$1.—V. mai
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|  Liberatio legata, adică legatul, prin care creditorul însărci- „.nează pe: moştenitorul “său,'ca să libereze de datorie pe unul “din datornicii. coreali, nu stânge obligaţia față de ceilalţi da- dornici 2 a 

î-- WW. Quid, când creditorii coreali sunt tovarăşii, ori datornicii - Coreali.sunt tovarăşi? . e i 1) Comvensarea. Datornicii coreali - A şi B sunt „tovarăşi. _ Creditorul 16r C reclamă; pe B. Acesta poate opune lui C în... „_„.comperisare, ceea ce A are de luat de la C3, aa „. Creditorii coreali A şi B- sunt tovarăşi. Datornicul lor C: este şi creditorul lui B: Dacă A reclamă pe C, se susţine, că . „acesta .nu poate „opune în compensare lui A: ceea, ce are.de- 1 luat de la B.—De ce ?—Fiindcă în izvoarele noastre nu se găseşte 
nici un text, care în acest caz să admită compensarea | : 

-2) Confusio. Datornicii coreali A şi B sunt tovarăşi. Cre- .. „„.ditorul' lor C moare şi este „moştenit de A, unul din datornici. „Acesta poate reclama tot dela B. Insă, în virtutea tovărăşiei, B „.„ poate să ceară înapoi 1'/, de la A. 'De aceea, A. nu are voie să „reclame de la B decât jumătate, - Se 
_+3) Pactum de non petendo in rem. - Datornicii coreali A şi . B jsunt.. tovarăşi. -Creditorul lor C face un pactum de non pe- 

„ tendo în 'rem -cu A, apoi reclamă pe B. Acesta poate invocă 
Pactum ; căci, dacă nu l-ar putea invocă, ar trebui să plătească. 
tot şi; fiind tovarăş cu A, poate reclamă pe A, şi astfel acesta S'ar trezi reclamat, deşi i. se .făgăduise că nu va fi reclamai.. „ — Datoraicul B poate invocă. pactum în întregime, nu numai pe. 

jumătate ; fiindcă, ori cât de mică ar fi “Suma, pe care ar plăti-o, : are regres contra tovarăşului „său, A. %, x ___ “Creditorii coreali A şi B sunt tovarăşi. Creditorul A face 
un pactuimn de non petendo_ in rem cu datornicul C. Creditorul B 
„reclamă pe. C. Acesta: nu poate să-i opună pactum, deşi e un * _ 

„ Pactum în: rem,* din două pricini : Intăi, fiindcă acest pactum e - | 
res inter altos.acta. Al doilea, fiindcă A nu poate renunţă şi 

“pentru Bă - e i 

  

27) Du 34, 3, de liberatione legala, 3 Ş 2. 
- 28) Di hi. î, 10. - a 

29) V. mai sus n. 24. Sa | 
30) V. mai sus n. 25. | a o 
31) V. mai Sus n. 26, |



„__]. O chestiune foarte însemnată este: Datornicul coreal, 
care a făcut. prestaţiunea ' întreagă, are regres contra celorlalţi 

codatornici, ca. aceştia să-l despăgubească pentru partea lor 
şi, creditorul coreal, care a primit prestaţiunea întreagă, . trebuie 

să dee „socoteală celorlalți cocreditori de ceea, ce a primit? 

' Răspunsul la aceste două întrebări nu atârnă de corealitate, 
ci de raporturile existente între părţi. Astfel: 

“In ce privește pe creditorii coreali,. 
“Trebuie să -se cerceteze, dacă. ceea ce s'a plătit se cuvine 

exclusiv unuia din ei, ori tuturor. În cazul întâi, dacă plata a 
fost primită de acela, căruia i se cuvinea, el o va 'păstră pentru 

dânsul; iar dacă a fost primită de altul, acesta va trebui s'o 
„restituie aceluia; căruia i se cuvinea.—In cazul. al doilea credi- 

torul, care a primit plata, va trebui s'o piină: în socoteală tuturor 
“în proporţiune cu părțile, care se cuvin fie.- căruia.- 

„Pentru a'şi valorifică îndrituirile lor, creditorii, care vor avea 
„de, exercitat regresul, se vor servi de actio pro .socio, actio com- 

“ mani dividundo, actio _familiae herciscundae, actio mandati 2. 

In ce priveşte pe datornicii coreali. RE 
“Regulele de la creditori se aplică şi la datornici. In adevăr . 

-_să presupunem, că Primus s'a obligat coreal cu Secundus după 

„cererea: acestui din urmă şi fără să fi tras - vre un folos din - 
obligaţie. În acest caz este! vădit, că Secundus, dacă a plătit” 

datoria întreagă, n'are nici: un regres contra lui Primus şi că ; 
“* Primus, dacă a plătit, are regres contra lui Secundus.— Dimpotrivă, 

să presupunem că Primus şi Secundus au contractat coreal 0 .. 

obligaţie, în care amândoi au interes. In acest caz acela din ei, 
care va fi plătit, va putea sili” pe celălalt să i dea: înapoi partea, 
care-l priveşte din datorie, parte care nu va fi neapărat jumă- 
tate, ci va fi determinată” de raporturile - particulare, care dau - 

. naştere: comunităţii de interese între ei. O astiel- de comunitate... 
există întotdeauna, când este tovărăşie între ei; dar . ea poate 

“ rezulta din 'orice operaţie făcută în interes comun 3%, —. De. aceea, 
“datornicul e - A 

“Dacă . este: Tovarăş, poate reclamă contra tovarăşului său 
„cu actio pro socio. 

"32 V. mai jos n. 33 a | LT i 

33) Cf. în 2; D., hit, 9 s 1 | NE «
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E “Dacă a avut mandat de la ceilalţi 'codatornici, poate : să 
„reclame pe aceştia cu actio mandaăti, 

“Dacă executarea obligaţiei a avut caracterul unei negoti. 
Orum gestio, poate să reclame pe ceilalţi codatornici cu aciio * 

_ negotiorum gestorum. | | n 
Dacă executarea obligaţiei a fost făcută în baza unei co- 

munităţi “(devălmaşii), poate să reclame pe ceilalți codatornici 
cu actio comimuni dividundo, ori cu actio familiae herciscundae, 

“În Sfârşit» datornicul, care a: executat, mai poate avea şi 
acţiunile, pe care le a avut creditorul şi anume: Creditorul, dacă știe - 
că datornicul are regres, trebuie să cedeze acestuia acţiunile, pe 
care le are; datornicul are beneficiu cedendarum 'actionum 3.— In 
celelalte cazuri (când creditorul nu ştie, că datornicul are regres - 
contra celorlalţi codatornici), datornicul are acţiunile, pe care le 
avea creditorul numai. dacă acesta binevoeşte să i ie cedeze. 

„ K.. Deosebirile “dintre obligaţiile, coreale și obligaţiile: indi-- - 
- vizibile. Atât în obligaţiile coreale, Cât şi în acelea “indivizibile . 
fiecare creditor poate să ceară: prestaţiunea întreagă şi fiecare -. 

- „datornic trebuie să facă prestaţiunea întreagă. Dar, în. afară de 
această asemănare, aceste dou 

„ foarte mult între ele: 

1). Corealitatea e" datorită voinţei - 
“părţilor. ii E 

2): În obligaţia coreală fiecare 

creditor este creditor al! prestaţiu- 
nii întregi şi fiecare datornic este 
datornic al prestaţiinii întregi. 

3). Obligaţia coreală rămâne co- - 
reală, orice schimbare ar suferi 
prestaţiunea sa, 

4). Obligaţia coreală se. împarte . 
între moştenitorii unui : datornic 
coreal. . . 

5). lertarea. datoriei prin pactum 
de non petendo tăcut cu: unul din 

. datornicii coreali stânge uneori o | 
 Bligaţia față de toţi ceilalți dutor-. 
nici, : 

6). în caz de corealitate dator- 
: micul, care a executat, nu'are nu- 

  

34) V, Maynz, Lc. 11 $ 186, n. 36-41, 
N 

ă feluri de obligaţii se deosebesc 

* pl ME 

1). Indivizibilitatea e datorită na- 
turei prestaţiunii. 

2). în obligaţia indivizibilă. fie- 
“. care creditor 'este creditor numai 
„al părţii sale şi. fiecare datornic! 

este datornic numai al părţii sale. 
3). Obligaţia indivizibilă ajunge | 
divizibită, dacă prestaţiunea sa a- 
junge divizibilă. 

4). Obligaţia indivizibilă nu se: 
împarte între moştenitorii datorni- 
cuiui, * . a 

5).lertarea : datoriei prin pactum 
„de non. pelendo tăcut cu unul din 

„ datornicii obligaţiei indivizibile nu: 
„ Stânge nici o'dată obligaţiă faţă de 

- ceilalţi datornici. .. 
6). In obligaţia indivizibilă da- 

tornicul, care a executat, are în  
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mai de cât regres contra celorlalți - totdeauna regres, căci el a execu- 

datornici.” . „tat şi ceea ce datorau ceilalţi. 
- +1). In obligația coreală datorni- 7). In obligaţia indivizibilă dator-. 

cul reclamat nu poate cere un ter- nicul reclamat puate cere un ter-. 
-min, ca să pună în cauză şi pe” min, ca să pună în cauză pe cei- 
ceilalți datornici. -- | | “ falţi codatornici. 

'S; 326.. bis. A 

1, Fiindcă în obligaţia coreală fiecare codatârnic trebuie să! 
facă prestaţiunea întreagă,. adică este ţinut în solidum, şi fiecare 
cocreditor e îndrituit să ceară. prestaţiunea întreagă, adică poate 

cere solidum, de aceea unii jurişti în' loc de obligaţie coreală zic 

obligaţie solidară. - 
Dar, vorba solidară nu-i tat aşa de bună, ca Votba coreală !. 1 

In adevăr: Nu-i raţional, ca să arătăm în mod tehnic: o 
instituţie după efectele, pe -care le produce, Numele unei ins- 
tituţii trebuie căutat în natura „ei, iar nu în efectele” ei, fiindcă 

se poate, ca aceste efecte să nu fie proprii acelei instituţii. 

Dacă 'se are în vedere numai efectele, atunci se confundă. dife- 
rite instituţii, Astfel, în cazul, în care datornicul este ţinut în solidum, 

fiindcă nu “poate cere să fie condamnat în guanturh facere -po- . 
test (nu se bucură de: beneficium competentiae), ar trebui să zi- * 

'cem, că obligaţia sa este o obligaţie coreală! — Deasemenea în 
cazul, în care datoraicul este ţinut in solidum, fiindcă nu poate 

cere, să fie condamnat. numai in guantum locupletior factus est, 

in id quod ad eum pervenit, ar trebui să zicem, că obligaţia sa este 'o' 

obligaţie coreală ! In sfârşit, în cazul, în care mai mulţi dator- 

nici sunt ţinuţi în solidum din pricina îndiviziunii. obligaţiei, ar 
trebui deasemenea să. zicem, că obligaţia lor este . o obligaţie 

coreală ! ă 
- Cu toate. neajunsurile de mai sus vorba soliidară a' avut 

mai: multă . trecere şi. este „întrebuințătă în multe legiuiri mmo- 

derne. 
„1. Se zice, « că în caz de actiones adjectitiae- qualitatis şi în 

„caz de garanţie (fidejussio 2). avem . de a face cu obligaţii co- 

reale. legale. Dar, aceasta este  Peamact şi duce la consecvenţe 

1) Y. “Maynz, |. c. |, $ 156,1 n. ,.p. 63. 
„ 2) V. mai jos $ 331, n, 5 şi 8.'p. 571: și 572. -:
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falşe 3, — In caz de actiones “adjectitiae qualitatis unul din 'dator=- 
nici (filius familias, ori robul) e ţinut imediat, iar celălait datornic * 
(paferfamilias) e ţinut eventual, Obligaţia acestor datornici se- - 

„apropie de. obligaţia coreală, dar nu-i identică. -- In caz de.. 
“ garanţie unul din datorrici este ținuț ca datornic principal, iar E 

celalalt datornic este ţinut ca datornic accesor şi numai din pri- 
cina "datornicului. principal. 

II. Am spus, că în dreptul roman clasic litis contestatio - 
făcută cu un correus stânge obligaţia coreală faţă cu toţi inte- îi 
resaţii. - 

1) Pentru ca să se explice acest etect, se susţine, după 
cum am văzut, că în obligaţia coreală avem de a face cu unifate 

"obiectivă şi. pluralitate subjectivă şi că deci, fiind o singură 
obligaţie (una eademque obligatio), este firesc, ca ea prin litis 
contesiatio să se stângă faţă de toți. - 

In contra acestei păreri s'a spus :. În dreptul roman îni obli- 
„gaţia coreală nu există de cât. un raport subiectiv, raportul 
dintre creditori şi datornici. . Apoi litis confesfatio produce efecte. 
numai. inter. easdem personas. De ce, în obligaţia coreală: ițis 
contestatio să producă. efecte şi. inter alias personas-? 

2) Pentru ca să se 'nlăture argumentul 'din urmă, se sus- 
ține, că în obligația coreală un datornic reprezintă şi pe ceila ]ţ 
datornici şi un creditor reprezintă şi pe ceilalți creditori, adică - 
se admite, cel puţin întru cât e de „nevoie, o unitate subiectivă 
fictivă. — Slab expedient ! 
8) Alţii susțin; că obligaţia coreală este o odligfie subiec- 
tivo- -alternativă, aşa că, după cum se poate alege unul din două 

"ori mai multe. lucruri datorite alternativ, tot aşa se-poate alege 
una din mai multe persoane partaşe la obligaţie. — Insă, în 
dreptul roman nu-i „vorba de nici o alegere. Apoi, părerea a- 
ceasta e bună, azi, : pentru corealitatea pasivă ; dar, e foarte 
gravă pentru corealitatea “activă: De ce şi pentru ce unul din 
creditori să treacă inainte 42! - 

„IV, Datornicul coreal, - care trebuie să facă. prestaţiunea 
întreagă unuia din creditori, este indrituit să ceară de la acesta 
cauţiune, că va îi pus la. adăpost de urmăririle celorlalţi .cre- 

3) Pernice, Pandekten voresungen $ 202 in ine. 
4) Pernice, |. c $ 203. 

Li)
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ditori, fiindcă în dreptul lui Justinian Iitis contestatio făcută. cu ă 
acel. creditor nu mai 'stânge obligaţia faţă de toţi ceilalţi. cre- 
ditori 5. | 

Datornicul reclamat de unul die! creditorii coreali nu mai 
poate plăti valabil „celorlalţi €. 

OBLIG AŢ 1 “SOLIDARE 

| Ş. 327. . 

A Obligaţia solidară este acea obligaţie, în care, din pri. .. 
cina unei întâmplări, fiecare. creditor este în drept să ceară - 
prestaţiunca întreagă şi fiecare datornic trebuie să facă, presta- 

“ţiunea întreagă.-Dar, ca şi la obligaţia coreală prestaţiunea, - 
“trebuie făcută numai o singură dâtă şi creditorul, dacă este În-. 

„ destulat de unul din datornici, nu mai poate cere prestaţiunea 
şi „de Ia ceilalți datornici.. De aceea, în izvoarele noastre se 
spune, că datornicii. solidari sunt priviţi oare cum ca datornici 
coreali (duo quodaminodo rei habentur sau duo rei ejusdem debitiy 

Deosebirea dintre obligaţia coreală şi acea solidară constă . 
în aceea, că cea dintăi, izvorăşte dintrun act juridic, pe când | 
-cea-de a doua izvorăşte dintr'o întâmplare. 

.B, Solidaritatea, ca şi corealițatea, poate i sau „activă, sau - i 
pasivă. 

L. Solidaritatea activă, Pxistența acestui fel de solidaritate, 
este controversată 2. * ! 

Acei, care admit, că există şi o solidaritate activă, dau pilda 
„următoare :- Constituitorul unei zestre promite soţului zestrea . şi 
în: acelaş timp o lasă soţiei ca legat, In acest caz, atât soţul cât 

- “şi soţia pot fiecare să ceară zestrea întreagă. Deci, avem doi cre- 
ditori. ai aceluiaş . datornic şi fiecare din ei. poate cere .presta- 
“ţiunea întreagă de la acesta, fără ca o astfel de îndrituire să 

- rezulte, din actele juridice făcute (fagădueala de. zestre şi. le- 
Satul), ci numai din întâmplare. 

SI D., Ul (32), de legatis, 1 $ 
6) D, 35, 2, de ducbus reis, 1 16; 

, 3, de sotut., 57 $ 1. 

D D., 2%, 7, de administp. a peric. tutorum, 45; D, 13, E -commo- - 
dati, 5 Ş 15. * | 

2 Y. Girard, L cu  Oigations in solidar, p: 158, n. 2, 

2. o | | 
Dă 46, 2, de novat, 31 $ 1; D., 4, 

,
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„11. Solidaritatea: pasivă. Existenţa acestui fel de solidaritate 
nu este. tăgăduită de nimeni. -- Ea poate .izvori: 

1) Din săvârșirea unui delict (ex delicto) 5. De pildă: “Mai 
„mulţi inşi fură o grindă grea, pe care unul singur na'r fi putu- 
to fură. In acest caz, nu se poate zice, că.nici unul din ei nu-i 

„hoţ. “Din contra, toţi sunt hoţi şi. fiecare trebuie să. despăgu-. 
bească în întregime: pe .păgubaş, după cum fiecare e > pedepsit 
pentru furt, fiindcă-e vinovat de furţ. 

2) Din săvârșirea unei fapte, care se aseamână cu delictul 
_ (auasi ex delicțoj 4. De pildă: Am văzut, că actio de effusis et de- 

„jectis se poate intentă în contra tuturor acelora, care locuesc în . 
casa de unde s'au aruncat, ori s'au vărsat lucrurile pricinuitoare 

„de: pagube, fiindcă. toţi aceia sunt presupuşi vinovaţi de “faptul 
întâmplat. N 

-3) Din vâtamarea unor obligaţii contractuale. De pildă: 
Mai mulţi depozitari nimicesc, ori deteriorează prin fapta lor . 
(fie dolus, fie culpa) lucrul -primit în pastrarea lor. In acest caz, 
fiecare depozitar, vătămând obligaţia contractuală de a păstră - 
lucrul, este vinovat de paguba pricinuită şi. trebuie s'o repare 
în întregime, adică să despăgubească în întregime pe deponent 5. — 

"Altă pildă: Mai mulţi chiriaşi, ori arendașşi 5, ori comodatari,?, fie 
""dolo, fie culpa, nimicesc ori: deteriorează lucrul închiriat, ori a- 
'rendat, ori comodat, în. loc să-l păstreze, ca să-l înapoieze în 
starea în care l-au . primit, “şi -astfe] fiecare din ei este “vinovat 
de paguba pricinuită şi trebuie s'o repare în întregime. — Dea- 
semenea mai mulţi mandatari, care nu şi indeplinesc  Sohgaţile 
lor, 

-4) Din vătămarea unor obligaţii, care se aseamănă cu acelea 
contractuale (care “izvorăsc quasi ex contractu). De pildă: Mai 
mulţi tutori, administrează averea unui „pupil şi sau dolo, sau 

4 - 

3) D..2, 10, de eo per quein facium erit, 1$ 4; D, 4, 2, quod melus 
causa 4 $ 15, 15; D., 4, 3, de doo 17 pr.; D. 9,2. ad leg. Aquilz il $2; 
D., 9,4, de noxal. act, 5; D. 11, 6, si mensor falsum modo, 3; D., 33, 

16, devi, 1$3. “ 
4) D., 9, 3.-de pis qui effuderint, 1 $ 10, 2. 

_9) V. mai sus $ 244 p. 218. —D,, 16, 3, depositi, 1 Se 
6) V. mai sus Ş 238, n. 36, p. 290. 
"î) V, mai sus z 243, p. 215. -. . 
8) D., 17, 1, mandăti, 60 $2. ! |
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culpa administrează rău. Fiecare, fiind vinovat de rea adminis- 

trare,: trebuie să repare în întregime paguba pricinuită *, 

5, Din mai multe făgădueli separate făcute,de persoane deo-' 
sebite, dar privitoare la aceeaș prestațiune. 10 De pildă: L. Titius: 
făgădueşte fetei L. Seja s'o ia în căsătorie, M. Maevius dease- 

- menea făgădueşte aceleiaş fete s'o ia în căsătorie. Fiecare din 

| ă făgăduitori trebuie să facă prestaţiunea întreagă. 
C. In toate cazurile de solidaritate obligaţiile au acelaş. 

obiect şi aceeaş prestaţiune; dar, stau alături independent una. . 

“de alta, fără nici o legătură între ele. 
De aceea, Labeo a fost de părere, că executarea uneia din 

“obligaţii. de cătră un datornic nu- liberează pe ceilalţi da- 

tornici!!. Insă, Sabinus a fost de părere, că îndestularea credi-. 

torului, adică executarca uneia din obligaţii; stânge pe toate: 
celelalte şi deci liberează pe “ceilalţi datornici. Aceasă părere a. . 

triumfat 2, , 
D. In- ce priveşte stângerea obligaţiilor solidare pasive 

observăm următoarele: 
„le Ele se pot stânge.- prin plată. şi prin orice act echivalent 

- cu -plata: - 
1) Plata. Plata făcută de unul din datornici, îndestulând 

pe creditor, desleagă pe toți ceilalţi datornici.  Creditorul nu . 

poate cere plată decât o singură dată, fiindcă bona fides non 

patitur ui bis idem exigatur. In „pilda de mai sus, dacă L. Titius. 

a luat în căsătorie pe L. Seja, aceasta nu mai poate cere, ca şi. 

M. Maevius s'o ia în căsătorie. 
2) Orice act echivalent cu „plata. Darea în plată (în solutura 

datio), ofertele reale urmate de consemnare, compensaţia. şi ac- 

'ceptilaţia făcute de unul din datornicii, ori cu unul din dator- 

„nici stâng obligaţia faţă cu toţi ceilalţi « datornici, fiindcă în toate. 

aceste cazuri creditorul este îndestulat, indiferenu în ce chip a 

- fost îndestulat, 
II. Dar novaţia, confusia, transacţia !3, litis contestatie, jură-.. 

mântul, pactul de iertare a datoriei făcute numai cu unul din- 

9) D., 26,7, de administr. tut., 18 $ 1, 38, 42 45. 
10) D., 17, 1, mandati, 21; D., 13, 5, de pecunia constit.. 18 Ş 3. 

11) D., 43, 24, quod vi aut clam, 15 Ş 3. . 

12) D., 43, 16, devi, 1 SŞ 13 şi 14. . 
13) D., 27, 3, de tutel. et ration. distrah., 15; C.,2, 4, de transact., 1..
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datornici nu. stâng obligaţia faţă de' ceilalţi datornici. _!. 
Il]. Intreruperea prescripției față de un datornic solidar nu 

produce efecte faţă de ceilalţi datornici. o 
| E. Când datornicii solidari sunt cu toţii vinovaţi de culpă 
(în pari culpa versantur) şi numai unul e reclamat, acesta poate | 
invocă beneficiu divisionis, dacă ceilalţi sunt de faţă şi sunt solvabili 4. - _ MI aa 

„Când din doi datornici solidari unul e vinovat de culpă, „iar celălalt este nevinovat, acesta, dacă e singur reclamat, poate 
invocă chiar exceptio excussionis, cu. condiţie ca celălalt să fie 
de faţă şi să fie solvabil 15. De pildă: Dintre doi tutori, unăl ad- 
ministrează rău bunurile din Europa ale pupilului, iar celălalt ad- 
ministrează bine. bunurile din Asia. Acesta, fiind reclamat pentru 
reauă administrare a acelui 'din- Europa, poate opune exceptio 
excussionis, “dacă celălalt tutor este de faţă (n'a fugit) şi este 
solvabil. - ” e a 

Cele două excepții. nu pot fi invocate. de datornici şoli- 
dari, care s'au făcut vinovaţi de doi. . 

, F. Datornicul - solidar, care a făcut prestaţiunea întreagă, . 
are oare regres contra celorlalţi ? AR o , 

„Acest datornic, dacă e vinovat de culpă, are regres contra 
celorlalţi spre a obţine tot ori o parte din ceea, ce a plătit, şi . 

- pentru aceasta poate intentă actio negotiorum gestorum, fiindcă 
„a liberât şi pe ceilalți de obligaţia lor. In aceste. cazuri, el mai 
poate intentă şi uliles actiones quasi ex jure: cesso î5, ' 

Datornicul vinovat 'de dol. n'are regres; deci, în cazul în 
care obligaţia solidară a izvorât dintun “delict (furt etc.) nu 
există regres... - 

ÎN e a . 
. 

14) Arg. ă contrario. din D., 46, 6, rem pupilli, 12, " 
15) D.., 26, 7, de administr. et peric. tutor., 3 $ 2; D.. 50, 1, ad muni- cipal. U. A A - 

, 16) D., 3, 5, de neg. gest. 29 (20); D., 27, de tutel. et.ration, distrah.; „1 $ 13, 14, 20; D., 9,3, de his qui effuderint, 4. De - 
- 17) D., 27, 3, de tutel, el ration. distrah. 1 $ 14. 

N N
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Ei CAP. II: 

„ Creditori principali şi creditori accesori. 

5. 328, Adstipulatio şi constiturțur. 

Pe lângă. unul” ori mai mulţi “creditori principali - -se poate: 
“adăogă unul.ori mai „mulţi creditori accesori prin adstipulatio, 

ori prin constitulum.. - 

A, “Adstipulatio. Aceasta este + un act al lui jus civile, prin 

„care, după ce s'a încheiat o stipulaţie între un creditor şi un 
datornic, o altă persoană încheie cu acelaş datornic 0 nouă. 

"stipulaţie deosebită, prin care acesta îi făgădueşte să iacă a- 
ceeaş prestaţiune, idejn ?. :, 

Persoana, care ajunge creditor prin adstipulatio, se nu-- 
meşte adstipulator şi este un creditor accesor. 

Adstipulatorul are asupra creanţei. aceleaşi îndrituiri,. ca şi 
creditorul principal. El poate stânge creanţa primind. plata, ori: 

făcând lifis contestatio cu datornicul, ori. iertând pe acesta prin 
acceptilaţie. a 

. Adstipulatorul este, de regulă, mandataru! creditorului prin- 
cipal ; dar, poate fi şi un dăruit al acestuia.In cazul întăi, el, 

după ce a încasat cieanţa, dă socoteală mandantului (credito- 

rului principal). — In cazul când esțe un dăruit, nu mai dă. 

- socoteală dăruitorului. . - 

Adstipulaţia are următoarele foloase : În dreptul vechiu, 
când legis actiones erau -în vigoare şi reprezentarea. în justiţie: 

nu, eră îngăduită, creditorul principal, gândindu-se şi la ipoteza, . | 
că va fi impiedecat să reclame, îşi adăogă un creditor accesor, 

care să reclame în locul său, executarea obligaţiei, adică, pentru. 

ca în caz de nevoie să aibă un reprezentant în justiţie. — In 
dreptul clasic, din pricina vechii reguli, că obligaţiile nu pot. 

„începe de la “moştenitori (ab heredibus incipere obligationes non, 
posse, obligatio ex heredis persona incipere non potest), astipu-" 

„ laţia se întrebuinţă, după cum ne spune Cajus, când voiam, ca 

obligaţia să ia naştere după. moartea creditorului (post mortem: 

creditoris) 2 | | A de 

1) Cajus, 3, S$ 110—114. . - 
2) Cajus, 3 $. 117.
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Constitutuni Acesta, după cum am văzut 3, este un act al 

-dreptului pretorian, un: pactuim, prin care datornicul,. după ce fă- 

-găduise creditorului piincipai 0 prestaţiune la o zi fixă, se o- 

“bligă faţă şi de.altă persoană tot printr'un pactum, să-i facă 
„aceeaș prestaţiune. - | | Ie 

CAP.. III. ă 
+ - 

Datornici principali şi datornici accesori. 

GARÂNTIA PERSONALĂ. 

"Ş. 929, Istoric, 

Garanţia personală sau cauţionarea â fost foarte des în- 
“trebuințată de Romani,. începând din vremile cele mai străvechi. 

latăi, în Procedura civilă romană am întâlnit pe garanţii: 
“personali, care, se numesc vas, ori praes: Despre aceştia nu vom 
mai vorbi aici. 

Al doilea cip „de garantare personală este corealitatea 
“păsivă 1; Acel, care voeşte să garanteze personal pentru un da- 
“tornic, se alătură şi intervine pe lângă aceasta în calitate de 
-datornic coreal (correus promittendi, correus debendi) şi se obligă 
în mod principal cu el, aşa în: cât creditorul, dacă nu se în-. 

-destulează dela cel dintăi, poate să se îndestuleze de la-cel de 
al doilea. — Dar, acest fel de a se obligă nu e o adevărată 
garanţie, fiindcă intervenientul se obligă în mod principal, iar. . 
„au subsidiar şi accesor cu datornicul. - 

Al .treilea chip de garantare personală este “adpromissio 2; 
Acel, care voeşte să garanteze personal pentru un datornic,: se 
obligă prin stipulaţie în: mod sibsidar şi accesor pe lângă a- 
cesta, adică se alătură pe lângă datornicul principal şi făgă- 

„ dueşte pentru acesta subsidiar şi accesor aceiaş prestaţiune. — 
"Adpromissio este de trei feluri: Sponsio, fidepromissio şi, de e pe 
-la sfârşitul Republicei, fidejussio 3. 

  

3) V. mai sus $ 260, p. 325. 

* DV, mai sus $ 326, p. 332. 
2) D., 243, solu malrimonio, 6! $+;D, 45,4, dz. var. oblig. 5 $2 

-D., 46, 3, de solut, ? 
3) Cajus, 3 $$ la ur Paulus, Sententiae, 1, 9, ş
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| în sfârşit, alte chipuri de gărantare personală sunt: Cons-. 
-titutura debiti alieni 1 şi mandatum anelfieelum (mardatum pecu-- 

niae credendae) 5. 
Să ne indeletnicim acum pe Tând cu fiecare din aceste din 

urmă cinci feluri de “garanţie personală. . 

3 Ş 330. Sponsio și fidepromissio, 

A. Sponsio este 'mai veche decât fidepromissio. Garantul în: 
cazul întâi se numeşte sponsor, iar în cazul al doilea fidepromissor.—- 
“Formula sponsiunei este: /dem dare spondes ? (Făgădueşti să 

dai idem?) Aceea a fidepromisiunii este: dem fidepromittis 2 
"(Făgădueşti pe credinţa ta idem 2) 1. — Sponsiunea este accesi- 

bilă numai cetăţenilor romani, pe când iidepromisiunea este ac-. 

cesibilă şi peregrinilor 2. 

Atât sponsiunea cât şi: fidepromisiunea” se fac prin stipula- 

ție şi pot îi adăogate numai la obligaţiile verbale. — In amân- 
două garantul nu se poate obligă la mai mult decât datornicul: 
principal ; dar, se poate obligă la mai puţin 3. — Mai mulţi inşi. 

pot garantă aceiaş datorie sau prin sponsiune, sau prin fidepro- 

"+ misiune. In acest caz avem de a face cu cogaranţi, care în cazul 

întâi se numesc consponsores (cosponsori), iar în cazul al. 

doilea confidepromissores (cofidepromisori). 

„B. Sponsiunea şi fidepromisiunea produc efectele următoare ;- 

Obligaţia izvorind din aceste două feluri de garanţii este 

personală, adică nu trece la moştenitorii garantului +. 
Credilorul poate : reclamă pe. sponsor, ori pe fidepromi- 

sor şi înainte de a reclamă pe datornicul principal 5, | 

Sponsorul şi tidepromisorul, care au executat obligaţia,. 
au regres contra . datornicului principal cu actio mandati con=.- 

_traria$, ! E e 
  

4) V. mai sus $ 260, n. 11, p, 327. 

5) V. mai sus $ 254, n. 11, 4 P- 299. 
1) Cajus, 3 $ $ 115—117. , - 
2) Arg. “Caius, 3 S$ 93 şi 116. - 

3) Cajus, 3 $$ 119 şi 126. 

4) Cajus, 3 8 120. 
5) Cajus, 3 3$ 116—119. 
6) Cajns, 3 $ 127,
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Sponsorul, care a executat obligația, mai are, conform legii 
" Publilia, regres şi cu -actio depensi?, în care, după cum ştim 8, 

- „se aplică regula lis- infitiando crescit in duplum. | 
* C. Când avem, de a face cu cosponsori, ori cu cofidepromi- 

“sori, există corealitate pasivă între ei, fiecare e ținut pentru tot 
şi poate fi reclamat şi condamnat pentru. tot, - N 

„Această situaţie eră prea impovărătoare pentru cogaranţi. . 
De aceea: Se | a 

1) Lex Appuleia a creat o tovărăşie între cosponsori şi co-: 
fidepromisori, aşa încât acela dintre cogaranţi, care plătise mai 
mult decât partea ” sa, putea să reclame plusul de la ceilalalţi - 

„- 2) Mai târziu, lex Furia, numită lex Furia de sponsu, tă- 
cută pentru cosponsorii şi cofidepromisorii din Italia, a rânduit 10: . 
Intâi, ca atât cosponsorii, cât şi cofidepromisorii să fie ţinuţi de' 
obligaţia lor numai vreme de doiani: iar după trecerea acestui 
“răstimp .să fie deslegaţi de acea obligaţie. — AI doilea, ca obli-.- 
gaţia să se împartă ipso jure între toţi cosponsorii şi cofidepro- 
misorii, care sunt în viață la scadența datoriei, fie că sunt sol- 
vabili, fie că sunt insolvabili, adică aceşti Cogaranţi să se bu- “ 
-cure de Denejicium  divisionis.—Urmările acestor 'rândueli sunt : 
Dacă unul din cogaranţi moare înainte de scadenţă, e rău pentru 
ceilalţi cogaranţi, căci partea aceluia se imparte între cei ră- 
maşi în viaţă. lar dacă 'la scadenţă unul din cogaranţi e insol- 
vabil, e rău pentru creditor, care pierde partea datorită de acesta. 

3) In sfârşit epistula divi Hadriani a intins la cosponsorii 
şi cofidepromisorii din provincii următoarea rândueală plăsmuită 
pentru cofidejusori : Fiecare cogarant reclamat să execute poate 
să ceară, ca obligaţia să fie împărţită între toţi cogaranţii solvabili 

în clipa, în care se face lițis contestatiot!.— În urma acestei rân- 
dueli, pe de o parte cosponsorii şi . cofidepromisorii. din pro- 
vincie stau mai bine de cât acei din talia, fiindcă benețicium 
divisionis se aplică deabia în clipa în care se face litis contes- 
tatio, iar nu în ziua scadenţei ; pe de altă parte - diviziunea nu 
se mai întâmplă ipso jure, ci trebuie cerută 12, ' 

. Ă : , 4 

* 7) Cajus, 3 $ 127, 4$S9 şi 23, - 5).V. Vol. 1, 1, $ 100, p 501. | 
9) Cajus, 3 3122, o. , 
10) Cajus, 3 $$ 121 şi 122, - 
11) Cajus, 3 $$ 121 şi 122,.].,:3, 20, de fidejuss., $ 4. NE 
12) Cajus, 3 $ 123. „i 

ES
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-D.. Lex Cicereia (posterioară legei -Furia şi anterioară legei. 
Cornelia) obligă pe creditorul garantat să declare,în public (prae- 
dicat) şi mai dinainte pentru ce obiect şi câţi .garanţi pri- 
meşte; iar dacă nu fâce o astfel de declaraţie (praedictio), spon- 
sorii. şi fidepromisorii sunt în drept, ca înlăuntrul a treizeci de 
zile să reclame, ca să se constate judecătoreşte, că nu s'a. făcut. 
praedictio şi, constatându-se aceasta, ei sunt deslegaţi de obli- - 
gaţia lor 12, - : 

Lex Cornelia din vremea lui Sulla rândueşte, ca aceeaş 
persoână -să nu se poată obligă pentru acelaş datornic faţă de 
acelaş creditor în acelaş an nici ca sponsor, nici 'ca fidepro- 
misor la mai mult de 20000 de sesterţii ; altfel garanţia pentru 
excedent este egală cu zero 143, : , - 

= 

*  Ş. 937. Fidejussio 1, 

A. Fidejussio este mai nouă şi de cât sponsiunea şi de cât 
tidepromisiunea. — Acel care a garantat prin - fidejușsio se .nu- 
meşte fidejussor. — Formula fidejusiunii este: /dem fide tua esse 

- jubes ? (Garantezi idem ?)2. — Fidejusiunea este accesibilă (ca 
şi fidepromisiunea) atât cetăţeriilor romani, cât şi peregrinilor. | 

„— Ea se face tot prin stipulaţie, ca şi sponsiunea şi fidepromi-. 
siunea;. dar, spre deosebire de acestea, poate fi adăogată nu 
numai la obligaţiile verbale, ci la ori şi ce fel de obligaţii 3. —  - 
Şi prin fidejusiune garantul nu se poate obligă la mai mult de 
cât datornicul principal ; dar se poate obligă la mai puţin — 
Mai mulţi inşi pot garantă aceiaș datorie prin fidejusiune. Şi'n. 
acest caz avem de .a face cu cogaranți, care ar trebui să fie. 
numiţi confidejussores (cotidejusori); dar, numele de cofidejusori . 
este rezervat pentru acei fidejusori, care au garantat aceiaș datorie: 
prin acelaş act (adică de o dată) 5, | 

  

13) Cajus. 3 $$8 124 şi 125... - 
1) ]» 3, 20, de fidejussoribus ; .D.., 46, 1, de fidejussoribus et manda- 

toribus ; C., 8, 41 de fidejuss. et mandat. * NE | 
2) Cajus, 3 $ 116. — Altă formulă sumă: Jd fide lua esse jubes? D,, 

49, 1, de verb oblig, 75 $ 6; V.: Girard, |. c., p. 764,n. 4, | 
. 3) Cajus, 3 $ 119 a. -. | 

4) Cajus, 3 $ 126. -: 
„5) V.. Mayaz, |. c, 11, 82631n.6; D., 46,1, de fidejuss., 10 pr., 39;- 

-D., 2, 14, de pactis, 23, 25 $ 2, 26. | -: a
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B. Fidejusiunea produce efectele următoare: 

Obligaţia izvorită din fidejusiune (spre deosebire de: spon- 
“siune şi de fidepromisiune). trece jla moştenitorii garaniului 6, 

| Creditorul poate reclamă pe fidejusor şi înainte de a re- 

-clamă pe datornicul principal. ! 

Fidejusorul, care a executat obligaţia, are regres con- 

tra datornicului principal cu actio mandati contraria ; dar, ca şi 

fidepromisorul, nare regres şi prin actio depensi, după cum are 
“sponsorul 7. 

C. Când. avem de aface cu cofidejusori, există de plin drept 
“între” ei corealiiate pasivă, fiecare e ţinul pentru tot şi poate 

fi reclamat şi: condamnat pentru tot. —Dacă mai mulţi fidejusori 

„-au garantat aceiaş datorie, nu de o dată, ci succesiv şi prin acte 

„separate, nu există intre ei de plin drept corealitate pasivă 5, — 

Corealitatea pasivă este prea impovărătoare pentru cofideju- 

sori. Totuş lor nu lise aplică nici Jex Appuleia, nici lex 

“Furia de sponsu. De abia Adrian a rânduit, printrun rescript, ' 

numit epistula divi FHadiani, ca şi cofidejusorii să se bucure de 

beneficium divisionis şi anume, că fiecare 'cotidejusor relamat să 
“execute să poată să ceară, ca obligaţia să fie împărţită între toţi 

„ cofidejusorii, care Sunt solvabili tn clipa, în care se face /ifis 

„contestatio 9, 
D. Deşi lex Cicereia nu vorbeşte. de loc de fidejusori, totuş 

eră obiceiul (in usu est), ca-ea să se aplice, şi la fidejusiune 19.— 
Lex Cornelia se aplică deasemenea în caz de "pluralitate de fi- 

dejusori 4. 

E. Din, cele de mai sus rezultă, că fidejusiunea eră mai 

largă, fiindcă eră accesibilă şi peregrinilor, ca şi fidepromi- 

siunea, fiindcă putea să fie 'adăogată la ori ce obligaţie, nu 
numai la obligaţiile verbale, şi fiindcă obligaţia izvorită din ea 
trecea la moştenitori. Deaceea, ea a înlăturat pe celelalte două 

„şi a rămas singură: în vigoare pe vremea lui Justinian. 

F. Pentru existenţa unei fidejusiuni se cere întrunirea urmă- 

6) Cajus, 3 $ 120. 
7) Cajus,3 $ 127. : 

8) V. Maynz, |. c,, $ 263, n. 5 şi 7, 
9) Cajus 3, S$ 121 şi 122. i 

- 7 10) Cajus, 3 $ 123. | 
„..11) Cajus, 3 $ 124. >
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toarelor elemente: Preexistenţa unei .obligaţii, fidejusorul să _ 
„se oblige la idem şi consimţimântul creditorului şi a garantului. : 

|. Preexistența unei. obligaţii. Este de ajuris, ca să existe 
de măi înainte o obligaţie de ori şi ce fel!2, afară de ună'lovită. - 
sau de neeficacitate; sau de nulitate 15 „— Dacă obligaţia, preexis- 

- tentă este condiţională şi fidejusiunea va fi condiţională, adică | 
va luă naştere deabia, când se va împlini condiţia 1. 

ÎI, Fidejusorul să se oblige la idem '5. El nu se poate obligă N 
mai greu, la mai mult (in duriorem causa) de cât. datornicul 

principal!$,. Dar, se poate obligă măi straşnic (arctius) şi deci cu 
atât mai mult se poate obligă mai uşor (evius, i in leviorem causa), 
„Ja mai puţin. 

1) Din” patru puncte, de vedere putem să avem de a face 

cu o obligaţie a fidejusorulul la mai mult: Re, tempore, loco şi . 
causa. 

Re: Când fidejusorul se obligă să facă o „prestaţiune” de o 
„Valoare mai mare de cât aceea a datornicului 17; 

Tempore: Când fidejusorul se obligă să execute: imediat, 
“deşi datornicul datoreşte cu termin 18. - 

"Loco: 'Când fidejusorul se obligă să execute, nu la locul 

unde e obligat să execute datornicul, ci în alt loc, unde dife-. 

”renţa: de curs face, ca prestaţiunea să aibă o valoare mai mare b. 

Causa: Când fidejusorul făgădueşte numai unul din lucru- 

"ile datorite alternativ de. datornic şi astfel nu se poate bucură 

de jus elligendi, de care se bucură datornicul 2, Si 
- In toate cazurile, - când fidejusorul se obligă la mai mult, 

obligaţia este nulă”. 
2) Fidejusorul se obligă arctius de pildă: 

Când, obligaţia principală fiind naturală, € el se obligă prin | 
4 

Aa 12) D., 50, 17,.de reg. jar. 178; D, Re bee 15 Îi n $ 15 Du hd l., 
2,6 $2,7,16 883 şi 4; D.h.t.2,8$ 0330 Sa 

13) V. mai ss $ 218, Dup. 93 st E. p. x. 
- 2149 D, hp. t..16 $3, , „ . 

15)D, E a, 
16) Cajus, 3 $ 126; D.. h. î. 8 $7.. 
10]. hit, $5; Du, h. tb, 8$7. 
18) JA 4,$5;D„h.t,S8s87, 16 SS 1» 2 şi 5 
19) V. mai sus n, 18. 

.20) D., h. t, 8 S$8, 9 şi 10; V. mai sus n. 18.. 
21) V. Maynz, |, c. Il, $ 262, n. 8, p. 331. 
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stipulaţie, ca s'o execute, Obligaţia lui e mai straşnică, fiindcă 
este civilis, pe când a datornicului este numai naturalis 2, 

_ Când,. obligaţia principală nefiind garantată prin amanet, * 
ori ipotecă, fidejusorul se obligă s'o execute şi o. garantează 
printrun amanet ori o ipotecă. 

3) Fidejusorul se obligă /evius de pildă: Când, “obligaţia 
“principală” fiind -de 1000 de sesterții, fidejusorul se. obligă să . 
„plătească numai 500%. - A 

Atât în' 'cazul în care fidejusorul se obligă arctius, cât şi. 
când se obligă levius obligaţia fidejusorului, este valabilă. 

“ul, Consimţimântul creditorului și a garantului. Este deajuns, 
- ca garantul şi creditorul să;se înţeleagă împreună ; nu-i nevoie, 

- ca şi. datornicul să  consimtă, 
F. Scopul tidejusiunii este, ca să asigure executarea inte= 

+ 

„N 

1 

grală, a datoriei principale. De ăceea, conținutul fidejusiunei _ 
este obligaţia principală dimpreună. cu toate. accesoriile ei, dar 
numai cu acestea, şi anume?*; 

Prestaţiunea obligaţiei principale. 
„Despăgubirile în caz „de neexecutare a obligaţiei principale. 
Poena tăgăduită prin stipulatio poenae. 

“Şi dobânzile” de întârziere (usurae ex riora). 
"Dar, dacă, . după facerea fidejusiunii, datornicul prinir'o-. . 

"convenţie nouă şi separată cu creditorul făgădueşte acestuia -a- 
numite. dobânzi, fidejusorul nu este obligat să le. plătească, căci! 
nu-l privesc pe el. - 

Deasemenea, dacă datornicul e lovit de diferite pedepse 
„neconvenţionale, acestea nu-l privesc pe fidejusor 3%. 

H. Să vedem, ce efecte produce fidejusiunea pentru creditor, 

„Î. Efectele fidejusiunii pentru creditor. . 

şi pentru garanţi, atât în cazul în care este un. singur garant, cât 
> şi "n acela, când sunt mai mulţi garanţi. . 

Creditorul este îndrituit să intenteze actio ex stipulatu contra 
Ei garantului, inainte chiar de a 0 intentă contra datornicului prin- 

22) V. Mayriz, 1. Cu Îl, $ 202, n,.7, p. 431. - | 
23) D., n SS too O pr şi dl 
24) D., 22, 1; „de USuris, 24 Ş 1; Du 19, 2, locati, 54. pr.; D. h. i 

56-Ş 2. . 

25) Arg. D, h. 4, 5; C, 4, 32, de usuris, 4; C., 4, 65, de locato, 7. 
26) D., fi, î, „68 pr. D, "50, 1, ad municipale, 17 15, 

,



cipal??, Aceasta - e foarte practic, când datornicul e insolvabil. — 
Dar, când datornicul. e solvabil şi totuş creditorul dă în judecată |. 
întăi pe tidejusor, atunci datornicul poate să reclame contra cre-. 
ditorului cu acfio injuriarum. 

| De la Justinian, fidejusorul, dacă e reclamat înaintea da- 
tornicului, se bucură de beneficium ordinis sau excussionis per-. 

a sonalis, adică poate opune  creditorului „exceptio ordinis, şi să, 
ceară, .ca să reclame întăi pe datornic?8. — Fidejusorul poate . - 

- renunţă la. acest beneficiu, chiar de mai înainte şi nu se bucură 
de el dacă este bancher, ori dacă obligaţia principală este naturală 
şi ŞI deci lipsită de acţiune, ori dacă a tăgăduit falş obligaţia sa %. N 

“UI “Efectele jidejusiuhii - când avem de a face cu un singur. 
- fidejusor. Se pot prezentă trei cazuri: Datoria principală a lua- 
naştere în folosul datornicului, ori a fidejusorului - şi fiâejusorul i 

"a garantat donandi animo. - 
. 1) Datoria principală a luat naştere în folosul. datornicului, : 
In. acest caz, fidejusorulJeste îndrituit să ceară, ca datornicul să . 
intervină şi să-l apere de cererea cceditorului.: Deasemerea este 
îndrituit să invoace el singur toate mijloacele de apărare, afară 

„*de acelea, .care sunt persoanele. datornicului, d. p. beneficiu, 
„competentiae,: p. c. şi afară” de acelea în contra cărora fidejusi- 
unea avea de scop să-l apere pe creditor, d. p.. in integrum res-» 
zitutio, de care creditorul se temea, că.va fi “invocată de dator- ă 
“nicul său minor şi de aceea a cerut un fidejusor 2%. , 

Fidejusorul, dacă totuş trebuie să plătească, este îndrituit 
să ceară, -înainte. de plată, ca să i se cedeze de creditor acţiunile, 

"pă care acesta le'are contra datornicului, adică fidejusorul se 
bucură de. beneţicium cedendarum aclionum i. — Am zis, că fide= 
jusorul.trebuie, ca înainte de plata să ceară să i'se cedeze ac- 

„ țiunile de creditor. In adevăr, dacă fidejusorul ar plăti întăi şi - 
| „apoi, ar cere să i i se . cedeze. “acţiunile, creditorul - mar mai avea 

po 

27) D, 5, 1 DL "de verb. odlig, 1i6; D, n me Ş6; Cc. h. l '3 ” 
3,19, 23, - , Pa 
a 28) Novetta,' 4, cap. 3, > iu 

29) Novella, 135, pr.. cap..! 1. Arg. D.„ hi. Ş.1. 
30) Paulis, Sententiae, 1,9 $6. .. ! 
31) D, i, 3%: C, ft, Hu şi 14; Novella Ac . Lin fine. —-V." 

Maynz, |. c., i 3 263, n. 33; . 
s.



ce cedă, căci prin plată obligaţia se e stânge şi deci se stânge şi: 
acţiunile, care .ocroteâu obligaţia. 

In cazul în care fidejusorul. a'trebuit să execute obligaţia: - 
principală, fie în întregime, fie în parte (deşi s'a apărat singur, . 

"ori deşi a intervenit datornicul), .se pune întrebarea: Oare are “ 
„el regres în contra datornicului principal ?. Fiindcă  fidejusiunea. 

s'a făcut în interesul datornicului principal, fidejusorul are regreș 
contra acestuia şi anume sau Cu actio mandati contraria, dacă 

au fost raporturi de mandat între ei, sau cu actio negoliorum 

| pestorum, dacă plata poate fi privită ca o. negotiorum gestio din 

partea fidejusorului, sau cu acţiunile, pe care le avea creditorul 

şi i le-a cedat şi pe care le intentează ca procurator în rem suam 32, 

2) Datoria principală a luat naştere în folosul țidejusorului. N 

In acest caz, dacă fidejusorul a executat obligaţia principală, 

mare nici un regres contra datornicului, fiindcă şi-a.salvat pro-.. 
priile sale interese 3, 

3) Fidejusorul a garantat donandi uniino. Şi” n acest, caz i- 

dejusorul, care a executat obligaţia principală,” mare nici un 

regres contra datornicului 3, ! 

IH. Efectele Hdejusiunii, când avem de a a Jace cil mai i mulți 
fidejusori. 

1) Fidejusorii, care sunt cofidejusori (între care există co- 
realitate pasivă), de la - epistula divi FHadriani se bucură de be-. 

„- neficium  divisionis,. după cum am arătat mai sus, — Ei pierd: 
acest beneficiu: Dacă au renunţat expres la el 5%, Dacă tăgăduesc 
pe nedrept obligaţia lor. Dacă au garantat pentru un tutor 38, - 

2) Colidejusorul, care -a exercitat. beneficium cedendarum: 
„actionum şi prin plată a obţinut să i:se cedeze acţiunile credi- 

torului, poate să le intenteze atât contra Gatornicului principal, 

32) D, 17, 1, mandati, 29 pr. şi SS.1, 2 şi 4; D,A.t, s7; C., 4, 85,. 
- mandali, 10 in fine; 3. h. t, $ 6; D„h Lt, 4 pr., 15 pr, 18,21 Ş 5, 25, 66,. 

67; D., 17, 1, mandati, 6 $ 2, 20 $ 1, 29 $$ 1 şi 3, 40, , 

33) D., 2, 14, de pactis, 24; D.,. 14, 6, de SC. Maced,, 7 pr; D, 34. 
3,.de liberat. legata, 5, pr. verbis Vel quid. | 

34) D., 14, 6, de SC. Maced, 9 Ş 3; D. 17, mandati, 5-$ 2; 
35) V. mai sus n. 9, p. 572.. | 

36) c., fi. t; 3; 108 1; Novelta, 99, cap. 1. 
37) D., h. tb, 10$1. a 
38). D., 46, 6, rem pupil., 12, 
39) V mal sus n. 31. - NI ,
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cât şi contra, celorlalţi cofidejusori, 'ca să fie despăgubit; iar 
aceştia din urmă la.rândul lor se bucură de 'beneficium divi- 
sionis faţă de colegul lor, care ca cesionar exercită acţiunea 
creditorului 10, i SR | 

3) De la Justinian, fiecare cofidejusor, pe lângă cele două 
„ beneficii de mai sus (Beneficium divisionis Şi beneficium ceden- 
darum actionum), se mai bucură, ca orice Îidejusor, şi de-bene- 
ficium ordinis. - - 

„1. Fidejusiunea se stânge în cazurile următoare: 
Plata obligaţiei “piincipale stânge şi] fidejusiunea, obli- 

- gaţie accesorie. - 

+ 

drept să ceară să fie liberat 4%, - 

"sau-o fidejussio succedanea, . 

Lilis contestatio asupra obligaţiei principale avea de efect - 
în dreptul vechiu să stângă şi fidejusiunea. — De la Jus- 
tinian nu se mai produce acest efect, fiindcă acest împărat a 
rânduit expres, că garantatul (creditorul). păstrează şi îndrituirile. 

| „Şi acţiunile” contră tuturor, până când este îndestulat pe deplin +. 
„- Celelalte fapte (compensarea, novaţia, acceptilaţia, libe- 

ratio legata, confuzia, jurământul deterit şi prestat, pierderea prin 
casus a unei species, ş. a.), care stâng obligaţia, stâng, şi fideju- 
siunea 2, — Dacă fidejusorul distruge obiectul datorit, datornicul 
principal este liberat; insă, în contra fidejusorului se dă sau o 
actio de dolo, sau o utilis aclio ex stipulatu %3, , 

Dacă datornicul principal s'a obligat, ca înlăuntrul unui 
răstimp anumit să libereze pe fidejusor de obligaţia lui, acesta, 
„după trecerea acelui răstimp şi chiar înainte de orice reclamaţie, 
este îndrituit să ceară'să fie deslegat de garanţiei. | 

Dacă datornicul micşorează garanţiile, ce prezentă în 
clipa garantării obligaţiei, fidejusorul,. dovedind aceasta, este în 

„ J. Fidejusiunea mai poate ji sau o fidejussio indemnitatis, 

|. Fidejussio indemnitalis este aceea, prin care fidejusorul 

40) Di h. t 10 pr., 17, 36; Du, 50, 15, de censibus, 5. 40) Ceh. t, 28, | 
42) D, 16, 2, de compens,, 4 şi 5; D., fi. î, 60; Du, 3%, 3, de liber, 

„dee, 2 pr, 5 pr. şi 31; D;h.L£,21 $ 3, 71; D., 12, 2, de jurejur., 28 Ş1. 
43) D., 4, 3, de dolo, 19, 
44) D., 17, 1; mandati, 33 Ş 1, 45 $ 2; C., 4, 35, mandati, 10. . 
45) V. mai sus n. 44, 

S. Q. Longinescu — Drept Roman E i 37
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. garantează pe creditor, că va plăti ceea, ce acesta nu va putea 
încasă de la datornicul principal, adică ceea, ce va rămânea . 
neîncasatf6, . - 

II. Fidejussio' succedanea Aceasta este “la rândul său de 
două feluri: 

- Când-creditorul nu se mulţumeşte, cu un garant; ci cere 
ca şi o altă persoană să garanteze pentru garant. Aceasta din | | 
urmă este garantul garantului (fidejussor fidejussoris). In acest 
"caz garantul garantează, pentru garant, 

Când garantul voeşte, ca şi el la rândul “său să tie ga-. 
rantat de altă persoană, In acest caz gârantul garantează pe 
garant %, 

| III: Fidejussio' indemnitatis asigură mai bine. pe creditor în 
- dreptul vechiu. In adevăr, pe atunci litis contestațio în . privinţa 

obligaţiei principale, stângâna această obligaţie, stânge şi fide-. 
jusiunea. De aceea, creditorul prevăzător cerea să fie asigurat 
pentru ceea, ce nu va putea'încasă de la datornicul principal 4% 

+ Ă N 

Ş 332. Constitutum debiti alieni. 

Am văzut, că prin constitulu m cineva puteă să făgăduească 
şi ca la o zi anumită să facă o prestaţiune datorită de altă per- 

Soană şi că acest constitutum se numeşte constitutum debiti alieni !. 

EI se aseamănă cu tidejusiunea, fiindcă cere. preexistența | 

unei obligaţii şi fiindcă “beneficium divisionis, benețicium ceden.- 
darum actionum şi dela Justinian şi beneficium+ ordinis se - întâl- 
nesc şi ia acest constitut 2, 

| Dar, constitutum -debiti alieni. se deosebeşte de fidejusiune, 
fiindcă: EI se face printrun pact, iar nu prin stipulaţie 3. Din el 

izvorăşte aclio de pecunia constituta, iar nu actio ex stipulatu. 

Mai mulţi “constituenți sunt ținuți in solidum, jar nu coreal. 

46) D., fi. 41 pr, 52, 63; D.,:45, 1, de verb. clig, 116. . 
41) D, în în 881227 ȘA. . 
48) D., h.t,4pr. 
49) D., 45, 1, de verb, oblig, 116; D, h. t 41 pr. 
1) V. mai sus $ 260,n, 11, p. 327. 

2) D, 13, 5, de pecunia constit., 16, pr., 18 $ 3, 28; D,, 15, 5 de in 
rem verso, 15; C., 4, 18, de constit. pecunia, 3; Novella 4, cap. 1 ă 

3) D, 13, 5, de pecunia constit,, 14 S 3 A 

.
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E Prin el cineva se poate obligă nu numai la idem, ci şi la altceva, 

dar nu durius +; iar dacă sa obligat durius, obligaţia nu este nulă, 
ci este redusă la câtimea obligaţiei principale 5. Din punctul de 

“vedere al, efectelor, acel obligat prin constitut poate invocă 

excepțiuni întemeiate pe fapte, care au îndestulat pe creditor ; 

dar, nu şi mijloace de apărare, pe care. datornicul le va fi: 
| dobândit după constitut, d. p. prescripţia Împlinită după con- 

stitut nu poate fi invocată de constituent, deşi datornicul poate 

” face aceasta 6, 

Ş 333. Mandatum qualificatum sau mandatum pecuniae credendae. 

Prin mandaturii qualificatum .se înţelege însărcinarea, pe 
care o persoană o dă aceluia, care va deveni creditor, ca să 

facă o prestaţiune în favoarea unui al irgilea, pentru care acea 

persoană intervine i. 
Persoana,” care dă însărcinarea de mai sus, se numeşte 

- mandator şi este un garant ?, 

Mandatum qualificatum se aseamână cu îidejusiunea: Fiindcă 

mandator se bucură de beneficium cedendarum. actionum, Fiindcă 

mai: mulți “mandatores se bucură de . peneficium divisionis. Şi 

" fiindcă obligaţia lui mandator se stânge, când se stânge obligaţia 
garantată 3. 

“Dar, -el se deosebeşte de fidejusiune : Fiindcă nu cere 

” preexistenţa unei obligaţii, ci precedează . datoria. — Fiindcă 

obligaţia lui mandator nu este accesorie. De aceea: Intăi, man- 
dator, dacă plăteşte datoria, 'm'are nevoie să ceară înainte de 

plată, ca să i se cedeze acţiunile de creditor +. Al doilea, man- 

4 D, 18, 5, de pec, constit., i$5, a 
5) D., 13, 5, de pec. constit., 1 şa, I1 ŞI, 12, 19 pr. şi $1; C.,4, 

18, de constii. pec., 2. o 
-6) D, 13, 5, de pec. constil.,: -18$1, 

1) V. mai sus $ 254, n, 11, p. 299, 
2) Cajus, 3 5 155 în fine; ]., 3, 26, de mandate, $ 6. : 

8) D.,17, 1. mandati, 32; D,, 27,7, de fidejuss. et nominat. tut., 7; 
D., 46, 1, de jidejuss., 13, 17, pr; C.; 4, 18, de constit. pec., 3; C, 8, 41, de 

Ă Jidejuss- 4; Novella 4, cap. 1; D., 46, „1, de fidejuss., 52 $ 3, 71 pr. 
4) p, :» 17, 1, mandati, 21.$ 5, 28; D., 12, 2, de jurejurando, 42 s3 3% 

D, 46, 1, de fidejuss, 285 ;D.; 46, 3, de solut. 76.
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dator este obligat în mod absolut AL treilea, plata făcută de el . 
“ nuliberează de plin drept pe datornic 6. — Fiindcă ia naştere în 
urma unui mandat, iar nu a unei stipulaţii. — Fiindcă mai mulţi . 
“mandatores sunt ţinuţi in solidum, iar nu coreal. — Fiindcă man- 
dator nu poate invocă excepţiuni streine de el, d. p. în inte. 
grum restitulio, pe care ar putea. s'o ceară datornicul 7, 

Mandator poate să reclame în contra datornicului nu numai: 
cu acţiunea cedată, ci şi utiliter, guasi ex jure cesso 8, . 

.Creditorul poate reclamă pe mandator cu actio mandali 
contraria ?. 

o DLUL VI, 

1 N Ţ. E R CESS I o. 

g 334. Gerieralităji. 

A. Vorba intercessio, de la intercedere, are două înţelesuri: 
In înţelesul general înseamnă orice intervenţie a unei persoane 
în îavoarea alteia. — In înţelesul. tehnic, din acest. paragraf, în- 
“seamnă actul juridic, prin care o persoană de bunăvoie şi fără 
să fie obligată ia asupra sa o datorie a altei persoane. 

B. Pentru ca să existe o intercesiune în inţelesul tehnic, se 
cere intrunirea următoarelor trei elemente : 

1. O intervenţie a unei persoane, de bună voie şi fără ca. 
să fie obligată, în favoarea alei persoane 1, 

II. Intervenientul să ia asupra sa o obligaţie 2, — Deci, ma 
vem de aface cu o intercesiune: Când cineva dă un lucru, ori 
face o plată pentru altă. persoană; căci, printr'aceasta nu şi ia 
nici o obligaţie 2, E - 

5) C,, 8, 41, de fidejuss.. 7 
6) V. mai sus n. 4. : 
7) D., 4, 4, de minoribus, 13. 

8) V. mai sus n. 4, 
9) V. mai sus $ 254, n. 23, p. 300, , 
1) De 16, 1, ad SC. Vellejanum, 3, 13, pro 22, 24, 
2) D., 16, 1, ad SC. Vellejanum, 2 $5Ss$1. - 

" 9) D. 16, 1, ad SC, Vellejanum, + $'1 in fine, 5, S pr. 88 2,3 şi 5, 
„2181; C., 4, 29, ad SC. Vellejanum, 4.
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Il. Obligaţia, pe care intervenientul şi-o ia, trebuie să nu 
fie a sa, ci a altei persoane, şi să-i fie impusă în urma unei 
convenţii încheiate fie cu creditorul persoanei, pentru care inter- 

vine, fie cu cineva, care sau trebuie să devie creditor al acelei 
persoane, sau trebuia să devină creditor al acesteia 5. De pildă: 
Primus este creditorul lui Secundus. Altcineva, Tertius; încheie cu 
„Primus, o convenţie, prin care ia asupra sa obligaţia lui Secun- 
«dus. — A doua pildă: Secundus, prietenul lui Tertius, roagă pe 
acesta să-l împrumute cu o sumă de bani. Țertius, neavând bani, 
:se adresează bancherului său Primus şi-i spune să dea lui Se- - 
«cundus acea sumă de bani cu împrumut, adăogând, că îşi ia 
asupra sa această obligaţie. Primus nu eră creditorul lui Secun- 
-dus ; dar, trebuie - să devină creditor, — A treia pildă: Pe când 
„Primus şi Secundus sunt pe cale să încheie un contract, care să 
-oblige pe acest din urmă, intervine femeea Tertia, ca Primus 
să contracteze mai de grabă cu ea şi acesta primeşte. Primus 
-nu eră creditorul lui Secundus, ci trebuia să devină creditorul a- 

„cestuia; dar, din pricina intercesiunii femeei, na mai devenit 
creditor, ” 

C. Intercesiunea poate fi sau -privativă, sau cumulativă, 

1. Intercesiunea "privativă este acea interceşiune, care sau 

liberează pe datornicul, pentru care se intervine 6, sau împiedică 

;pe cineva să ajungă datornic 7. — In cazul întăi, avem de aface. 

cu o expromissio, Despre aceasta am vorbit la stângerea obli-. 
:gaţiilor prin novaţie. — In cazul al doilea, intervenientul ajunge 
-datornic. 

II, Intercesiunea cumulalivă este aceea intercesiune, care se 
:adaogă la o obligaţie de mai înainte, lăsând'o să trăească mai 
„departe, — Această intercesiune este o obligaţie subsidiară şi 
„accesorie a obligaţiei de mai înainte. 

Intercesia cumulativă poate îi, la rândul. său, sau reală, sau 
“personală, 

1) Intercesiunea reală este aceea . intercesiune cumulativă, Ra 

4) D., 16, 1, ad SC. Vellejanum, 2 $ 5, 3.551, 13, 15, 17,19 S$2şi 
3.— Ci. C., e0d., 5, 19ss$1şi2. 

5) D., 16, 1, ad SC. Vellejanum, 2 s1, 8 $ 1. Ă 

6) D.. 16, 1, ad SC. Vellejanum, ? $ 1, 11, 12, 
7) D.; 16, 1, ad SC. Vellejanum. 8 $$ 8 şi 14, 29 pr.; C. 4, 29, ad 

sc. Vellejanum, +, 19, | |
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prin care asigurăm pe creditor printr'un lucru. Ea, după cum 

ştim, se numeşte „garanție reală şi -este de două feluri, sar 

pignus, sau hypotheca, 
2) Intercesiunea personală este acea intercesiune cumula: 

“tivă, prin care asigurăm pe creditor, nu printrun lucru, ci prin 

făgădueala .noastră.Ea se numeşte garanție personală . sau -cau- 

ționare şi este de trei feluri şi anume: Adpromissio, mandaturni: 

qualificatum şi constitutum debiti alieni. — Adpromissio la rân- 

dul său este d: trei feluri: -Sponsio, fidepromissio şi fidejussio.. 
_ D. De garanţia | “reală s şi de garanţia personală sau cauţi- 

onarea am vorbit mai înainte 9, Aci să ne indeletnicim cu ori ce: 

"fel de intercesiune din partea unei femei. h 

ş. 335. Intercesiunea femeilor și senatusconsultul Vellaeanum ! 

A, Octavian August şi Claudiu au oprit pe soții, ca să facă 

- intercesiuni pentru soții lor: Ne feminae pro viris suis interce- 
derent ?. 

Pe urmă, îie- impăratul Ciaudiu, fie în răstirapul dintre: 

Claudiu şi Vespasian, s'a votat senatusconsultul Vel//acanurn, prin 
care femeile -au-fost oprite să garanteze pentru alţii prin fide- 

„jusiune şi să ia parte la imprumuturi pentru alţii (fidejussiones. et” 

“mutui:dationes pro aliis) 3, 
" Jurisprudenţa a întins rânduelile senatusconsultului Vellae- _ 

anum la toate cazurile de intercesiune a femeilor *. 

_ Il. Efectele acestui senatusconsult sunt: El nu loveşte de: 
nulitate obligaţia femeiei ; ci, îndritueşte pe femeie, .ca în contra 

acestei obligaţii. să invoace exceptio senatusconsulti Vellaeâni 5. 

Invocarea acestei excepţii are de efect să nimicească obligaţia: 
atât de complet, încât să nu mai rămână nici măcar o obligaţie: 

naturală. . 
Exceptio  senatusconsulti Vellaeani poate fi invocată aiât: 

3) V. Vol. 1, 2, $;92, p. 240 şi urm. 
9) V. mai sus $Ş 329— 333, - 

1) D.; 16, 1, ad SC. Vellejanum ; C., b 29, ad SC. Vellejanum. 

2) D., hf. t, 2 pr.. 
3)D., hi. t,2$1. | 
4) Di het, 3$4. | 
5) D., h. 1,25 $1
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“înainte, cât şi după condamnare 5, de femeie, de moştenitorii ei şi 

-de acei, care garantaseră (ie personal, îie real) făgădueala 

“femeiei 7. 
Nu se poate invocă această excepție: Când femeia ma. 

:suferit. nici -o pagubă. Când femeia a lucrat în mod dolos (căci 
-malitia supplet sexum). Când intercesiunea se făcuse.in favoarea 
-femeiei. Când avusese de obiect constituirea unei zestre. Când cre- . 

-ditorul nu ştiea,. că actul, de care-i vorba, este o intercesiune.: 

Când creditorul eră minor. Şi când femeia moştenise pe. acela, 

“pentru care făcuse intercesia 8, 
Dacă femeia n'a invocat excepţia şi a executat obligaţia, 

“poate cere înapoi ca indebitum plătit ceea, ce a dat, ca să exe- 

-cute promisiunea sa. Deci, poate intentă condictio indebiti, ca să 

“ceară înapoi lucrurile a căror proprietate-a trecuto altuia; poate 

“intentă rel vindicatio, ca să ia înapoi lucrurile amanetate ?.. 

Femeia nu poate de mai înainte sărenunţe la exceplio se- 
“natusconsulti Vellaeani ; dar, ex post poate renunţă, după cum ne 

“spune Pomponius 9, — Totuş unii romanişti susţin, că părerea lui: 

“Pomponius a tost o părere personală, neimbrăţişată de ceilalţi 

“jurişti î], | 

- II, Dacă intercesiunea femeiei este o intercesiune cumulativă, 

- aplicarea rânduelilor senatusconsultului de mai: sus nu dă naş- 

“tere la mari, neajunsuri. 
„Insă, în caz când această intercesiune este privalivă, nea- 

:junsurile. sunt foarte mari, întrucât creditorul rămâne fără dator- 
_nicul liberat în urma intercesiunii femeiei. De aceea, se admite, 

ca în acest caz creditorul să intenteze contra datornicului liberat 

„acțiunea originară, care ia numele de actio restitutoria sau res- 

4 
'6) D., 14, 6, de SC. Macedon, 11. e 
TD Cu hi 7, 14 şi 20; DB. 16 $1; D., 4%, 1, de except, 7 $ 

“1; D., 20, 3, quae res pignori, 2. 

8) D., îi, î., 16 pr.,2t pr., 22 pr; D, h. t, 2 $ 3, 23, 30.pr.; Cu hit, 
-5, 18.,— D. h.t, 3,11 $2, 13 pr., 19$ 3, 22, 25 $1,27$2;C„,h.t,2, 
«6 pr. — Co hi te, 12, 25, — Do hi. în 4 pr 11, 12, 27 pr asc, h. 
"18. — Du, h.t,8$ 1, —D, 4,4 de minorib., 42. , 

9) C., &. t., 3,9; .D,, 12, 6, de condici. indeb, 40 pri D, he ta 32 $ 

“2; Du 6, 1, de rei vindic, 30 $ 1, 40. 
10) D. ft, 92 $4. — C.D, Rh t, ss. ve Magna, Leu $ 265,n. 

16, p. 44%. 

11) Girard, 1. c., p. 802, n. 1,
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sissoria 12; — Dacă femeia prin intercesiunea sa ă împiedecat pe 

„cineva să ajungă datornic, se dă contra acestuia o acţiune nu- 

mită actio institutoria, quia magis instituit quam restituit 13, 

B. Justinian la 530 întrodus în această materie următoarele: 
schimbări "1: 

l. Orice intercesiune trebuie făcută prin act public, adică 
înainte a trei martori; altfel intercesiunea este nulă. Dar, chiar 

- dacă ea va fi făcută prin act public, femeia tot va putea să o- 

pună exceplio senatusconsulti Vellaeani. — 
Femeia, când a primit echivalentul intercesiunii sale, nu. 

mai poate opune excepțio, chiar dacă mar fi făcut un act public.. 

Femeia nu poate invocă exceptio senatusconsulți Vellaeani 

în trei cazuri: Când, „după ce a trecut doi ani de la majoratul 

său, a confirmat intercesiunea. Când e vorba de libertatea unui - 

rob. Când a renunţat la excepţie, ca să 'se însărcineze cu tutela 
copiilor săi, | . 

[I. Peste 26 de ani, la 556, Justinian a mai dispus, că orice | 

intercesiune este nulă, când e făcută de soţie pentru: soţul ei, 
“afară de cazul Când se va dovedi învederat, că soţia a tras vre 

un folos oarecare din acel act:5. 
„Din pricina şi a acestor rândueli Justinian a fost poreclit 

imperator Uxorunt (împăratul nevestelor) ! 

12) D., îi. î, 1 $2,8 8$7 şi9. 
13) D., f.t,8$ 14, 29 pr.? 
14) C., în t 23. — Ci. C., fi. î., 22; C.,5, 35, guando mulier tntelae 

ofjicio fungi potest, 5; Novella, 118, cap. 5, 
15) Novella 18%, cap. 8.



CARTEA IV. 

INDRITUIRILE E DE Pui. 

.Ş. 336. Gene altă 

„ Se obişaueşte, ca sub numele de „Indrituiri de familie“ 
să se A boaeă de căsătorie ((justae . nuptiae), putere părin- 

tească (patria potestas), putere dominicală sau robie (dominica 

potestas), putere maritală (manus), quasi robie, tutelă (futela) şi 
curatelă (cura, curatio). 

| B. Vorba familia a avut la Romani următoarele înţelesuri: 
La început, ea. arătă totalitatea ființelor omeneşti şi a lu- 

crurilor ! supuse puterii unui cetăţean sui juris, care, după cum - 
ştim 2, se numeşte pater familias sau pater familiae. 

Mai târziu, această vorbă a fost întrebuințată pe de o parte, 

pentru a arătă mai ales totalitatea ființelor omeneşti supuse lui 

paterfamilias 3, cele mai adeseaori totalitatea robilor ; iar pe de 
altă parte pentru a arătă totalitatea fiinţelor omeneşti libere 
legate între ele prin adenatio (izvorând din patria potestas, ori din 
manus), adică pe adgnati (adgnaţi) *, | 

In sfârşit, şi mai târziu, vorba familia a a ajuns, ca pe lângă 
„adgnaţi, să arate şi pe cognati (cognaţ d) şi chiar şi pe adfines - 
(afini) $. | 

| 1) Cajus, 2 S$ 102—105; Ulpian, Regulae, 20 sg: 3 şi 9, 268 1; Col- 
tatio, 16 Ş 4; D., 50, 16, de verb. signif. 195 $ 1; D.,: 10, 2, familiae ercis- 
cundae; c., 6, 38, de verb, signif., 5 in fine. 

2) V. Vol.1,1$ 18, C, Lp. 219. 
- 3) Du 21, 1,-de aedil. 'edicto, 25 $ 2; D., 39, 4 de publicanis, 15 5; 

D., 50, 16, de verb. signif., 40 $ 2; C., 6, 33, de verb. signif., 5 
4) Paul, Sententiae, 5, 6 $ 3; D., 39, 4, de publicanis, 12$ 2; D 

43, 18, de vi, 1 ŞŞ 16—20; D., 50, 16, de verb signif., 195 $ 3. 
5) D., 50, 16, de verb. signif., 195, SS 2 şi 4, 196. 
6) :D., Il (31), de legatis, 69 Ş 4; C., 6, 38, de verb; signif, 5
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Cc. Cercetările făcute până azi au avut de rezultat stabilirea 

a patru tipuri principale de familii 7 : 

Familia modernă europeană întemeiată pe zămislirea mono-. 

gamă. Copilul născut dintr'o femeie căsătorită este privit 
ca operă a soţului mamei sale! şi este înrudit atât cu ru- 
dele mamei sale, cât şi cu acelea ale tatălui său. Deci, înrudirea: 

există şi în linie bărbătească şi în linie femeiască. 
Familia patriarhală întemeiată pe puterea părintească, Co=- - 

„pilul este înrudit cu tatăl său şi cu rudele tătălui său; dar, nu- 
şi cu acelea ale mamei sale, şi nu-i înrudit cu mama sa.de 

-cât, fiindcă ea. e supusă puterei tatălui său. Deci, înrudirea: 

există numai în linie bărbătească. 
Familia matriarhală întemeiată pe maternitate, Dreptul. nu: 

recunoaşte nici o paternitate, chiar când ea ar rezultă din re-. 

laţii sexuale obşteşte. cunoscute. Copilul este înrudit numai cu... 

mama sa-şi cu familia mamei sale. Deci, înrudirea există numai. 

în linie femeiească. fuda bărbătească cea mai apropiată « a Co-- 

pilului este fratele mamei lui. 
Familia promiscuă.. Dreptul nu ţine seamă nici de faptul: | 

'material şi vădit al maternității. Copilul. este privit ca fiu al. | 

tuturor bărbaţilor şi al tuturor femeielor dintr'o grupă. 

„. Vechimea acestor tipuri principale este controversată ?. 
Unii susţin, că familia patriarhală este un chip îiresc de 

grupare cunoscut de la 'nceput mai ales de cei mai mulţi stră- 

moşi ai poporeloi de-azi, iar promiscuitatea şi chiar matriar- 
hatul ar fi sau anomalii răzlețe, sau degenerări întâmplătoare, 

Alţii susţin, că familia monogamă întemeiată pe paternitate 
este rezultatul unei desvoitări. Că au existat faze: mai arhaice, 

în care copilul legat te mama sa prin faptul material al naşterii, 

“nu “eră legat şi de tatăl său, şi că noţiunea mai complicată şi. - 
mai abstractă a paternităţii s'a format mai târziu, plecând de 

la ideea de putere asupra mamei, graţie transiţiunii procurate: 

prin asimilarea puterii” maritate cu puterea dominicală, adică prin: 

“asimilarea îndrituirii soţului asupra copilului soţiei cu îndrituirea 

stăpânului asupra copilului roabei. 
D8 Antecedentele familiei romane nu pot îi stabilite cu si 

7) V. Girard, |. c., p. 196—138 

8) V. Maynz, |. c., Il, $ 302, p.1 şi urm.?
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-zuranţă. Dar, chiar de la întemeierea. Romei ea apare, ca fiind 

organizată după tipul patriarhal. 
La început, întreaga. familie romană este absorbită de 

„paterfamilias ; ea nu există civilmente de'cât în persoana aces- 

tuia, care e şeful său. Această organizare înrâureşte asupra stării 
„personale 'a fiinţelor - omeneşti, care” alcătuesc familia, şi are 

deasemenea o oarecare .înrâurire asupra stării lor patrimoniale.—- 
Indrituirile patrimoniale, care pot să se: nască din rapor- 

turile de familie, sunt ocrotite de actiones in rem ori de actiones 
" „În -personam, care derivă din natura chiar a acestor îndrituiri.— 

Indrituirile personale, la început, sunt, în legătură cu puterea 
“1ui paterfamilias. Acesta are asupra luturor membrilor familiei, 

„chiar -şi asupra soţiei supuse sie, aceeaş putere, pe care 

dreptul 'o recunoaşte cetăţeanului asupra lucrurilor, care sunt 

proprietatea sa. Dovadă despre aceasta este terminologia şi 

„acţiunile pentru valoriticarea acestei puteri: Aceleaşi vorbe, rna-: 

„UI, muncipium, poiestas | sunt întrebuințate pentru a arată pro-. 
“prietatea” quiritară a lucrurilor corporale şi puterea lui pater/a- | 

- „milias asupra fiinţelor libere, ori roabe, care îi sunt supuse. 

„Aceeaş acţiune, rei vindicatio, care serveşte proprietarului, ca să 
“urmărească lucrurile corporale, care-i aparţin, serveşte şi pentru 
valorificarea puterii lui paterfamilias. - 

Mai târziu, e drept, că vorba monus arată în special 
puterea, pe care paterfamilias o are asupra soţiei sale su- 

puse. Dar, vorba potesfas a: continuat să arate puterea lui 
„paterjamilias . asupra fiilor, robilor şi lucrurilor lui, — Totuş, - 

„fiinţele libere din familie dobândesc incetul 'cu încetul o 

existenţă juridică mai mult ori- mai -puţin completă, pe când 
robii, chiar pe vremea „lui Justinian, sunt priviţi ca lucruri (7es).— 

„Pentru valorificarea- puterii părintești se poate întiebuinţă, chiar 

„pe vremeâ”lui Justinan, tot rei vindicatio ; însă,. această acţiune 

este numai cu numele rei: vindicatio 9. Dar, de regulă, pentru ocro- 

-tirea îndrituirilor personale serveşte acțiunea prejudicială, în care 

hotărirea constată numai, indrituirea, fără să alipească de această 

- constatare vreo condâmnare !0,: Afară de aceasta, în vremea Repu- 

:blicei şi mai ales în aceea a împărăției, pentru garantarea unor 

* 9) D.,6, 1, de rel vindie, 1 $ 2. 
10) V. Vol. 1, 1, $. 85, XVI, p. 403.
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manifestări a îndrituirilor personale magistraţii şi funcţionarii - 
împărăteşti, în virtutea puterei lor, s'au servit de nolio sau cog- 

nitio. In sfârşit, din vremile cele mai străvechi, în cazul în care 

un al treilea împiedecă exercitarea liberă a unei îndrituiri de: 

familie, pretorul acordă felurite interdicte!!. 
E. Unii . romanişti se îndeletnicesc cu tutela şi curatela la 

obligaţiile, care.izvorăsc guasi ex contractu. Alţii se îndeletnicesc 
parte-.la obligaţii, -parte Ia îndrituirile de familie. — Nici una 

din' aceste două metode nu-i bună. Căsătoria, patria potestas, 

tutela şi curatela au aceeaş obârşie istorică. Ele au şi puncte 

de înrudire internă: Toate conţin o afârhare persohală, Care se 

deosebeşte atât de -îndrituirile reale, căt .şi de acelea de obli- 

gaţii. In sfârşit, căsătoria dă naştere la patria potestas, iar tutela 

şi curatela au de scop să înlocuească patria potestas pentru: 
persoanele, care deşi sunt sui juris, totuş m'au capacitatea de 
agere. 

o TITLOLI. 

CASĂTORIA. 
_$. 337, Noţiuni și întroducere istorică. a 

A. Căsătoria (nupiiae, matrimonium) este însoţirea bărba- 
"- tului şi a femeiei pentru o împreună vieţuire completă !. 

„Soţul se numeşte vir, iar soţia uxor. | _ 

| B. La Romani căsătoria este de două feluri: Căsătorie con- 

Yormă cu jus .civile şi căsătorie conformă cu jus gentium. 

Căsătoria conformă cu jus civile se numeşte justae nuptiae, 

- justum matrimonium 2 „— Căsătoria conformă cu jus gentium se: 
numeşte de romanişti promairimonium. 

|. Justae nuptiae. 

Pentru ca să se încheie justae nuptiae, se cere numai 

capacitatea părților, adică viitorii soţi trebuie să se bucure 

de -jus connubii 3 — La început şi chiar pe vremea legii 

11) D., 6, 1, derei vindie., 182, 
1) D, 23, 2, de.ritu nuptiarum, 1; ]., 1, 9, de patria potestate, Ş1. 
2) Cajus, 1 $ 55; Ulpian, Regulae, 5 $ 2; Ă . 
3) Cajus, 1 $ 59; Ulpian, Regulae, 5 $$ 2-8 . 

N
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celor 12 table, numai patricienii aveau această capacitate. Dar, 

"prin lex Canuleja din 309 a. u.c. s'a acordat jus connubii şi 

- plebeilor. — De la această regulă s'au făcut abateri prin dis- 

pense speciale acordate mai ales veteranilor, ca să se în- 

_Soare sau cu o latină, sau chiar cu o peregrină $, 

Justae nuptiae produc efectele următoare: Intăi, patria po- 
„ testas asupra copiilor născuţi dintro astfel de căsătorie. Al doilea, 

adenatio, care izvorăşte din patria -potestas şi care singură, în- 
dritueşte pe membrii familiei la moştenirea ab intestato şi la 
tutelă. Şi al treilea, oare care efecte băneşti: Numai in. justae 

nupliae poate fi vorba de zestre. Nu există zestre, făr'de justae 
nuptiae | | 

Justae nuptiae, la rândul lor, pot fi sau cu manus (cu in 

„manum conventio), sau făr'de manus, adică libere. 

1) Justae nuptiae cu manus, pe lângă jus connubii, mai cer 
- şi unele formalităţi şi anume sâu confarreatio, sau coemptio, sau 
„usus. — Despre aceste formalităţi vom vorbi mai jos5. 

Justae nuptiae cu manus, pe lângă efectele de mai sus, mai .: 
produc şi următoarele efecte : 

“Femeia sufere o capitis deminutio : lesă din familia “sa, 

intră dimpreună ;cu averea sa, dacă o avea, în familia soţului 

său & şi cade sau în manus a acestuia, dacă el este 'sui juris, sau 

în manus a tatălui lui,.dacă el se găseşte sub patria potestas 7, 
Deci: Femeia, dacă se găsea sub 'patria potestas, iesă din a-. 

ceastă putere; dacă eră sub tutelă, scapă de tutelă, Toate legă- 

turile civile, care 'o legau de paterfamilias al său, de adgnaţii - 

săic de gens a sa, sunt rupte. Intre ea şi familia sa originară nu 

mai există nici comunitate de cult privat şi nici îndrituiri de 

moştenire, ori de tutelă 8. — Intrând în familia soțului său, 
femeia ajunge. adgnată cu membrii acestei familii. Ea este filiae 
loco, dacă soţul, său este sui juris, ori neptis loco, dacă soţul. 

său este sub patria potestas'?. Ca fiică, datoreşte ascultare so- 

4) Cajus, 1 $ 57. 

5) V. mai jos titlul 4, SE tai 
6) Cajus, 1 SS 111, 114, 115, 118, 123, 127, 136 şi 148;2 S$ 139 şi 

159; 3 S$ 3, 40, 41; Ulpian, Regulae, 22 $ 14,23 $ 3,2981. 
--7) Maynz, L. c., II, 8 304, n. 5, in fine; Girard, |. c., p. 105, n. 4. 

8) V. Girard, |. c., p. 168, n. 1—3. | e 

9) V. mai sus n: 6.
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țujui, ca şi copiii săi; dar, are rangul întăi printre membrii fa- 
miliei, este numită materfamilias, mairona, domina şi este îoarte 

respectată şi iubită, după cum rezultă, din inscripţiile de pe 
pietrele mormântale, care glăsuesc 10; „Cea mai bună şi cea mai 

frumoasă, torcătoare, evlavioasă, credincioasă, econoamă, nepri-- - - 

„hănită, neuşiernică“, „A fost asemenea şi de o potrivă cu toate 
femeile cele cinstite prin cumpătare, bună purtare, curăţie, ascul- 
tare, toarcerea lânei, hărnicie, credinţă“. „Călătorule, cuvântarea 

mea e scurtă, stai, opreşte şi-o ceteşte.. Urăta piairă, mormân- * 
tală acopere o -femeie frumoasă. Părinţii ei numit-o-au cu numele 

de Claudia.. lubit-a cu dragoste adevărată pe bărbatul ei ade- 

vărat. Născut'a doi copii: pe unul lăsatu-l-a pe pământ în urmă, 

pe celălalt ascunsu-l-a în sânul pământului. Fost-a cuminte la 
graiu şi mândră la port... ingrijite a de casă şi tors-a. — Am 
sfârşit, du-te! «, 

Barbatul” este îndrituit să omoare pe soţia sa prinsă în 

flagrant delict de adulter, iar pentru alte fapte “rele este: îndri- 

tuit” s'o judice cu asistența rudelor de aproape şi s'o pedep- - - 
sească; poate s'o dea in mancipio; dar, n'o poate mancipă cu. 

titlu de vânzare şi nici s'o dea in noxami!. — El dobândeşte 
toată averea soţiei sale. 

2)- Justae nuptiae far de mantis, alară de jus connubii, nu 

" mai cer nimic. 

Pe lângă efectele de mai” sus ;. (patria potestas, adgnatio, 

îndrituirea la moştenirea ab intestato şi „la tutelă) justae nup- 

tiae făr'de manus mai produc efectele următoare : 

Femeea işi păstrează atât starea, ce 0 avea înainte de că- 

sătorie, cât şi averea sa. Deci, dacă eră sub patria potestas, rămâne 

sub această putere; iar paterfamilias al său este îndrituit, după 

cum vom vedea mai jos 12, să întrerupă usus, pentru ca ea să: 
nu cadă în manus a soțului său 18, Dacă. eră sui .juris şi în tutelă 
(testamentară, “legitimă, ori dată), rămâne tot „astfel. Dacă . 

10) Th. Mommsen. Rămische' Geschichte, |, p. 57, nota * 
11) V. Maynz, |. Cu li, $.304, n. 9şi 10; Girard, L. e. p. 169, rân- 

dul al doilea şi n. 5; Cuq- 1. cs, p. 166, care în nota 6 şi pe temeiul lui 

Cajus, 4 Ş 80, e de părere, că soţia în manus poate îi dată in noxam. Dar 
- “textul lui Cajus e mutilat, Cf. ]., 4, 8. de, noxalibus act. Ş 7. 

127 V. mai jos titlul II. | 
13) V. mai jos $ 340, n. 6, p, 602. |
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tricţii, constituindu-şi o zestre, fie din toate bunurile sale, fie 
. r . .. N . . . 

e umai din o parte a lor. 

1 
„ Barbatul are aceleaşi îndrituiri ca şi în justae nuptiae cu 

manus; dar, nu dobândeşte toată averea soţiei sale, ci numai. 

zestrea, 
3) La început au existat numai justae nuptiae cu manus şi 

„deabia: mai târziu,(dacă nu din vremea legei celor 12 table, cel | 
puţin din vremea lui Ennius şi a lui Catone cel bătrân, adică 

inainte de sfârşitul veacului al şeaselea) au apărut şi 'justae nup- 

țiae tărde manus sau. căsătoria liberă. 14, 

Il. Promatrimoniun, . 
“Acest fel de căsătorie nu ce re, ca părţile să aibă jus con- 

„nubii. — Deci, un roman putea să încheie un promatrimoniurh 
co ptregrină, un peregrin co peregrină ş.a, m: d. 

„ Promatrimonium deşi e o căsătorie valabilă. după jus, gen- 

tiu, totuş -m'are caracterul unei căsătorii romane Şi deci nu 
„“produce nici unul din efectele de mai sus ale acesteia. 

C. Diferitele :căsătorii de mai sus au avut soarta următoare: 

Confarreatio a ajuns. să se întrebuinţeze “foarte rar, Usus 
nu mai există pe vremea lui Cajus. lar coemptio a căzut în 

desuetudine curănd după Cajus î5,-. Deci, justae nuptiae cu 

manus sau cu in manum conventio au. dispărut. Aceasta s'a în- 

tâmplat pe la sfârșitul împaraţilor păgâni (veacul IV d. Ch.). De 

atunci a rămas numai: : justae nuptiae fărde manus sau căsătoria 

liberă, - 
Deosebirea dintre „căsătoria liberă. şi promatrimonium a 

pierdut din însemnătate, după. ce Caracalla a întins cetăţenia la 

„toţi supuşii liberi din împărăție, şi a dispărut cu totul, când. 

Justinian a desfiinţat cele din urmă rămăşiţi de latinitate şi pe- 
- regrinitate. De atunci, orice căsătorie valabilă este just, ma- 

trimonium sau justae nuptiae. 
In cele, ce urmează ne vom îndeletnici « numai cu căsătoria 

tăr de manus: sau liberă, 

14) Girard. 1. e7 p. 131, n. 4, 
15) Cajus, 1 SŞ 111 —115. - -.. 

,
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. -  Ş. 987. dis. 
7 

|. Am spus, că în căsătoria cu manus, "dacă soțul este sub 
patria potestas, soţia cade în manus a lui paterfamilias al so- 
tului. şău, 

Dar, această chestiune e “conversată: Pe temeiul lui Cajus 
şi al lui Ulpian 1, unii romanişti sunt de părere, că şi'n acest. 
caz soţia cade tot în manus a soţului său, iar paterfamilias al 
soţului dobândeşte asupra - soţiei acestuia numai o. putere : ast- 
mănătoare cu patria potestas 2. 

| II. Unii. autori vechi vorbesc şi despre o îndrituire de 
vieaţă şi de moarte, pe care soţul ar avea-o asupra soției în 
manus nu numai în caz de adulter, ci şi'n alte cazuri 2, 

III. Th. Mommsen, vorbind despre Origina primitivă a'Ro- 
mei, spune, că: „Şef al familiei putea fi numai bărbatul ;... dar 
în totdeauna şi necesar femeia aparţinea casei, iar nu comuni- 
tăţii,. şi chiar “în casă femeia este necesar subordonată, fiica 
tatălui, soţia bărbatului... Până în vremea ştiinţei juridice 
"desvoltate s'a păstrat principiul, că femeea, care nu este supusă 
puterei bărbatului, nu-i soţie, ci € privită numai ca atare (uxor 
tantummodo habetur) +“. — Fiindcă soţia, la 'nceput, e subordo- 

„mată în totdeauna şi necesar bărbatului, urmează, că părerea lui 
Mommsen este, că la *nceput toate căsătoriile:se făceau cu manus. 
_„ In contra acestei: păreri s'a ridicat distinsul fost profesor 

de Drept Roman la Universitatea din Bucureşti, G. Danielopol, - 
„Care argumentează ast-fel 5: „Desigur autoritatea D-lui Mommsen 
este mare. Ori cât de mare însă ar îi, ea nu poate-a ne face 
să-l credem pe cuvânt în contra „aserțiunilor a autori vechi 
romani. — Ceea ce ne face încă să ne îndoim de exactitatea 

“aserţiunilor D-lui Th. Mommsen asupra acestor puncte este 
fantasia cu care el tratează cestiunile instituţiunilor juridice la 
primii Romani, patria potestas, manus, confarreatio, condiţiunea 
temeiei, mancipiurn, asupra căror ideile sale sunt cu „totul fan- 

1) Cajus, 2 $ 159 şi 3 $$3 şial; Uipian, Regulae, 11 Ş 13 şi2 1%. 
, 2) Cuq, 1. e. p. 166, n.6; Brinz, Lehrbuch der Pandekten, ll, Să n. 

5, p. 666; Dernburg, Systeni des rămischen Rechts, 11, $ 406,:n. 1, p. 885. 
3) Cf. Maynz, l. c., Ii, $ 304, n.9. 

4) Th. Mommsen, Rămische Rechisgeschichte, 1, „cap. V, p. 57, n. t— 
“Cicero, Topica, 3 4. 

.
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“ tastice, deosebite de tot ce Ştim din texte. şi neintemeiate pentru 
- timpurile primitive, despre care se ocupă autorul german, pe 

„nici o probă, care să ne facă să credem, că la început lucrurile 

se petreceau, Cum le descrie el şi altfel de cât se petreceau 
mai 'târziu, în timpul de exemplu al legei celor 12 table, pentru 

care avem date precise, contrarii aserţiunilor fantastice ale ma- 
relui istoric german. Aşa, este eronat a susţine, cum face D-l 

Momnisen, că femeea e subordonată barbatului. Aceasta n'avea 

| loc de cât, când femeia cădea in manu marii, ceea ce n'avea 

loc în totdeauna, deşi poate la 'nceput erau mare parte din 

__ nupţii. însoţite de ceremonia religioasă a confareaţiei, din care 

rezultă manus&. — Deci, 'părerea def. G. Danielopol este, că la 
„"nceput nu toate căsătoriile erau cu manus. 

Recunoaştem, că este foarte greu să ne -pronunţăm între 
aceste două mari autorităţi! In ori ce caz, părerea def, Danie- 

lopol, nu poate să fie înlăturată decât, dacă i s'ar putea opune 

părerea unei învăţat de o autoritate cel: puţin egală cua- 
D-sale. — lată, ce spune tot D-sa, după 159 de pagini & „cred 

- chiar, că la început toate nupțiile erau confareate“. — Fiindcă 
la ncepiut toate nupţiile erau contareate şi fiindcă din- confar-. 

reatio izvorăşte manus, urmează, că def, Danielopol. este. de 
părere, că la, început toate căsătoriile se făceau cu manus, adică 

este în tocmai de părerea lui Mommsen, pe. care-l combătea ! 

„ 

Ca, l. 

“Incheierea căsătoriei. . 

LOGODNA: 

„$. 3%... 

A. De. regulă logodna precedează căsătoria. Dar, se poate . 

| şi s să mo precedeze, ci să se facă o_dată cu căsătoria. 
Logodna (sponsalia) este învoeala, „prin care viitorii soţi, 

5) G. Danielopol, Explicaţiunea Instituţiunilor ii justiniar, Vol. 1, p.15 
6) G. Danielopol, |. c., p. 174, 

1) D., 23, 1, de sponsabilibus; C., 5, 1 de sponsalibus et arrhis spon- 
ssaliciis et proxeneticis, 

4
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sau: personal, sau prin: mijlocirea părinţilor lor, îşi i iau” înda- 

torirea să se însoțească mai tărziu prin căsătorie. - 
„Logodna, „se face de regulă prin sponsio, de aceea ea se 

numeşte sponsalia. Logodnicii se numesc sponsi, consponsi 2; lo- 

godnica se mai numeşte pacia, sperata, destinata. - 

B. Pentru ca să se poată încheia 0 logodnă valabilă, se 
cere următoarele elemente : 

1) Logodnicii să aibă fiecare cel puţin vârsta de şeapte ani 3, 

2) Să poată încheia cel puţin în viitor o căsătorie valabilă +, 

- De aceea, piedicele ' trecătoare la incheiarea unei căsătorii nu 

fac logodna nevalabilă. De pildă: Doi impuberi se pot logodi, 

deşi, după cum vom vedea, nu se pot căsători, câtă vreme sunt 

“impuberi 5. Guvernatorul provinciei se poate logodi cu o femeie 

din provincia, pe care o administrează, deşi, după cum vom 

vedea, nu se poate căsători cu ea, câtă vreme este în funcţiune 6.- 

Dar, piedicele netrecătoare, care se împotrivesc le încheiarea 

„ căsătoriei, se împotrivesc şi la incheierea logodnei. 

3) Consimţimântul logodnicilor, fie personal, fie prin repre- 
zentanţi 7. La început se cere un consimţimânt formal prin spon- 

sio 3; mai pe urmă este deajuns şi un consimţimânt neformal ?, 

4) Consimţimântul părinţilor logodnicilor p. c. şi eventual - 
consimţimântul tutorilor logodnicilor în' cazurile prevăzute de 
lege 0, : 

| C. Efectele” logodnei sunt: 
Din pricina principiului libertăţii căsătoriei logodna nu dă 

naştere la nici o acțiune, prin care logodnicii să poată îi siliţi 

„să execute făgăduelele lor!!,: Deci, logodna poate fi desfiinţată 

după voie de fiecare logodnic, care nare de cât să spună celui- 

alt condicione iua non 2 utitur, 12, ' 

2 Du b.t,t, a-si 3, - 
3) Duh. tb, 14. - 
DD. h. t, 7, 10, 11, 15, 16; D., 23,2, de iu “aupt, Să 
5) V. mai jos Ş 339, A, II, n. 11, p. 597. 

6) V. mai jos $ 339, A, III, n. 21, p..59%. | 
D Duh. to 4, 5,7 pr 11, 12, 13, 18: : - 

8) V. mai sus n. 2. 
9) D., ft 4pr. şi ŞI, 7 pr, Du, 151, de verb, oblig:, 134, 

10) Doha 71. 1, 13. | 

-10) V. Maynz, |. c., II, $ 207, 1.4. . E 
12) V. mai sus n. 9; C., fi. t, 1; C., 5, 17, de repudiis, 2; D., 24, 2, 

de divortiis et repudiis, 2 $ 2. | 
N



— 595 — 

__ Logodna, deşi” este o convenţie, totuş” nu poate fi în- 

tărită ca orice' convenţie - prin stipulatio 'poenae*:, ci numai prin 

arvună, arha, care se numeşte arrha sponsalicia şi care poate 

„constă în darea de inele, ori de altceva! | 

În caz de logodnă cu arrha sponsalicia, logodnicul, care 

nu se ţine de făgădueală, trebuie, la început 15, conform regulelor 

generale, să înapoieze celuilalt arvuna' îndoită ; de la Honoriu 

_şi Theodosiu trebuie să . inapoieze quadruplum 16 iar de la 

Leon şi Anthemius numai duplum,.ca şi mai inainte. Dar, femeia 

“minoră, care ma obținut venia aetatis (ertare de vrâstă). inapo- 

-iază simplum. ui, 

Atâta vreme cât ţine logodna, logodnicii nu mai pot încheia 

nici o altă logodnă şi nici o. căsătorie cu altă persoană î8,: 

Infidelitatea logodnicei este asămănată cu adulteriul 19, 

| Logodnicul poate cere pedepsirea oricăror injuriae făcute: 

logodnicei sale 2, 
D. Şi pe atunci. se obişnuea, ca logodnicii să 'şi facă da-. 

-_ruri, “cadouri de logodnă (sponsalicia iargitas, sponsalicia do- 

-natio), — - Aceste daruri au fost supuse la "nceput reguleior de 

la donaţii. De la. Constantin ele sunt privite, ca făcute sub con- - 

“diția de a se încheia căsătoria (si nuptiae fuerint. secutae). De 

acea, dacă nu se făcea căsătoria (causa futura et honesta nu 

se” înfăptuia), ele trebuie înapoiate 2, Numai partea nevinovată de 

netucheierea căsătoriei este îndrituită să je ceară înapoi. In caz 

de moarte a unuia din logodnici, nimeni nu este vinovat'de 

- neîncheierea - casătoriei ; deci amândouă părţile trebuie să dea. 

înapoi darurile primite. Dar, dacă logodnicii se sărutaseră (in- - 

| 13) D., 35. 1, de condic. et demonstrat, 7i $.1; D., 45,1, de verb. 
oblig, 134 pr C., B. 6, 5 în fine. 

14) G. Cornil, Die arrha-im justinianischen! Recht, în Zeitschrift der! 

! Savieny-Stihung făr Reschisgeschichte, Vol. 48, (1928), p. 5l şi 1 urm, ” 

15) Ch. tă. 
16) Th. C., 3, 0,si muptiae + ex rescripto petantur., IL 

17) C., h.t,3,5,7 . 

18) C., hi. tu 1; D., 3, 2. de his qui- notantur infamia, 13 , s 1.- 

19) D., 48, 5, ad leg. Jul. de aduli., 13 S$ 3 şi 8. 
20) D, 47, 10, de injuriis, 15 Ş 24. 

21) D., 39, 5, de donat, Şi; C., 5, 3, de donat. ante rnaptias vel 

” propter nuptias et sponsaliciis. 10 şi 11, 

22) C., 5,.3, de donat. ante nupt., *2 şi 15.
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terveniente osculo), logodnica :ori “moştenitorii săi dau! înapoi  - 
numei jumătate din. daruri, pe când logodnicul ori moştenitorii 
săi trebuie să dea înapoi tot 25, - 

- ELEMENTELE CERUTE PENTRU INCHEIEREA CĂSĂTORIEI ă 

- Ş. 339 J | 

Ă A. Pentru ca să se încheie o aha valabilă, se cere. 
întrunirea a trei elemente: “Consimţimântul părţilor, affeciio mari... 
alis şi lipsa unor piedici. 

Î. Consimţimântul părților. 
- Viitorii soți trebuie să consimtă în chip liber şi serios la: 

Incheierea căsătoriei î,- ! 
Dacă yiitorii soţi sunt de faţă, ei pot să-și arate în ori şi 

ce chip voinţa dea se căsători. „— Bărbatul poate consimți la 
încheierea căsătoriei şi în absenţa sa, arătându- -şi voința sau 
per nuntium, sau per epistulam. Dar, femeia absentă nu se poate: 
căsători în acest fel, ci trebuie, ca ea să fie adusă în casa 
bărbatului, adică se raai cere in domun deductio 2. o 

Persoanele atieni juris mai au nevoie,. ca paterjamilias . al 
„lor să consimtă, expres ori tacit, la căsătoria lor 3, Mai mult de- 
câtatâta : Fiica este obligată săia de soţ,pe acela pe care i-l im- 
pune tatăl său, afară numai dacă dovedeşte, că este un om cu pur- 
tare rea £, — Când puterea părintească aparţine unui ascendent de: 
gradul al doilea, ori de un grad mai depărtat, sub a căror putere: 
S'ar putea. să cadă copiii, care se vor naşte, atunci e nevoie, 
ca şi aceşti ascendenți: să consimtă, pentru ca ei să n'aibă pe 
cineva „ moştenitor fără voia lor (ne invito Suus heres adgnos- 

„n 

23) C., 5, 3, de donat. ante nupt., 16. , 
1) D.,-23, 1, de sponsalibus, 11; D., 35, 1, de condic. et demonstr, 154 

D., 50, 17, de reg. juris, 30; D.,93, 2, de rilu nupt., 30, . 
2). Paul, Sententiae, 2, 19 $ 8; D., 23, 2, de ritu nupt, 5 şi 6; D., 24. 

1, de donat. inter virum el uxorein, 66, 
3) Paul, Sententiae, 2, 19 & 2; Ulpian, Regulae, 5 $ 2; ]., 1, 10, de 

" nuptiis, pr.; D., 23, 2, de ritu nuptiaruri. 2, 3, 18, 25, 35; D., 48,5, ad leg. 
Jul. de adult, 13 $ 6 in fine. D., 23, 1. de sponsalibus, 7 $ 1; C., 5, 4, de 
nuptiis, 2 

4) D., 23, 1, de sponsalibus, 7 8 1, 11—13; C,, 5, 4, de nuptiis, 2, 20.
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catur) 5. Astiel: Nepotul are nevoie, ca atât bunicul său, care e 

paterfamilias, - cât şi tatăl său să consimtă la căsătorie. Din 

„contră, nepoata mare nevoie, ca tatăl său să consimtă, câci 

'copiii săi nu vor putea să. cadă -sub puterea acestuia, deoare ce 

aparţin familiei soţului. . 
" Dacă paterfamilias „refuză fără ” just motiv. să consimtă, 

atunci autoritatea poate să-l înlocuească şi să încuviinţeze că- 

sătoria; iar dacă paterfamilias e nebun, absent reipublicae causa, 
- ori captiv de mai mult de trei ani, copilul poate singur să se 

căsătorească, nu are nevoie, ca tatăl său să consimtă 6, 

” Dintre persoanele sui juris numai fiicele minore mai au nevoie, 
ca la căsătorie să consimtă tatăl lor, ori, în lipsa acestuia, 

mama lor şi rudele lor de aproape”. 
Dacă persoanele de mai sus consimt după însoţire, aceasta 

devine căsătorie pentru viitor *. - 

1. Affectio maritalis, affectio uxoris, animus maritalis. 
Viitorii soţi trebuie. să. voească să trăească impreună ca 

soţ şi soţie 6. 
“O astfel de voinţă poate să fie arătată expres. Dar, ea 

pâte să rezulte şi din împrejurări; astfel, dacă un; bărbat şi o 

femeie cinstiţi trăesc împreună aşa în cât toată lumea îi con- 

sideră ca soţ şi soţie, mai ales când femeia participă la demni- 

tatea bărbatului, se prestipune, că „există. a/fectio maritalis W, 

III, Lipsa unor piedice (impedimente). 

-1) Impubertatea. Impuberii pu pot să se căsătorească 1, Dar, 

„. însoţirea încheiată de un puf va deveni căsătorie din clipa, 

în care el va îi ajuns la pubertate, dacă după aceea va trăi cu 

"celalalt ca soţ şi soţie 12, 

  

5) Du 23, 2, de ritu nupt. „16; ]. 1, 11, de adopt., $ 7. 

6) D., 23, 2, de ritu nupt, i, si, 10, 11, 19% C., 5,4, de nupliis, 25. 

7) D., 23, 1, de sponsal,, 6, 14; D., 23, 2, de ritu rupte 20, 25; C., 5, 

4, de nuptiis, 8, 18,-20. 

8], 10, de nuptiis. pr; D., 43,5, ad tg. Jul. de adult. 13 $ 6 

în fine. 
9) D., 24, 1, de donat. inter i v. et u, 3: Ş 1 in fine, 32 $ 13; D..39,5, 

de donat, 31 pr. 

10) D., 23. 2, de rilu nupti., 24. 

11) Ulpian, Regulae, 5 $ 3; ]., |; 10, de nuptiis, pr. . 

12) D., 23, 2, de ritu nupt,, 4.
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2) Castrarea. Castraţii, nu sunt capabili de: a se căsători, | 
“Insă, spadones pot să se căsătorească 13, 

-3) Legătura unei prime căsătorii subsistente, o persoană 
-căsătorilă nu poate să încheie o altă: căsătorie îi, — Pe. temeiul 
asestei regule Romanii, după cucerirea Palestiniei, au desfiinţat 
“poligamia la Evrei. i. 

4) Adulterul. Femeea adulteră nu. se poate căsători cu. 
-complicele său Şi nici nu poate” îi luată din nou în căsătorie 
de fostul ei soţ b. 

5) Răpirea, Răpitorul nu se . poate' căsători cu femeia răpită 
şi reciproc 16, 

6) Deosebirea “de religie. Căsătoria e oprită între - creştini 5 
şi mozaici 17, - 

7) Deosebirea de stare socială. Odinioară plebeii nu se pu- 
teau căsători cu patricienii. 

Deasemenea, i ingenui nu se. puteau căsători cu  libertini, 
Dar, lex Iulia şi Papia Poppaea pe dev parte a restrâns a- 

„ceastă prohibiţie la 'senatori şi fiii de senatori, iar pe de alta a 
întins'o, rânduind, „ca senatorii şi fiii de senatori, , să nu poată să 

zel, Un senatusconsult din, vremea lui Marcu Aureliu a cons- 
fințit această prohibiţie, lovind de nultitate căsătoriile încheiate . 
cu calcarea ei %8, Justinian a destințato pentru a validă căsătoria 
sa cu Theodora, foastă comedianță de circ!%. Anthemius (468 

„d. Ch.) a oprit căsătoria dintre o matrona şi desrobitul ei 2, 
Funcţionarul provincial nu se poate căsători cu o femeie 

“din provincia sa. 21, . ă 
Până în veacul IV ostaşi sub drapel nu se pot căsători. 

13) D., 23, 3, de jure doliu, 39 $ 1; D, 50, 16, de verb, signif, 128, 
14) Cajus, | $ 63; ]., 1, 10, de nuptiis, Ş$ 6 şi 7. 

'15) D., 34, 9, de his que ut indignis, 13; Du 48, 5, ad leg. Jul. de 
-adult.,.11 $ 11, 29 $ 1; C,, 9, 9, ad leg. Jul. de adult, 9. - 

16) C., 9, 13, ne raptu virginur, C, 1, 3, de episcopis, 54, 
- 17) Cu 1, 9, de judaeis,6, E 

18) D., 23, 2, de ritu nupt., 16 pr; D., 23, IL de sponsal. 16. 
_19) C., 5, 4, de nuptiis, 28, 29. 

- 20) Novella Anthemii, 1 

2 D., 2, 2, de rilu nupt, 21, 38, 57 pr. 63, 65; C., 5, 4, de nup-- 
„Ziis, 6. 

7
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De la Justinian un coloriis. nu se poate căsători cu0 femeie 

liberă 2. 
Căsătoria este oprită între: cetăţeni şi barbari, ori gentil, 

;- Marcu Aureliu a rânduit sub pedeapsă de nulitate şi infamie, 

ca tutorul, ori curatorul să nu se poată căsători cu pupilla lor, 

decât după darea socotelelor şi după trecerea unui an de la: 

ajungerea ei la majoritate şi ca şi fiul tutorului ori curatorului 

să fie lovit de această oprire?i. 

8) Inrudirea. |n caz de înrudire de sânge, fie firească, fie 

fictivă, căsătoria este oprită în linie directă “la infinit %. 

in linie colaterală căsătoria este oprită atât între frate şi; 

soră -%, cât şi între două persoane, din care una este fratele ori sora 

unui ascendent al celeilalte, de pildă, unchiul nu se poate căsători: 

cu nepoata sa, mătuşa cu nepotul său. Aceste persoane (unchiu,. 

mătuşă ş. a.) sunt parentum loco. De aceea romaniştii zic, că. 

în acest caz respectus parentelae opreşte căsătoria. — Această. 

piedică a fost desființată de Claudiu, ca să se poată căsători: 

- cu nepoata sa Agrippina. Dar, mai tărziu, Nerva, ori Constan- 

" tius şi Constans au retnfiinţato 2. 
- Dacă înrudirea de sânge fictivă, " născută din “adopţie, 

este desființată prin emancipare, piedica la căsătorie numai în: 

linie colaterală, dar nu şi “în linie directă, dispare. Astiel: Adop-: 

_tatul nu se poate căsători cu mama ori mătuşa tătălui adoptiv, 

fiindcă este nepotul lor. Insă,: -dacă adoptatul este emancipat, et: 

se poate căsători numai cu mătușă tatălui său%, 

Pe la sfârşitul Republicei verii primari puteau să se căsă- 

torească. Theodosiu I, sub" influența creştinismului, a oprit astfel. 

de căsătorii, lar Arcadiu. şi' Honoriu au desfiinţat această oprire %,. 

De la Justinian înrudirea spirituală (din botez) este o piedică. 

  

22) Novella, 22, cap. 17. | 

-23) Th, Cu, 3, 14, de nupiiis, 1: Ma 
24) D.. 23, 2, de ritu nupt., 36. 59, 60, 62 $ 2, 64, 66 pr., 67. 

25) ]., 1,. 10, de nuptiis,.$ 4 D,, 23.2 de ritu nupl., 35,55. . 

26) |. 1, 10, de nuptiis, $ 2; D., 23, 2, de ritu nupt,, 54. 

21) Ji 1, 10, de nuptiis, SS 3 şi 5; D., 23, 2, de ritu nupi., 39. . 

28) V. Maynz, l, Cu WI, $ 305, n. 16 in. Jine Th, C, 3, 12, de inces-. 

“fiis “nuptiis, 5,1 
29) Cajus, 1 S$ 59- -64; Lb i, 10, de naptis, S$1,2,3 şi 6; D.23, 2. 

de ritu nupl. i, 5. 

30) C., 5, 4, de nuptiis, 19. 

? 

.
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la căsătorie, Deci, căsătoria intre naş şi fină, ori între naşă şi 
fin este oprită3l, | 

9) Afinitatea. Ea este o piedică în linie directă la infinit. 
_— n linie colaterală - este o piedică numai până la gradul 'al 
doilea. Prin urmare un bărbat nu se poate căsători cu cumnată- 
sa, iar o femeie cu cumnatul său. Mai mult de cât atâta, întrun 
caz este oprită căsătoria.cu afina afinei noastre 22, i 

10) Logodna. Unul din cei doi logodnici nu se poate că- 
sători cu ascendentul, ori ascendenta celuilalt logodnic 5%, 

11) Concubinatul, Fiul nu se poate căsători cu concubina 
“tatălui său 24. . 

IV. Am văzut, că, în cazul în care căsătoria este încieiată 
„în absenţa femeiei, se mai cere şi in domum deductio. 

” Chestiunea este controversată, dacă e nevoie de in domum . 
deductio şi în toate celelalte căsătorii.— Credem, că nu-i nevoie 5, 

. V. Celebrarea căsătoriei 'eră însoţită de unele formalităţi. 
Astiel:. Bărbatul declară, că se căsătoreşte, pentru ca să aibă 
copii (liberorum Quaerendorum causa). Femeia eră condusă în casa 

- bărbatului (in domum deductio), în care se păşea la anumite forma- 
lităţi, de pildă, aqua et igne receptio, femeia trebuia să rostească 
„vestitele vorbe „ubi tu Cajus, ibi ego Caia“ 35, — Dar, toate a- 
'ceste formalităţi nu erau de cât simple ceremonii. Din punctul 
de vedere al dreptului civil, împlinirea lor nu eră de loc trebuitoare,. 
Dovadă este, că se putea încheia o căsătorie valabilă, chiar în 
lipsa bărbatului 37, — Deasemenea nu e nevoie să se redacteze 
convenții matrimoniale %.—"Totuş aceste acte exterioare aveau un 
îolos şi din punct de vedere juridic: Ele constatau în' chip sigur 
clipa, în care căsătoria a început şi de când trebuie -să :pro- 
ducă efectele sale 39, — — Este” probabil, că pentru a determină a- | 

31) €., 54, de nupliis, 26, 
32) |, 1, 10, de nuptiis, $$ 6 şi 7. 
33) Ju 1» 10, de nuptiis, Ş 9. | 
34) C,, 5, 34, de nuptiis, 4, - 

 85)P. Namur, Cours d'institules, |, $. 67, p. 90. —Contra: Girard, |. 
Cp. 156, n. 1 ş 

36) v. Mă il. c, III. $ 306. n. 3 şi 4. . 
” 37) Paul, Sententiae, 2, 19:$ 8; D.. 23, 2, de ritu nupi., 5, 6; D241, 
de donat. inter v, et u., 66 Br; D., 35, 1, de condici. et demonsir., -15; C., 5, 
9, de nupiiis, 22. 

| 8 D., 20, 1, de pignoribus, 4 în fine; D., 39, 5, de donat, 31 pr., in 
fine; C., 5, 4 de nuptiis, 9, 23; Novelia 117, cap. 4. 

e, 5, 4, de nuptiis, "22, 24,



ceastă clipă, Justinian a rânduit, ca persoanele din clasa illus= 

ires să facă un contract de căsătorie (instrumernitum dotale), iar 
- personae honestiores să facă o declaraţie Ia biserică, care să fie 

” constatată printr'un act redactat de defensor .ecclesiae şi iscălit 
_de acesta, de soţi şi de cel puţin trei martori. Dar, omisiunea 
acesior formalităţi n'atrage nulitatea căsătoriei %0, 

B. Quid, dacă lipseşte vreunul din. cele trei elemente de 
mai sus ? 

I. Dacă lipseşte, consimţimântul, căsătoria nu există. De 

pildă: Dacă voinţa uneia din părţi ar fi înrâurită de error essen- 
tialis, căsătoria mar putea să se nască. — Dar, izvoarele noastre 

'nu conţin nici o dispoziţie relativă la această ipoteză, a căreia 

înfăptuire este greu de închipuit. Deasemenea, ele nu vorbesc 

„de înrăurirea dolului şi a violenţei asupra validitaţii căsătoriei. 

După regulele generale aceste vicii de consimţimânt m'ar atrage 
neexistenţa căsătoriei, ci ar încritui pe victima 'dolului şi a 

violenţei să le desfinţeze. Insă, era inutil să'se consfinţească în 
special această îndrituire pentru materia noastră, fiindcă după 

ideile romane soţii aveau libertate .deplină să se despartă 4. 
"11. Dacă lipseşte affectio maritalis, căsătoria deasemenea 

nu există, 
III. Dacă s'a încheiat căsătoria cu călcarea + vre uneia din: 

piedicile aratate, ea este nulă şi făr'de efect, 
“In mod excepţional se puțea obține dispense de piedici. — 

In vremea Rerublicei ele erau rari şi încuviințate numai prin- 

run decret al poporului, ori al senatului. Astfel. d. p. desro- 

bita Fecennia Hispala, fiindcă a denunţat orgiile bachanalelor, a 
„obţinut încuviințarea de a se căsători cu un ingenuus. — 

In vremea împăraţilor dispensele au . ajuns mai dese. Se pare. 
„chiar, că împăratul putea să acorde dispensă de toate im- 

pedimentele 2, —.Dar, nu se putea încuviință căsătoria dintre 
frate şi soră şi ori ce dispensă de acest fel obţinută prin sur- 
prindere este nulă %, 

40) Novella 22, cap. 3; Noveila 74 cap. 4 şi'5; Novella 117, cap. 4.- 

41) Maynz |. c., ll, 306, n. 11—13, p.:13 şi urm. — D., 23, 3,.de rile 

nupt., 21 şi 22. — Cf. Dernburg, |. c. 1, 8 304, n.25. .- 
42) D., 23, 2, de ritu nupt, 31; C., 5, 6, de: înterdicto matrimonte, 7 ; 

C., 5, 8, si nuptiae ex rescripto petantur. - 
43) C., 5, 8, si nupliae ex rescripto peniatur, 2. 

. —_
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CAP. 1. 

- Efectele căsătoriei. 

S-ecţia 1. 

"EFECTELE CĂSĂTORIEI IN PRIVINȚA PERSOANELOR. 

$. 340. "Efectele. căsătoriei în privința persoanei soților, 

A. Din punctul de vedere al relaţiilor intelectuale şi morale 
“căsătoria stabileşte între soţi o comunitate absolută de vieţuire. 

“De aceea; 

| Soții îşi datoresc fidelitate unul! altuia, Adulterul este pe- 

depsit cu pedepse băneşti şi aflictive (relegatio ş. â), iar de la . 

“Constantin. este pedepsit cu moartea !, —Dar, bărbatul e vinovat 

„de adulter numai, dacă: are relaţii cu 0 femeie căsătorită 

-(nupla) 2... . 
Soţia e partaşă | la demnitatea soțălui său 

| Soţia, îşi are domiciliul la bărbatul său (domicilium matri- 

-monii) *, 

Bărbatul „este protectorul legal al soţiei sale: EI are un. 

mandat tăcit, “pentru a o reprezentă în justiţie şi pentru a re- 

“lamă pedepsirea injuriilor făcute. ei.5, 

In dreptul nou, bărbatul poate, sau prin interdicturm de 
:uxore exlubenda et ducenda, sau prin cognilio; să ia înapoi pe 
:soţia sa din mânele ori căruia ar opri-o făr' de voia ei, chiar . 

“din mânele lui paterfamilias al ei £. 

1) Paul, Senlentiae, 2, 26; Cotatie, 4 $ 5; D., 48, 5, ad leg. Jul. de 
“adulteriis, C., 9, 9, eod;; ]., 4, 18, de publicis judiciis, $ 4. 

2) D., 48, 5, de leg. Jul. de adult, 34; D., 50, 16 de verb. signif., 101. 
3) D. 1,9, de senatoribus,. 8; C,, 5, 4, de nupiiis, 10; C., 10, 39, de 

“încolis, 9; C., 12, 1,:de dignitatibus, 13. 
4) D,, 2, 1, de.jurisdict., 19;'D., 5, 1, de judiciis, 65; D., 23, 2, de ritu 

-nupt.; 5; D., 50, 1, ad municipal., 22 su, 38 $83. 
5) C, 2, 18, de procurat, 24; Cajus, 3 $$ 220 şi urm,, ]., 4, 4, de. in- 

„duriis, $ 2; D, 47, 10, de injuriis, 1 $ 9,2, 18 3 2. 
6) D., 43, 30, fe liberis exhibendis, 1 s5,: 2; C., 8, 8, eod,, „3: c., 5, 4, 

„de nuptiis, 11; Cc, 5,. IT de repudiis, 5. ” . A
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Soții nu pot intentă “unul contra celuilalt acţiunile, care ar: 

„atrage infamia 7, : 
Soții nu'şi pot: face donaţii unul. altuia: Donationes inter - 

“virum et uxorem sunt oprite. De la Justinian asttel de donaţii 

sunt îngăduite ; dar, numai propter. nuptias 8, 
Soții se bucură de beneficium compeientiae, adică unul din. 

ei nu poate urmări contra celuilalt executarea unei obligaţii de. 

cât în quantum facere potest debitor »—Renunţarea la acest be-- 

neficiu este nulă şi fărde efect!0, 
Soții nu pot mărturisi unul” contra altuia +, 
'B. La Romani soţul nu datoreşte alimente soţiei!?, Azi, afi- - 

" nitatea dintre soţi, dă naştere la o astiel de obligaţie, 

Ş, 341. Efectele căsătoriei în 1 privința persoanei copiilor 
născuți din casălorie, 

Căsătoria, faţă de copii,- produce efectele următoare: Legi- - 

timitatea, paternitatea, filiaţiunea şi puterea părintească (patria. 
„ potestas). 

A. Legitimitatea. Copiii născuţi din căsătorie sunt legitimi 

(leg gitimi, justi). ! ” . 

| B. Paternitatea. Ştim, că pentru stabilirea maternităţei este - 
deajuns faptul naşterii copilului, şi că deci maternitatea 'poate- 

să existe şi fărde căsătorie. Dar, paternitatea nu se stabileşte 

de cât prin căsătorie. De aceea, regula este: Mater semper certa - 
est, etiamsi vulgo conceperit; pater vero is est, quem nuptiae - 

demonstrant. (Mama întotdeauna este sigură, chiar de ar fi ză- 

mislit în afară de, căsătorie ;. dar,, tatăl este acela, pe care-l a- 

rată căsătoria) ?. : 

Pentru - ca paternitatea: să fie sieură, trebuie, ca “pruncul. 

7) C., 5, 21, rer. amotarum, 2.—V. Maynz, 1 c., îl, $308;n. 6. 
8) V. mai jos $ 3345, n. 17, p. 618. - 

9) V. mai sus $ 202, A,1,1,p. 10 şi Il, 

10) D., 24, 5, solulo matrimonio, 14 $ 1. 
11) D.;.22, 5, de testibus, 4. 
12) Dernburg, |. c,, il, $6.n.9. 

1) V. Vol. ], 1, $ 24, A, 1, p. 235. 
2) D., 2, 4, de in jus vocando, 5.
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să fie zămislit în timpul căsătoriei? — EI este presupus zămislit 
"în acest timp, dacă se naşte între începutul lunei a şeaptea după - 
încheiarea căsătoriei şi sfârşitul lunei a zecea după desfacerea 
căsătoriei î. Prezumpţia aceasta este juris fantum; de aceea ea 
poațe fi combătută şi încetează, dacă se dovedeşte, că tatăl a 
fost în imposibilitate fizică de a cohabită cu soţia sa în vremea, 
când. copilul a fost zămislit, adică în răstimpul de la începutul 
Junei a şaptea până la sfârşitul lunei a zecea înainte de naşterea 

„copilului 5. Acest răstimp se numeşte de moderni răstimpul critic. 
De pildă: Soţul lipseşte de acasă zece ani şi la întoarcerea sa 
găseşte un copil de un an (anniculus) ! Acesta, deşi e născut în 
timpul căsătoriei, nu are de tată pe soţul mamei sale, — Dar 
'prezumpția nu încetează, „chiar dacă mama mărturiseşte, că a 
comis un adulter 6. _ 

C. Filiațiunea, Prin dovedirea maternității, ori a paterni= . 
“tăţii se dovedeşte în acelaş timp şi» filiaţiunea: Dacă o femeie 

"este mama cutărui copil, acesta este fiul acelei femei. Dacă un 
bărbat este tatăl cutărui copil, acesta este fiul acelui bărbat. 

1) Dreptul pretorian acordă mamei o acţiune prejudicială nu- 
mită actio de pariu adenoscendo, pentru ca să asigure starea şi 
îndrituirile copilului nenăscut încă în clipa desfacerii căsătoriei 7, 

De la senatusconsultul Plancian (anterior lui Hadrian), a- 
cordarea acţiunii de patru adonoscendo este supusă următoarelor 
„condiţii: Femeia divorţată,. care se crede îngreunată, trebuie, ca 
înlăuntrul a 30 de zile de la desfacerea căsătoriei să înştiințeze 
pe fostul său soţ." Acesta, în urma înştiinţării, poate sau să tri-. 
meată păzitori, sau să protesteze contra paternităţii, ce i se atri- 
buie. Dacă nu face nici una din două, trebuie să recunoască 
pruncul, şi, ca urmare a acestei recunoaşteri, trebuie să-i pro- 

- cure alimente; dar, nu pierde îndrituirea de a'i tăgădui mai pe 

3) D., 1,6, de his qui sui vel alieni juris sunt., 6; C.,5, 27, de natural, 
liberis, 11. | 

4) D., 1, 5, de statu homin., 12; D., 2%, 2, de liberis et postumis, 29 
pr.;"D., 38, 16, de suis et legitimis, 3 $ 11, 13; C.. 6, 29, de postumis, 3. 

5) D., 1, 6, de his gui sui vel alicni juris, 6. 
6) D., 22, 3, de probationibus, 29 $ 1; D., 48, 5, ad leg. Jul. de a-.. 

dult., 11 s9. 
7) Paul, Seatentiae, 2 Ş 24; D,, 25, 3, de adgnoscend. vel alend. li- 

beris, C., 5, 25 de alendis liberis et parentibus* D,, 25, 4, de inspiciendo ven- 
i ire custodiendogue partu, | - - 

7
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urmă “filiaţiunea, întentând un proces, în care va avea rolul greu 
de reclamant? — In cazul în care mama nu face înştiinţarea de 
mai sus, soaria copilului nu-i primejduită de loc: El va putea 
empore opportuno să reclame să îie recunoscut. de fiu al fos- 
tului soţ al mamei sale; dar, având calitatea de reclamant; va 

“trebui să facă dovada reclamaţiei 9, 
Un senatusconsult din vremea lui Hadrian a întins rân-. 

<duelile senatusconsultului Plancian şi la cazurile în care naşterea 
"copilului era să se întâmple sau. în timpul căsătoriei, sau după 

- moartea . bărbatului. In acest din urmă caz, acţiunea de pariu 
«adgnoscendo se dă contra lui paterfamilias al bărbatului, adică 

„în contra aceluia, sub a căruia putere trebuea să cadă copilul, 
--care se va naşte 10, 

„_2) Se pare, că în vremile străvechi părinţii puteau să a- 
| bandoneze pe copiii lor născuţi de curând. Impărați au căutat 
să reacționeze în contra acestuia” abuz îngrozitor; dar, nu găsim 
mici o lege, care să-l fi oprit sub sancţiune penală! 

3) Copilul datoreşte, respect şi pietate filială părinţilor săi î!, 
"De aceea, el nu-i poate chemă în judecată fărde încuviințarea 
pretorului şi îi este: formal interzis să intenteze acele acţiuni,- 
care ar ştirbi aceste îndatoriri 12.— Afară 'de acestea, tatăl şi mama 
au asupra copiilor o oarecare îndrituire de corecţiune, pe care. 
Valentinian a întins'o.şi la celelalte rude, dar numai asupra co- 
piilor minorită, o . - 

D.. Puterea părintească (patria potestas), Despre aceasta 
"vom vorbi mai jos 1*; . 

” 8) D., 25, 3, de adgnoscendis vel alendis liberis, 3 Si 1. 
9) D,, 1, 6, de his qui sui vel alieni juris, 10; D., 22, 3, de probat, 

- 29 $ 1; D.. 25. 3, de adencscendis vel alendis liberis, 1 SS 1, S, 10. u şi 
12-16, 2, 3 pr.,.5 $ 9,7. 

10) D, 25, 3, de adgnoscendis' vel alendis liberis, 1 in fine, 3 
11) D., 37, t5, de obsequiis parentibus ct patronibus praestandis, „ 
12) ]., 4, 16, de poena temere litigantibus, $ 3; D., 2, 4, “de in jus 

“ vocando,  Ş 1,24; D,, 21, 10, de curator. furiosa. dandis, 3; D., 37, 15 de 
Obsequiis parentibus, i şi 10; C., 8, 47, de patria- potestate, 4 . 

13) C., 9, 15, de emendatione propinqyiorum, Il, ! 
Ro) V. mai i jos Titlul 1, RE
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-Secţiall. 

EFECTELE CĂSĂTORIEI IN PRIVINŢA BUNURILOR,. 

Efectele căsătoriei în privința bunurilor soților. 

$. 342. Zestrea. | | - _ 

A. Zestre se! numeşte, „câtimiea de bunuri, pe care soţia le 

aduce sau soţului său, sau lui paterfamilias .al acestuia, în. ve- 

derea căsătoriei şi pentru sarcinele căsătoriei (pro « oneribus ma- . 

„bimonit) ! , | E 

- .. Zestrea, la'ncepul, se numeşte res uxoria, iar mai târziu, dos.. 

In căsătoria cu manus, femeia când' eră. sui. juris, intră, 

| după cum am.văzut 2, în familia soţului său dimpreună cu a-. 
„“verea sa, care ajungea zestre, — Când femeia eră alieni juris, se 

obişnuea, ca tatăl său să-i dea o o parte din averea sa, ca s'o 

aducă soţuluiă. . -  - aa 
In căsătoria făr'de manus sau liberă, femeia, când eră sui 

" iuris, rămânea stăpână a averei sale. Dar, ea “însăş îşi “punea 

- mărginiri, constituindu-şi zestre o parte din averea sa 1— Când 

femeia eră alieni juris, se obignuia, deasemenea, ca tatăl său s'o : 

înzestreze 5, , - 

Din cele- de mai. sus.urmează, că la m aceput înzestrarea eră. 

sau 0 urmare a regulelor de drept, sau un obiceiu, — Obiceiul 

acesta se întemeiă pe două consideraţii: Intăi, că este o ruşine: 

pentru o femeie să se căsătorească făr'de zestre 6, Al doilea, că 
este în interesul statului, ca femeile să 'aibă zestre asigurate, , 

pentru ca să se poată căsători (interest rei . publicae mulieres:. - 

dotes salvas habere propter quas'nubere possunt)”, 
B. Zestrea putea fi constituită: Sau înainte de încheierea că- j 

sătoriei, când se subinţelege condiţia si nuptiae. juerint secutae. 

  

: 1) D., 23, 3, de jure dotiurm, 4, D,, 19; 17, de castrensi peculio, 16. 

CC, 5 Ia de jure dotium., 17, 18, 31 $ 2. V. AMaynz, 1.c., 1, $ 309, n. 15.. 

2)V. mai sus $ 337, n. 6 şi urm. » p- 589, V. Cicero, Topiea, 4 

3) V. mai jus n. 9, 
4) V. mai sus $ 337, p. 590—591. 

_5) V. mai jos n. 9. 
6) Piaut, Aulularia, |, 2, 13 şi urm, 

7) D.. 23, 3, de jure dotium, 2; D., % 3, soluto matrimonio, Î.
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- (dacă va. urmă căsătoria) — Sau o dată cu încheiarea 'căsă- 
toriei. — Sau (ceea ce nu se poate azi la noi) după căsătorie 5, 

Obligaţia de înzestrare o are tatăl. El este privit, ca o- 

| bligat de lege (o/ficium pietatis) la aceasta %.— Mama este obli- 
gată numai din vre o cauză-mare şi probabilă, ori aratată. a- 
nume prin lege (ex magna et probabili causa vel lege specialiter - 

expressa)!. — Alte persoane pot fi obligate prin testament, ori, - 

se pot obligă prin convenţii, ca sa constitue o zestre.—Femeia . 

nu-i obligată să'şi constituie zestre. Dar, dacă şi-o 'constituiă 
“nu putea sub. nici un cuvânt s*o ceară inapoi ca un indebitumi!. 

| C. Zestrea poate avea de: obiect orice lucru (corporal, ori 

incorporal), ce face parte din patrimoniul nostru. Intre . lucrurile 

incorporale intră jura in re aliena (servituţi ş. a), creanţe s. a. 

Lucrurile pot îi constituite zestre cu preţuire: (aestimatio), 

ori făr'de preţuire, In cazul întăi, ele, fie că sunt mişcătoare, fie 
“că-s nemişcătoare, devin dotale şi deci formează obiectul zestrei. 

Ip cazul al doilea, ele nu devin dotale şi deci obiectul zestrei nu. 

sunt acele lucruri, ci preţul lor. — In caz de. Iadoială prețuirea 
e considerată la Romani ca vânzare. 

D. Zestrea poate fi de „două Jeluri: Dos projecicia şi dos 
! adventicia. | 

Dos profecticia este zestrea constituită sau de tatăl soţiei 

sau de alt ascendent adgnat al soţiei 12,- 

Dos adventicia este zestrea constituită sau de un strein, sau 

de alte rude ale: femeiei, care nu sunt „ascendente agnate ale ei, . 

“Sau chiar de femeie 23, 
Atât dos protecticia, cât. şi dos adventicia se numesc dos. 

„recepticia, când constituitorul a 'stipulat întoarcerea lor în folosul 
E său „pentru cazul desfacerii căsătoriei !, 

Deasemenea, atât dos profecticia cât. şi dos adventicia se 

„_mumesc dos aestimata, când a fost preţuite. De' regulă prețuirea a 

A 

8) Vatic. fragm. 110; v. mai jos s. 344, n. “$, p. 6i6. V. mai jos.. 
9) D., 21, 2, de evict.- 71; .D., 23,2; de rilu' nupt., 19; D, 37, 6, de 

Ă coltatione bonorum, 6, 
-10) C., 5, 12 de jure dotium, 14. 

- 11) Du 126, de condict, indeb,, 32 Ş 2. 
12) D., 23, 3, de jure dotium, 5 $ ui, 

13) D., 23, 3, de jure dotium, 5,6, 81. 
14) Ulpian,' Regulae, 6 S 5; D., 23, 3, de jure dot. '63.. 1
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echivalează cu o vânzare. Dar, părţile “se pot învoi, ca prețuirea 
să se facă. numai pentru determinarna valorii (aestimatio taxa- 
fionis causa). In lipsă de o astiel de învoială, dos aestimata cu- 

- prinde : Intăi, o vânzare a lucrului prețuit cătră bărbat. Al doilea, RR 
constituirea ca zestre a prețului vânzării. 

V. Firea zestrei este de a fi o dalio ob causam 15. 
| Faţă de femeie: zestrea, când e constituită de. un al treilea, 

este un act de liberalitate. Dar, nu-i. o, donaţie. De aceea, chiar 
- dacă e mai mare de 500 de solizi, nu-i supusă la insinuatio, şi, 

nici nu poate fi revocată pentru ingratitudine. 
„Dar, faţă de soţ, ea nu poate fi calificată nici ca act de: 

liberalitate, nici ca act cu titlu'oneros.—Nu-i act de liberalitate, 
fiindcă trebuie înapoiată. — Şi, nu-i act cu titlu oneros, fiindcă 

„soţul n'are nici o obligaţie faţă de înzestrător. Este drept, că. 
soţul e obligat să supurte sarcinele căsătoriei; dar, această obli-. 

- gaţie 'nu izvorăşte din primirea zestrei, ci din căsătorie ăi există 
„numai faţă de membrii familiei. 

VI. Inainte de 'Theodosiu. II zestrea poate fi constituită 
sau prin dotis datio, sau prin dotis promissio, sau prin dotis: 
dictio *6, - . 

Avem de a face cu dotis datio, când obiectul zestrei trece 
la bărbat prin mancipatio, in jure cessio, traditio, cesiunea acţi- 
unilor, delegatio, acceptilatio, pactum de non petendo s. a. 

Dotis promissio este făgădueala de zestre făcută prin sti- 
pulaţie. Prin ea -se creează o obligaţie, . 

Dotis: dictio este tot.o făgădueală: de zestre, dar mai puţin 
solemnă de cât dotis promissio. — Ea poate fi - făcută numai de . 
femeie, de datornicul femeei, lucrând după ordinele acesteia, 
ori de unul din ascedenţii adgnaţi ai femeiei.—Prin ea sau se 
creează o obligaţie, sau se remite o creanţă, ori o îndrituire . 

« restrictivă. | 
De la Theodosiu II încoace zestrea, după cum ştim CĂ poate : 

fi constituită printr'un "simplu pact. De aceea, de atunci dotis 
dictio a dispărut. 

Ea mai poate fi constituită, după cum vom vedea !£, şi 
„prin acte de ultimă voință 18, 

15) Maynz, |. c,, ll, $ 309, n, 24—27. 
16) Uipian, Regulae, 6$1, şi 11 $20.” 
17) V. mai sus $ 262, n. 6,- p. 330. 

18) V. mai jos Cartea V. |
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VII. Zestrea produce efecte faţă de înzestrător, de soţ şi de 
soţie. : a | 

1) Efectele zestrei față de înzestrător. 

Dacă zestrea a fost constituită, fără ca inzestrătorul să fi 
fost obligat la aceasta (nullo jure cogente), el nu garantează de 

cusururile lucrului, dar garantează de evicţiune şi anume: In 

caz, când. zestrea a fost predată în urma unei promissio, ori a 

“unei dictio, el poate fi reclamat de soţ prin actio ex stipulatu, ca să 

execute 19, — In- caz de dotis dalio, trebuie mai întăi să cercetăm, 

“dacă lucrurile constituite zestre au fost preţuite, ori au fost date 

fără preţuire, Dacă au fost preţuite, prețuirea echivalează de regulă | 
cu O vânzare; de aceea soţul poate reclamă pe inzestrător cu acţi- 

unile cumpărătorului2. Dacă, nau fost preţuite, înzestrătorul 

nu este răspunzător, afară 'numai dacă. s'a obligat expres să! 

răspundă de evicţie, ori dacă este vinovat de dolus?1.—In caz 
de strămutare â creanţelor (prin cesiune, ori delegaţie) înzes- - 

trătorui, dacă este sautatăl soţiei, sau soţia, răspund de nomen 

verum %, ceilalţi înzestrători răspund ca vânzătorul, când creanţele 

au fost preţuite; iar când n'au fost preţuite nu răspund de cât, 

dacă s'au obligat expres, ori sunt vinovaţi de dolus. De nomen 
bonum nu răspunde nici un înzestrător, afară numai dacă şi-a 

luat o astfel de obligaţie fie expres, fie tacit3, 
Dacă zestrea a fost constituită, fiindcă înzestrătorul a fost 

obligat la uceasta (jure cogente), el este în totdeauna răspun- 
zător de modul cum şi-a împlinit obligaţia sa şi nu-i liberat de 

„loc, dacă din pricina cusururilor, a evicţiei, a neexistenţei cre- 
anței, a neincasării de fapt a creanţei, ori a insolvabilităţii da-. 

tornicului delegat, soţul nu primeşte ceea, ce-i în drept să 
„ceară 21. 

2) Efectele zestrei față de soț. 

19) C., 5, 12, de jure dotium. |... 

20) C., 5, 12, de jure dotium, 1 şi 10, 
. Ă 21) C., 5, 12, de jure dotium, 1 şi 13; D., 23,3, de jure dotium, 32, 
69 $ 7. | 

22) D., 12, 4, de condict. e. d. c. n.s,9$1;D, 23, 3, de jure dotium, 
38, 78.$ 5. - 

23) D., 23 3, de jure dotium, 53; D., 24, 3, soluto motrimonio, 49 pr. 

—V. Maynz, |. c., Ul, $ SI0, n 35, 

24) V. Magnz, |. c,, S 310, n. 37. 
S 

$. G. Longinescue, — Drept Roman. | ' 39
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Soţul, dacă este sui juris, dobândeşte definitiv zestrea: 
Doiis causa perpetua est%, De aceea: 

Când zestrea constă în iertarea unei datorii, soțul este li- 
berat şi nu-i ținut în tot cursul căsătoriei nici de capital, şi nici 
de dobânzi, dacă datoria era aducătoare de dobânzi %,. 

Când zestrea a fost constituită promittendo, soţul poate 
cere plata, va dobândi lacrurile plătite şi “va: putea dispune 
de ele, cum va voi??, 

Când zestrea a fost constituită prin cedarea ori delegareă 
de creanţe, soțul poate cere deasemenea plata lor de la da- 
tornic 8 

Când zestrea a fost constituită prin acceptilaţie, soţul e 
liberat de datorie, ori de îndrituirea restrictivă29, . 

1. Când zestrea constă din acordarea de jura in re, soţul le 
„ dobândeşte %. In cazul în care aceste jura in're apăsau asupra 
unui lucru, Care eră proprietatea soțului, se va întâmplă o con-  - 
fuzie, ori o consolidare &. | 

Când lucruri corporale au fost „date zestre,,soţul dobân- 
deşte proprietatea acestor lucruri, dacă înzestrătorul eră proprie- 
tarul lor. In cazul'contrar, dobândeşte proprietatea banilor con-: 

„_ sumândusi, şi ajunge .posesor al celorlalte lucruri, pe care le 
poate usucapă pro dote, dacă este de bună credință. —In ca- 
litate de proprietar soţul dobândeşte accesiunile şi fructele bu- 
nurilor dotale::. 

- Soţul, dobândind” zestrea, poate dispune de ea prin acte - 
între vii, ori prin acte mortis causa, poate să treacă moştenito- 

_25) D., 23, 3, de jure dotium, 1. : 
26) D., 23, 3, de jure dotiurm, 12 $2, 41 Ş 2 "43, 44 pr., 46 $1. 
27) D., 23, 3, de jure dotium, 49. N 
28) D., 24, 3, soluto matrimonio, 49 pr., C, 4, 10, de oblig. ei act.,2 

Du 12, 4, de condi, d.e. n.s,Tpr,9ŞI. 
29) D., 12, 4, de condict. c.d.e.n. 5. 10; D., 23, 3, de jure dotium, 

14 Ş 2, 43, 558$1. 

30) D., 23, 3, de jure dolium, 1 $2,'66, 18 Ş 2; D., 24, 3, soluto ma- 
irimonio, 57; C., 5, 12, de jure dotium, 18. 

'3t) D., 23, 3, de jure dotium, '18 pr. D., 24,3, soluto matrimonio, 57, 

„32) D., 23, 3, de jure dotium,„18 $ 4. 
33) V, "Vol, 1, 2, $..77,F, 4,p. 116 
34) D,, 23,3, de jure dotium, 4, 7 pr. şi $ 1, 10 S$ 2 şi3, 32, 69 Ş 

9; D., 24, 3, soluto matrimonio, 7 $ 12; C., 5, 12, de jure dotium, 20. 

7
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rilor săi proprietatea şi poate să: înstreineze bunurilor dotale în 

ori şi ce mod, chiar cu titlu gratuit, 

Dar, îndrituirea soțului de a dispune de lucrurile. dotale a... 

fost restrânsă, începând din vremea lui August: ÎN 

O lex /ulia (probabil. de adulieriis) printr'un “capitol al său 

-numit de fundo dotali, dispune, că soţul nu poate înstreină ne- 

mişcătoarele dotale italice, de cât dacă şi soţia sa consimie la 

aceasta %, Dar, fiindcă soţul ar fi putut eludă oprirea de înstre- 

inare, predând nemişcătoarele fără să îndeplinească formalităţile 

mancipaţiei ori: ale cesiunei in jure, “de aceea legea adaogă, că 

proprietatea ' acestor nemişcătoare nui se poate dobândi prin usu- 

capio 31. — Tot legea Julia (ori o combinare a rânduelilor sale cu 

oprirea femeilor de face intercesiuni) opreşte pe soţ, ca să 

-ipotecheze nemişcătoarele .dotale italice, chiar dacă soţia ar con- 

simţi, căci printraceasta ea face o intercesiune în folosul soţului 

său. — Deosebirea dintre înstreinare şi ipotecare se explică prin 

aceia). că acel, care înstreinează un lucru, este sigur, că nu-l va 

mai avea; pe când acel, care-l ipotechează, trage nădejde, că va 

“ plăti datoria, va descărcă lucrul de ipotecă şi- -] va păstră:8! 

Justinian a întins rânduelile de mai sus in două privinţe: 

Intăi, aplicându-le toate nemişcătoarele dotale, fie italice, fie 

“ provinciale, constituite zestie. Al doilea, anulând chiar înstrei- 

“nările făcute cu voia soţiei. Deci, în dreptul nou, ori ce nemiş 

cătur dotal este inalienabil: Soţul este oprit să treacă altuia 

proprietatea unui astfel de nemişcător şi să înfiinţeze jura in re 

asupra lui. Ori ce fel de instreinare făcută prin acte, -fie între 

vii, fie mortis causa *, fie pozitive, fie negative (omisiuni). este cu 

totul fărde efect în. ce priveşte femeia şi moştenitorii ei şi nu 

| 35) D., 23, 3, de jure dotium, 42 in fine, D., 23, 5, de' fundo dotati, 

181; Dat, t, de adquir.rer. dominio, 62, ]., 2, 8, quibus alienare licit, pr- 

, 36) Cajus, 2 8 63; D., 23, 5, de funda dotali, 2 2, 3 pr 4, 6, 12, 13, 

14; C., 5, 23, de fundo dotali, i; Paul, Sententiae, 2 2 21 B, Ş2. 

87) Cajus, 2 $ 63, Paul, Seatentiae, 2, 21 B, $ 2; |]. 2,8; auibus alie- 

nare licet, pr.; D.. 23, 5, de fundo dotali, 1 pr. 4 13 pr. şi SS 1 şi-2, 14 $ 

2, 16; C, 5,13, de rei uxoriae act. i S 15. : 

38) Cf. D, 16, 1. ad SC. Vellejanun, 4 $ î in fine. . 

39) ]., 2, $; quibus alienare licet, pr; C., 5, 13, de rei uxoriae act, 

1815. 
40) D., 23, 5, de fundo. dotali, 13 $ 4; D., 29,11, de festam, mililis, 16. 

41) D. 23, 5, de fundo dotali, 3, G, | 

Li 7 Ă - a 

!
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poate nici servi ca titlu de usucapiune pentru dobânditorul de 
bună credinţă 42. De aceia soția şi moştenitorii săi au o acţiune 
imprescriptibilă câtă vreme durează căsătoria, ca să reia imo- 
bilul dotal intact din ori ce. mână sar găsi %; iar soţul şi moş- 
tenitorii săi nu pot în interesul lor să atace instreinarea, pe care * 
ar îi făcul'o şi pe care fireşte trebuie s'o garanteze îi, — Dar, 
oprirea de înstreinare nu s'a aplicat niciodată Ia! înstreinările 
făcute din pricina unei necesităţi legale, de pildă, când nemiş- 
cătorul este comun şi unul din coproprietari (altul de cât soţul) 
cere împărţeala lui, p. c. şi când un vecin a obţinut missio in : possessionem damni infecti 4, . 

Dacă soţul se “găseşte sub putere, zestrea nu-i dobândită 
de el, ci de paterfamilias al său, - ÎN 

Atât soţul sui juris, cât şi paterfamilias al celui sub putere 
au o ipotecă legală generală asupra bunurilor înzestrătorului, 
pentru ca să li se garanteze zestrea, ce trebuie să le fie pro- 
curată % şi, de regulă, ei trebuie să restituie zestrea la desface- rea căsătoriei, |. . " 

3) Efectele zestrei faţă de soție, 
Soţia, în timpul căsătoriei, ware asupra bunurilor dotale 

Nici un fel de îndrituire, nici proprietatea, nici altceva, şi nu poate 
cere restituirea lor de cât pentru cauze anume determinate, d, p. 
ca să se hrănească pe sine şi pe ai săi, ca să cumpere un 
imobil bun, ca să procure alimente unei rude exilate, ori rele- 
gate ş.a. 47. — Dar, poate luă diferite măsuri conservatoare pentru a asigură restituirea bunurilor dotale, care trebuie să se facă - după desfacerea căsătoriei, Astfel, ea poate exercită acţiunea în garanţie contra 'vânzătorului unui lucru, pe 'care I-a constituit „ zestre şi care a fost evins din mânele soţului. Deasemenea, dacă ' evădit, că mijloacele soţului nu vor ajunge pentru a acoperi obliga- “ țiile lui dotale, ea poate cere sau cauţii, sau missio in bona „mariti 

  

„ 42) Du, 41, 3, de usurpat,, 42, 
43) D., 23, 5, de fundo dotali, 3$ 1, 10 in f, 17; C., 5, 12, de Jure dotium, 30, Da 

» 44) D., 23, 5, de jundo dotali, 17. CN 
45) D., 23, 3, de jure: dotium, 78 Ş 4; C,, 5, 23, de fundo dotali, 1 

pr, şi 2. _ , 
46) C., 5, 13, de rei uxoriae act, ] Ş1. 
47) D., 23, 3, de jure dotium, 73 Ş 1; D., 24, 3, soluto matrim., 20.— - V, Maynz, |. €., II, Ş 311, n. 47, Mii ii 

4 
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- <dotis servandae causa, şi chiar sechestre, ca să aibă cu ce trăi 
dimpreună cu ai săi; iar de la Justinian, ea poate, chiar şi în 

“timpul căsătoriei, să ceară restituirea reală a zestrei, fără însă - 

să-i fie îngăduit se înstreinăze lucrurile, ce o âlcătuesc %, 
Soţia ortodoxă şi moştenitorii săi, pentru asigurarea resti- 

:tuirei zestrei au o ipotecă legală generală privilegiată asupra 
bunurilor dotale şi asupra bunurilor soțului, eventual şi asupra 

"bunurilor lui paterfamilias al soţului. — Această ipotecă o are. 
-şi orice persoană îndrituită să ceară înapoierea zestrei în vir- 

“tutea unei dispoziţii legale, mai cu seamă tatăl soţiei %. 
VIII. Quid, când zestrea e constituită înainte de căsătorie şi 

pe urmă nu se face căsătoria ?' Fiindcă în acest caz se subințelege 
-condiţia si nuptiae fuerint 'secutae, constituirea de zestre rămâne 
făr'de cauză (sine causa) şi nu va produce nici un efect, Deci: Ce- 
-siunile, delegaţiile, acceptilaţiile şi celelalte acte făcute cu cugetul 

-de inzestrare vor fiprivite ca neavenite5i. — Dacă zestrea a fost 
constituită prin promissio, soţul nu va mai putea cere executarea 
Săgăduelii.— Dacă lucruri corporale au fost date ca zestre şi dacă 
„proprietatea lor a trecut la soţ (ceea ce se presupune în caz 

de îndoeală), cle pot fi cerute înapoi (repetere) cu condictio 

causa data causa non secuta*?; iar dacă proprietatea lor n'a trecut 

“fa soţ, ele pot fi cerute înapoi (repetere) cu rei vindicatio 5, — 

„Aceste două acţiuni pentru repetere nu pot fi intentate decât, 
dacă 'este sigur, că nu se va încheia căsătoria 5, şi în acest caz 
-se cuvin sau tatălui, dacă ela constituit zestrea, sau soţiei, 

„afară numai dacă înzestrătorul şi-a rezervat lui însuş restituirea 
zestrei (dos recepticia), ori a încheiat cu soţul o stipulaţie, prin 

48) D., 23, 3, de jure dot., 75; D,, 2, 2, de evict., 22 $ 1, 23,71; D, 

2%, 3, soluto malrim., 22 $ 8, 24 pr; D., 46, 3, de solut, 8; D., 50, î, ad 

municipalem, 26 $ 1; C., 5, 12, de jure dotium, 29. V. Maynz 1. e. Ii, S 

311, n. 50. ! 

49) C., 5, 13, de rel uxoriae act, 1 Ş 1; C., 5, 3, de donat. ante NUpi.s 

19, C., 5, 14, de-paciis conventis, li; Novelta 109. 7 

50) D., 2, 1%, de pactis, 4 $ 2; D,, 23, 3, de jure dot, 21, 22, 28, 36, 

„37, 41 3.1, 43, 58 pr., 68, 80, 83. ” 

51) D., 2; 14, de pactis, 4 $ 2, D., 12, 4, de condici. c.d.c.n,s.„7, 

-9, 10; D., 23, 3, de jure dot, 3%, 31, 43 pr. 
NE 52) D. 12, 4, de condict c. d. c. n. s,6,7$1,8 D., 23, 3, de jure 

„dot, 1'$ 3, 8, 9 pr. şi $ 1, 108$4 şi 5, 17$1. 

53) D., 23, 3, de jure dot, 78 3,9 pr. şi 81, 

54) D., 12, 4, de condict. c. d. c. n. su 8; D., 23, 3, de jure dot., 7$, 

7
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care acesta a făgăduit,' că o va restitui unui al treilea 55. —Atragerr» 
luarea anumite, că acţiunile pentru repefere de mai sus se bu-- 
cură de aceleaşi privilegii, ca şi acțiunea pentrul inapoiarea: 
zestrei, de. care vom vorbi mai jos (actio de dote) %, 

* 

$. 343. Parajerna. . 

A 
7 

Vorba. parapherna Vine de la a«oă «peovijs şi înseamnă pe“ 
lângă zestre, alăturea de zestre. . | -. 

In căsătoria liberă (fărde manus), mai ales de când mora= 
vurile au început să decadă, femeile căutau. să'şi asigure o in- 
dependenţă oarecare şi de aceea nu-şi constituiau zestre toată. 
averea lor, ci păstrau o parte din aceasta pentru ele însuşi.— Deci:. 

Paraferna este acea parte din bunurile: femeiei, pe care- 
aceasta intr'o căsătorie liberă şi-o păstrează pentru dânsa1, 

; Soţia rămâne sau proprietară a lucrurilor corporale, sau; 
titulară a îndrituirilor, care formează obiectul parafernei ; iar: 
soțul nu are:nici o îndrituire asupra acelor lucruri şi îndrituiri.. 
Dar, el poate dobândi asupra parafernei îndrituirile, pe care i: 
le acordă soţia şi anume: De regulă îi acordă administrarea 
bunurilor parafernale şi în acest caz are îndrituirile şi obligaţiile- 
izvorând din mandat 2, —Soţia putea să-i treacă sau proprietatea, 
lucrurilor corporale, cu obligaţia de a le da înapoi dimpreună: 
cu fructele lor 3, sau administrarea creanţelor nedotale, în care 
caz. soțul poate încasă şi chiar reclamă plata capitalului 4, sau. 
să-i încredinţeze spre păstrare lucruri parafernale, în care caz. - 
soțul are obligaţiile şi indrituirile izvorând din depozit. 

Pentru asigurarea înapoierei -parafernei soţia are o ipotecă. 
legală generală neprivilegiată asupra bunurilor soţului său 5, 

3 în fine. 
55) D., 12, 4, de condict. c. de,n. Ss. 6, 9 pr.; D., 23, 3, de gure- 

dot, 9 pr. | | 
56) D., 23, 3, de jure dot, 73; Du 23, 3, soluto matr., 22 pr. $ 13, 20- . 

$ 1, 56. | 
i) D.. 23, 3, de jure dot., 9 $ 3; C, 5 14. de pactis conventis, 8. 
2: C., 5, 14, de paclis conventis, 1. : ! 
3) D., 23, 3, de jure dot, 9 $ 3. 
4) C., 5, 14, de paclis conventis, 11, 

5) C,-5, 14, de pactis conventis,-11.
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Am spus mai sus, că nu există zestre fărde justae nuptiae. 

„Aci trebuie să spunem, că nu există parafernă de cât acolo, unde 

-axistă zestre, (De aceea, azi, dacă soţii s'ar căsători fără să 

adopte regimul dotal, nu se poate spune, că regimul căsătoriei 

“or este regimul parafernal, ci trebuie să se spună, ca acei regim 

-este regimul separaţiei de bunuri). ; 

Ş.. 344. Donatio ante nuptias şi donatio propter nuptias. 

A. Am văzut mai sus, că se obişnuiă, ca logodnicii să'şi 

-iacă daruri, cadouri, unul altuia. . 

Pe vremea lui Theodosiu cel mare s'a pus regula 1, că băr- 

“datul, înainte de căsătorie, să dea femeiei o donaţie, care, când 

:se constituia zestrea, se întorcea la soţ odată cu zestrea con- 

stituită. O asttel de donaţie, fiindcă era făcută înainte de căsătorie, 

a fost numită donatio ante nuptias ?. 

Mai fârziu, este deajuns, ca bărbatul înainte de căsătorie 

:să ăgăduească femeiei o donaţie 3. 

-Pe vremea lui Justinian donatio ante nuptias a ajuns donatio 

„Dropler nuptias, admiţându-se, ca soţul sau în clipa căsătoriei, 

sau în timpul căsătoriei să poată face soţiei sale o donaţie. 

Fiindcă acum donația se putea face şi în clipa căsătoriei şi 

în timpul căsătoriei, de aceea în dreptul .lui Justinian numele: 

«de donatio ante nuptias a fost schimbat în donatio propter nuptias. 

Atât donatio ante nuplias, cât şi acea propter nuplias sunt 

menite să -asigure interesele soţiei pentru cazurile, când căsă- 

-toria s'ar desface -sau din vina soţului, sau din pricina prede- 

-cesului lui. Deci, ele formează un fel de contra zestre. De aceea, 

sunt numite chiar anfifernă, contra dotă +, 

B. Acest fel de donaţii pot să fie făcute sau de,soţ, sau 

„de orice altă persoană. Dar, dacă se constituie o zestre, 'soţul, 

.ori, în cazul în care el e sub: putere, paterfamilias al său, trebuie 

să procure soţiei o antifernă egală cu valoarea zestrei 5 Mai mult 

  

1) C.,5, 5, de incestis s nuptiis, a 
2) C., 5, 3, de donat. ante nupl..1 şi 14; C., 5,1, desecund. nupt., 5$9, 
3) C., 5, 3, de donat. ante nupi., 20. 
4) V. mai sus n. 3; 
5) C., 1, 5, de haereticis, 13; C., 5, 11, de dotis promiss.+ 7, Novella 

atajoriani 8; C., 5, 1% de paciis conventis, 9 şi 10; Novellae Justinian. 22, 

<Sap. 20, pr. şi 7, cap. 1, $ 2. |



— 516 —. 

de cât atâta, pentru' ca aceste donaţii să se asemene cti zestrea. 
trebuie, ca ori ce schimbare suferită de zestre în timpul căsă- 
toriei să fie simțită şi de antifernă, de pildă $, dacă zestrea se: 

măreşte,. trebuie ca şi antiferna să se mărească, 

„ Antiferna, fiind o donaţie,. este supusă la toate regulele- 
“donațiilor. Totuş, ea nu-i supusă la insinuaţie, chiar dacă e mai 
mare de cât 500 de solizi ?. - 

C. Pentru asigurarea antifernei soţia are o ipotecă “legală. 
generală asupra bunurilor dăruitorului,£, 

Nemişcătoarele, care fac „parte “din antifernă surit inalie-. 
nabile“?. | 

| Dacă soţul în timpul căsătoriei ajunge insolvabil, soţia: 
poate cere înapoi antife:na. Aceasta este o măsură conservatoare 10,. 

> , 

Ş. 345. Donaţiile între soţi î. 

A. Donaţia între soţi (donatio inter virum et'uxorem) este- 
o donaţie, pe care unul din soţi. o face celuilalt soţ. 

B. Pentru ca să avem. de a face cu o astfel de donaţie, se- 
cere întrunirea următoarelor elemente : Donaţia să îmbogăţească. 

„pe dăruit în paguba dăruitorului, să fie făcută în vremea căsă- 
toriei şi să fie menită să producă efecte în vremea căsătoriei, . 

“ Dacă aceste trei elemente nu se găsesc întrunite, nu avem de 
a face cu o donaţie între soţi. 

|. Donaţia trebue să îmbogăţească pe dăruit în paguba dăru=- 
itorului. Acest element lipseşte : 

Când unul din soţi face celuilalt un cadou obişnuit 2. 
Când liberalitatea făcută de un soț are de efect: Sau să: 

6) ]., 2, 1, de donat, $ 3; C., 5,3, de donat. ante nupt., 17-20; No=- 
vella, 97, cap. 1 $ 2. 

7) Noveila 119, cap. 1 şi Novella 127, cap. 2. " 
8) C.,5, 12, de jure dot, 29; C., 5, 14,.de paclis conventis., 9; C., $. 

18, qui potiores in pign., 12 $ 2; „Novella 22, cap..10; Novella 61, cap. 1. 
9) V. mai sus n.8. 

10) C., 5, 12, de jure dot, 29, iu 

1) D., 24, 1 de donat. inter. virum cet. uxorem, C.,.5,:16,.de donat: 
inter v. et u. 

2) D.h.t, 18- 21, 31 S$ 8 şi 10, 33..
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“scutească pe celălalt soţ de o cheltuială, d. p., îi dă acestuia o 
“sumă de bani, ca să-i facă un monument după moarte 3. Sau ca 
-soţul celălalt să obţină înainte de termen un lucru datorit în 
“realitate €, Sau să înlesnească soțului dobândirea de onoruri şi 

„ „distincţii, d. p. să se aleagă magistrat; căci intrun astfel de caz soțul 

“nu ajunge mai bogat 5. Sau să ajute pe celălalt soț să reconstru- 
rească o casă distrusă &. 

Când unul din soţ dă celuilat ceva pentru menaj 7. 

II. Donafia trebuie făcută în vremea căsătoriei 8. Acest ele.- 
“ment lipseşte, dacă donația e' făcută sau înainte de căsătorie sau 
-după desfacerea căsătoriei, 

III, Donaţia trebuie să producă efecte. în vremea căsătoriei. 

Acest element lipseşte, dacă donația e făcută : în vederea sau a 

„despărţeniei, sau a morţii dăruitorului ?. 
C. Donaţia între soţi,dacă e mai mare de cât 500 de solizi, 

„seste supusă 'insinuaţiei, ca ori ce donaţie. (Dar, insinuaţia poate 
i înlocuită pentru viitor printro dispoziţie testamentară, care 

-să coniirme ceeace a trecut peste 500 de solizi 10). . 

D. Donaţiile între soţi, după cum am spus şi altă dată, - 
“sunt oprite. De aceea, ele nu pot produce nici un efectii; dăru- - 

iitorul este obligat să înapoieze in quantum locupletior factus 

„esti2. — Donaţia nu-i valabilă chiar, dacă a fost făcută nu soțului, 

“si sau lui paterfamilias al lui, sau unui frate al lui, care este 
şi el sub puterea aceluiaş paterfamilias ; căci, deşi dăruitul nu-i 

“soţul, totuşi, din punctul de vedere al bunurilor, el face o sin- 
-Bură o persoană cu soțul 15, 

Insă Caracalla deşi a păstrat vechea regulă, că donațiile 

1 

3) D. h.t,5 $8, 10, 1217,21,31 $9. 
4 D.,h.t, 31 $6. i 
5) D., h. î., 30—4%2. 
6) D., h.t, 14. 
7) V. mai sus n, 2, 

8) D., hi. î, 5 pr., 55, 64. 
9) D.î. 1. 1 1 $ 11,12, 13 pr, 20, 60—62, 9$ 2, 10, 11,13 Ş1,21 

284, 35, 43; D.H. Ea 
10) C. h. t, d 
10) D, hits 3 S$ 10 şi 11,5 $$ 1 şi 18, 36 pr., 38 $1,48,52S1, 

| 12) Duh „5 $ 18, 7, 28 pr. şi $ 3, 29 pri, 50'$ 1, 55, 57 în Ju 58. 
3 2 în fi Co hd 8,9 şi 17. 

13) D, 1.055 2-8, 32 SS 16- 21, 55 3 0 pri C, h. î,3, 4şi 5
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între soți sunt nule, totuşi a rânduit, că o astiel de donaţie; 

“dacă a fost realizată şi executată, poate ajunge valabilă chiar 

pentru trecut, când dăruitorul moare în vremea căsătoriei, „fără 

s'o fi revocatt.—In privinţa donațiilor între 'soţi, care n'au fost: 

realizate şi executate, ci numai făgăduite există controversă, dacă - 
şi ele ajung valabile în cazul de mai. sus, 

De la Justinian, ori ce donaţie, între soţi (fie realizată şi 

executată, fie numai făgăduită) ajunge. valabilă, dacă dăruitorut 

a murit-în vremea căsătoriei, fără s'o fi revocat, 

De ia regula, că donațiile între. soţi sunt oprite, există, 

numai două abateri: Intâi ele sunt permise, ca să servească de 

donationes propter nuptias. Al doilea, împăratul şi împărăteasa. 
pot să-și facă donaţii 7. 

EFECTELE CĂSĂTORIEI IN CE PRIVEŞTE INDRITUIRILE.. 
*. COPIILOR LA BUNURI. 

Ş. 34. 

„A. Edictul pretorului prevede măsurile, pe care văduva îngre- 
unată trebuie să le ia față de “persoanele, care s'ar pretinde- 
moştenitoare a bărbatulul predecedat, şi o îndritueşte să obţină 
în folosul copilului o trimitere provizorie în posesiunea bunurilo:- 
defunctului (missio in possessionem ventris' nomine) !. . ! 

B. In]virtutea edictului pretorului Carbon, anterior lui Hâdrian, 
copilul născut, căruia i se tăgădueşte calitatea sa, poate dea- 
semenea să capete o astfel de trimetere provizorie în posesiune, 

“care va dură până le pubertatea sa (Bonorum possessio ex e= 
dicto Carboniano) 2. - Ii 

C. Am spus, că se pare, că în timpurile străvechi pănaţii putea: 
să lepede pe copii lor născuţi de curând.—Dar, copiii păstraţi sunt în= 
drituiţi, după cum am văzut 3, să ceară alimente de la părinţii jos. 

  

14) D,h. E, 32 pr. și Ş 2. 

15) V. Maynz, |. c. $ 317, n. %.. 

16) Novella, 162, cap. 1. 

17) C., hi. d, 26. 
1) D., 37, 9, de venire in poss, miltend : et curatore ejus. 
2) D., 37, 10, de Carboniano edicto. 

3) V. mai sus Ş. 284, p. 399,
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D. In dreptul lui Justinian copiii legitimi sunt îndrituiţi, după 
<cum vom vedea, să succedeze în bunurile ascendenţilor lor, care 

“amor făr'de testament (intestati), şi chiar să succedeze contrar 
Cu rânduelele testamentare ale acestor ascendenți, într'o parte” 

„din bunurile lasate de ei, parte (legitima portio), care e rezer- 

“vată numai scoborâtorilor.— Tatăl şi mama şi ceilalţi ascendenți 
„au deasemenea, după cum vom vedea, indrituirea de succesiune 

ab intestato şi -o legitima portio în bunurile copiilor lor. 

CAP. IM. 

Schimbarea efectelor căsătoriei prin convenţii !. 

Ş. 347. a 
/ . 

Astiel de convenţii, care schimbă efectele căsătoriei, pot: 

“$i încheiate atât înainte, cât şi după celebrarea căsătoriei 2, cu con- 

„diţie ca să nu fie contrare ordinei publice, bunelor moravuri şi 
scopului zestrei. | 

“1. Se consideră, ca potrivnice bunelor moravuri şi deci ca nule: 

-Clauzele, care declară căsătoria indisolubilă, care opresc pe soţi 
„să reclame, unul contra altuia pentru lucrurile sustrase *, care cu- 

„prind renunţări la beneţicium competentiae 5, care impun soţului 

"obligaţia de a procură cauții pentru înapoiarea' zestrei 6, care cu- 

prind. donaţii între soţi ? şi acelea prin care un soț arlăsă celui- 

lalt soţ sau moştenirea .sa, sau o parte din ea 8,. 

(1. Se consideră, ca potrivnice scopului zestrei și deci ca 
„nule: Convenţiile, ca fructele lucrurilor dotale să fie înapoiate 

DD, 23, 4, de pactis dotalibus ; C., 5, 14, de pactis conventis tam Ă 

<super dote quam super donatione ante nupiias et paraphernis. 
2) D, h. bt, 1,1251. - 
3) D., 45. 1, de verb. oblig., 134 în f; C., 8, 39, de inutil, stipi, 2. 
4) Duh. t,5$1 Cf. Du fi. t-, 20 pr. 

5) Du 24, 3, soluto. matrim., 14 Ş ]. 
6) C., 5, 20, ne fidejussores vel mandatores dotium dentur,-2. 
7) D. ft, 5 SS 1 şi 2— —Ct. D., 23, 3, de jure dotium, 10 Ş 4, 42 pr. 
3) Ch. t,5. -
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dimpreună cu zestrea ? şi ca zestrea să fie înapoiată înainte de 
desfacerea căsătoriei 10, 

III. Se consideră ca potrivnice ordinei publice și deci ca nule: 

Convenţiile, care ar face starea femeiei mai puţin favo-- 

rabilă de cât acea creată de leget!, Astfel: 
„__ Convenţia, ca zestrea constituită de femeie, ori pentru: 

femeie să rămână barbatului, chiar după desfacerea căsătoriei, 
nu e valabilă de cât, dacă e făcută pentru cazul sau că femeia. 
va muri înainte de soțul său, sau că vor rămânea copii născuţi: 

din căsătorie, în vederea cărora convenţia a fost făcută !2.—Dar, 
prin abatere, o' astfel de: convenţie este valabilă, dacă zestrea e- 

constituită spontaneu de un strein (extraneus) 12, 
Convenţiile dintre soţ şi ascendentui femeiei constituitor al: 

zestrei concepute în spiritul de mai sus sunt deasemenea oprite 1£, 

„Orice convenţie, prin care femeia micşorează responsabili-. 
tatea, pe care legea o impune soţului în privinţa păstrării şi: 

Înapoierii zestrei, ori consimte de mai înainte-o prelungire a. 

răstimpurilor fixate pentru înapoiarea bunurilor dotale î5, 

“Convenţia prin care un bun dotal este înlocuit prin alt: 

lucru, Prin abatere, un astfel de schimb este valabil, dacă nu-i: 

păgubitor pentru soţie 6, - 

IV. Nu sunt contrare nici bunelor moravuri, nici scopului: 

zestrei, nici ordinei publice: 

Convenţiile, prin care zestrea este “mărită, ori schimbată. 

cu condiţie, ca ele să nu deghizeze o donaţie oprită 7. 

  

9) D., &, t., 4; D.; 24, 1, de donat. inter v. et u., 21 Ş1. 

10) C., 5, 19, si dos constante matrimonio soluta fuerii, 1; Novella: 
22, cap. 39. , 

11) D., k. t., 14, 29 pr; D., 23, 3, de jure dotium,; 26, 28. 
12) D., hi. tb 2, 12, pr. 16, 27; D., 24, 3, soluto.matrim,, 48; D., 33,4, 

de dote praelegata, 1 ŞC, hn.t,3şi6. 
13) D.. fî. 4,20 $1; C, h. î».4 şi 7, C., 5, 12, de jure dotium, 6. 

19) D., 12, 4 “de condict. c. d. c. n. s., 6; D., 23, 3, de jure dotium,? 

28; D., k. 4, 7, 12 pr, 19, D., 24, 3, soluto: matrim., 29 pr; C 5, 13, de- 

rei uxoriae act, 1 S$ 6 şi 13 
15) D., 23, 3, de jure dot, 2; D.,k. d, 6, 7, 12 pr., 14-19, 29 prg. 

Chi. 3 D, 24, 3, soluto matrim., 29 pr; C., 5, 13, de rei uxoriae aci.,. 

6, 13; ă 
16) D., &. î, 21, 29 pr; D, 23, 3, de jure dot., 25 în f.„.26, 27, 32.. 

- 17) V. mai sus $ 3%, p. 616.
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Convenţia,”prin care se înființează ipoteci pentru asigurarea 
restituirii zestrei 18, 

Convenţia, prin .care soţia. renunță -Ia - ipoteca acordată - 
„pentru asigurarea îndrituirilor sale *9, 

CAP. | E 

Desfacerea căsătoriei. 

* Secţia 1, 

CHIPURILE DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI. 

” Ş. 348. 

Căsătoria se: destace prin moartea naturală, -ori prin ca- 
- pilis deminutio a unuia din soţi şi prin despărţenie!. 

A. Moartea naturală a unuia din soți. 
Căsătoria fiind însoţirea- a două persoane de sex deosebit, 

„ senţelege "de la' sine, că ea trebuie să se desfacă, dacă una din 
aceste persoane 'moare 2, 

B. Capitis deminutio a unuia din soți. 

1. Capitis deminutio maxima (robirea) a unuia din soţi, a= 
>. trăgând pierderea cetăţeniei acestuia, desface căsătoria, fiindcă 

aceasta nu poate să existe între un rob şi un cetățean 3, 
Inainte de Justinian, în acest caz, căsătoria era desfăcută 

atât de “complet, încât nu putea fi restabilită nici în virtutea 
“- lui'jus postliminii, adecă, nici dacă” robitul reuşea să scape de .. 

la duşmani şi să se'ntoarcă acasă în țara sa ; ci, foştii soţi tre- 
buiau să se căsătorească din nou 4, 

18) D., 42, 9, ad “SC. Veliejanum, 11 şi 21; C., 5, 3, de donat. ante 
nuptias, 19 verbis jura etiam; C., 5, 12, de jure dotium, 29 în fine. C., 12 

63, de primipilo 3. | 
19) C., 4, 29, ad SC. Vellejanum, 11, 

1) D,, 24, 2, de divortiis &t repudiis'; C,, 5, 17, de repndiis. 
„2) Du hi. tul. 

473] -C., 5, 16, de donat. inter, vw, et ui, 24; Novelia, 22, cap. 8. ” 
4) D., î&. 4,1 şi 6, Di; 24, 1, de donat. inter v. ei u., 32 $ Gta; D.. 

24,'3, soluto matrim., 56; D., 49, 15, de captivis, 8, 1234, 1$S1, 

p
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Justinian a rânduit, ca, în acest caz, căsătoria să dureze 
- atâta vreme, cât se primesc ştiri de la soţul robit; dar, dacă au 
trecut cinci ani, fără să se mai-primească astfel de ştiri, soțul - 
-celălalt, care se bucură de libertate, poate să se căsătorească 

“din nous, - 
„ÎL Capitis deminutio media a unuia din soți, constând în 

pierderea cetăţeniei, desface căsătoria, fiindcă aceasta nu: poate 
să existe intre un cetățean şi un necetăţean €. 

Dar, dacă soţul, care w'a suferit a astfel: de capitis demi= 
nutio, păstrează afțectio maritalis, căsătoria e privită, că durează 7. 

III. Capitis deminutio minima a unuia din soți desface în- 
totdeauna căsătoria cu manus ; dar, căsătoria liberă n'o desface 
de cât în caz de supravenire de incest (încestus superveniens) 8. 
De pildă: Femeia, care se găseşte în manus este dată alei per- 
soane prin mancipatio. — Femeia căsătorită făr'de manus este 
adoptată .de Paterfamilias al soţului său; din: noră. ajunge fiica 
acelui palerfamilias . şi sora lui filiusfamilias al acestuia, adecă 
sora soţului său; iar relaţiile dintre frate şi soră constituesc un 
incest, In acest caz, pentru ca să se preîntâmpine incestul, pater- 
familias trebuie întăi să emancipeze pe fiul său şi apoi să a- 
dopteze pe nora-sa. - 

C. Despărjenia. | 

“1. In dreptul vechiu. - ă 
Căsătoria făcută cu confarreatio este la! nceput indisolubilă, 

„Mai târziu . se poate desface prin dijfarreatio, despre care vom 
vorbi mai jos. 

Celelalte căsătorii nu pot să fie desfăcute de cât pentru 
„adulter, întrebuințare de otrăvuri, ori falşiticarea de cătră soţie 
a cheilor de la pivniţa de vin. 

Il, Din vremea Republicei. 
„Ori ce ştirbire adusă libertăţii despărțeniei. e privită ca 

imorală 10, | | . 

  

5) Noveila 22, cap. 7 şi S; D., h.t.,6. 
6) D., 24, 3, soluto matrim., 56. 
7) D., 48, 20, de bonis damnat,, 5 $1;C.,5. „16, de donat. inter V, 

et u., 24; C, h, î., 1; Novella 22, cap. 13. . 
'8) Ti 10, de nuptiis, $ 2; D., 23, 2, de ritu nupt., 1 ŞI. 67 Ş 3. 
9) V. Maynz, |. c., nl, $ 320, n. 8 şi 9. 
10), D., 45, 1, de verb. oblig, 134 in fine; C., 's, 89, de inutil, stip.,2.
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O căsătorie poate să fie desfăcută ori când, dacă încetează 

“ consimţimântul soţilor. Aceasta se: întâmplă în caz de divortium 

bona gratia, repudium şi divortiurm. 
„0 Divortium bona .graiia este desfacerea căsătoriei prin 

contrarius consensus, adică prin coasimţimântul contrar al soţilor ii, 
- 2) Repudium este destacerea căsătoriei prin voinţa numai a 

soţului 12,— Cel mai vechiu repudium pomenit este acel-al lui L. An- 
tonius de pe la jumătatea: veacului al cincilea de la întemeierea 

Romei. — Vestitul repudiu al lui Sp. Carvilius Ruga datează de 
abea de la anul 550 a. u. c."(Ruga a repudiat pe soţia sa . sub 

cuvânt, că e stearpă şi Că el, fiindcă a jurat, că se căsătoreşte, 
ca să aibă copii, n'o mai poate ţine, fără să ajungă sperjur). — 

Fiindcă voinţa putea să fie 'manitestată şi tacit, de aceea re- 

pudiium putea să fie şi tacit,-să rezulte d. p. dintr'o nouă că- 

sătorie; deci soțul nu putea să fie bigam 5, 
La 'nceput repudium se putea face fără martori şi sau 

verbal, sau înscris. Soţul mavea de cât să spună soţiei: «TUas 

res tibi habeto. Tuas res tibi agito W. 
De la lex Julia de adulteriis repudiul trebuie să fie notificat Ă 

(sau verbal, sau înscris printrun fibellus repudii) faţă de şeapte mar- 

- toril5, — Prezenţa mantorilor este o consecinţă a rânduelii legii, că 

soțul, care ştie de adulterul soţiei sale şi n'o dă în judecată, să fie 
pedepsit ca.un complice. Pentru ca un astfel de soţ să nu poată 

-scăpă de pedeapsă pretextând, că a repudiat pe soţia sa, de 

aceea repudiul trebuie să se. facă faţă de martori. 
3) Divortium este desfacerea căsătoriei prin. voința numai 

a soţiei 1. — Dar, liberta (desrobita) căsătorită cu patronul său 
„nu poate desface căsătoria prin divortium!?, 

III. Din vremea împăraţilor creştini. + 

11) Novella 22, cap. 4, 7 şi 14$ 1, - 
-12) Cajus, 1 $ 137; Vatic. fragm., 107, D., 23, 3, deritu nupt., 12 pr. 
13) Cicero, Da oratore, 1, 40, 183. | ! 
14) D; fi. t,2$1. 
15) D., î.î,7,9;,C, hit, 6; D. 24,1, de donat, inter v. et u., 35 

D., 38, îl, unde vir « uxor,-l $ 1 in fine; D. 48, 5, ad leg. Jul. de 

- adult, 43. . " 
16) Vatic, fragr., - 07; ; D., 9, 2, ad leg. Aauit, 21 $ 30; Di fh.t,2. 
17) D., 23, 2, de ritu nupt., 45, 46, 48, 50; D., fe. î., 10 şi 11; D., 25 

2, rer. amot., 25; D., 38, 11, unde vir et uxor, 1 $1; C..5, 5, de incestis 

năpi.-1; C., 5, 21, rer. amot,, 2.
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Pe la sfârşitul Republicii . şi în vremea împărăției despăr- 
țeniile ajunseră din cale afară de numeroase. „Scrierile din acele - 
vremuri ne dau dovezi îngrozitoare de uşurinţă scandaloasă şi 
imorală, cu care bărbaţi şi femei rupeau legătura căsătoriei. — 
Totuşi Romanii n'au desființai libertatea despărţeniei, care a 
rămas întreagă până la impăraţii creştini. Aceştia n'au proscris'o ;: ': 
chiar Justinian spune, că de oare ce căsătoria este o legătură 
omenească, poate fi deslegată, ca toate cele omeneşti!5. Dar, 
împărații creştini au căutat s'o înfrâneze prin mijloace indirecte, | 
impunând soților vinovaţi pedepse băneşti şi chiar aflictive, E 
fărde folos să înşirăm aci cuprinsul diferitelor constituții pu- 
blicate în acest scopt%, De aceea ne mărginim să arătăm rându- 
duelile cele mai principale ale dreptului lui /ustinian 20«, 

1) Divortium bona gratia este ingăduit numai, dacă au „ trecut trei ani de la căsătorie şi dacă se face votum castitatis, ori dacă soţul este neputincios 21. — în celelalte. cazuri foştii soţi 
trebuie să între la mânăstire, în favuarea căreia pierd toate bu- 
“nurile lor, dacă n'au copii, ori ascendenți 22, - 

Justin Il a îngăduit din nou acest fel de -despărţenie 2, 
- 2) Celelalte despărţenii sunt. îngăduite numai pentru motive juste. Astfel de motive sunt: Adulterul, asasinatul, falșul, furtul, 

înalta tradare, injuriile grave, maltratările şi otrăvirea?! —Dar, soția - 
"nu poate cere despărțenia pentru adulterul soţului de cât numai, 
„când acesta ţine. ţiitoarea în casa comună 3%, ! 

Aceste despărţenii atrag în totdeauna pedepse pentru soţul, 
care sau a provocat! despărţenia prin reaua sa purtare, sau s'a despărţit făr'de motive. Pedepsele sunt: Intrarea într'o mânăs= 

> tire, pierderea zestrei,. ori a donaţiei propter nuptias, ori în lipsa 
„ acestora pierderea unei pătrimi din bunurile sale. — [n caz de 
adulter soțul vinovat pierde în favoarea celuilalt soţ sau zestrea, 
sau donatio” propter nuptius, plus o treime din bunurile sale. 

18) Novella 22, cap. 3, . 
19) Th. c., 3, 16, de repudiis.. | şi 2; ]. C.. 5, 17, repudiis, 10 şi ii; Novellae 22, 117 şi 134; Novella 140 a lui Justin 1. 
20) V. Maynz, |. c., UI, $ 320, n. 14—31, p. S9—71. " 21) Novela 22, cap. 4, 5 şi 6: Novella 17, 'cap. 19, 11 şi 12; A'o- "vella 134, . ! A , a 22) Novella 134, cap. 11. 
23) Novella 140. . 

24) Wovella 117, cap. 8 şi 9. 
25: Novella 17, cap. 9 $ 5. 

26) Novella 117; Novella 127, cap. 4.
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Aceste pierderi lovesc şi pe: soţul, care acuză pe e nedrepul pe 
“soţia sa de adulter??, 

CAP. V. 

Efectele desfacerei căsătoriei. 

Secţia 1. 

EFECTELE DESFACERII CĂSĂTORIEI IN CE PRIVEȘTE 

PERSOANELE. 

- :Ş. 849, Efectele desțacerii căsătoriei in privința persoanei soților. 

A. După desfacerea căsătoriei foştii soţi pot dispune : de 
persoana lor şi. dacă vor, pot încheia alte căsătorii. 

Dar, în dreptul vechiu, în caz de moarte a soţului, soția 

:nu se putea căsători de cât, dacă de Ja desfacerea căsătoriei 
trecuse un an, anul de doliu :.—Această prohibiţie se întemeiază 

pe două consideraţii: Intăi, că toţi membrii familiei trebuie să 

jelească pe cel mort. De aceea răstimpul de mai sus se numeşte 
tempus lugendi, — Al doilea, din vremea lui Paul şi Ulpian, că 

trebuie să se preintâmpine incertitudinea paternităţii, care ar re- 

zultă din amestecarea sângelui (turbatio sanguinis) 2 — Legea 
„Julia şi Papia Poppaea nu cunoştea răstimpul de un an şi im- 

punea femeijei despărțite să se căsătorească înlăuntrul a şease 

luni de la desfacerea căsătoriei. — In dreptul. nou, prohibiţia de 

mai sus afost întinsă şi la ori ce alt caz de desfacere a căsă- 
„“toriei.— Dacă femeia a născut, nu mai are nevoie să aştepte tre- | 

“ cerea anului de doliu, 
. Femeia, care nu respectă anul de doliu e lovită de mai 

„multe pedepse: Ajunge infamă 4 , deşi căsătoria nu-i nulă, Pierde 

„lucra nuptialia din prima căsătorie. Ajunge incapabilă de a moş- 

teni ab intestato pe rudele sale dincolo de gradul el treilea, de 
-dobândi ceva prin rânduelile de ultimă voinţă ale oricărei *per- 

soane şi de a da soţului de al de al doilea ca: zestre mai mult 

-de cât o treime din bunurile sale, precum şi dea dispune în 

27) Novella 117, cap. 5, 8, 9, 13; Novella 134, cap. 10. 
1) C., 5, 9, de secundis nuptiis, 2 2; Paul, Sententiae, 1. 21 $ 13; Vatic. 

fragm., 321. 
2) C., 1, 3, de episcopis, 53 $ 3; D., 3.2, de his qui notantur, I0 ŞI, 

11 $ 1; C., 5, 9, de secunais riupis, 2; C., 5, L7, de repudiis, 8. Ş 4,9 

3) D d 2, de his qui notantur, il s 2. 

-4) D, 3, 2, de his qui notantur, 1, 8—13, 23.
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favoarea lui, ie prin acte între vii, fie prin acte mortis causa; 
de mai mult de cât o treime din aceleaşi bunuri 5, 

B. In timpul creştinismului, după desfacerea căsătoriei, fostii 
soți deașemenea pot dispune de persoana lor, afară numai dacă | 
nu trebuie să intre la mânăstire $, - 

$. 330, Efectele desfacerei căsătoriei în privința 
persoanei copiilor. 

Când căsătoria s'a desfăcut prin moartea oțel paterja- 
milias, copiii ajung sui juris, 

Când căsătoria s'a desfăcut prin despărțenie, copiii rămân 
la soţul nevinovat şi tatăl lor le poartă de grijă pentru creştere. 
Dar, dacă tatăl e Sarac, iar mama bogată, ori are o situaţie “ 
mai bună, atunci ea este îndrituită să ţină copiii şi îndatoriă 
să-i crească !., u 

Secţia Ii. 

EFECTELE DESFACERII CĂSĂTORIEI IN CE 
- PRIVEŞTE BUNURILE. 

Efectele desfacerii căsătoriei în privința bunurilor soţilor. 

$. 351. Efectele desfacerii căsătoriei. în privința zestrei. - 

Restituirea zestrei, Deosebim două faze: Inainte de Jus- 
tinian şi după Justinian. >, 

A. Inainte” de Justinian. - 
La început, desfacerea ori cărei căsătorii (fie a unei 'căsă- 

torii cu manus, fie a unei căsătorii libere). n'are nici un efect 
asupra zestrei: Zestrea rămâne dobândită. de soţ, ori de moş- . 
tenitorii lui !, Deci, pe atunci, Zestrea nu se restituia.— Mai târziu, 
în caz de despărţenie, soţul. dacă vrea, restituie zestrea; dacă 
nu vrea, n'o restitue. Deci, există: numai restituire de bună voie, 

"«  Dar, e nedrept, ca zestrea să rămână soțului, când el este 
vinovat de desfacerea căsătoriei, când femeia este tânără şi se 

5) C., 5, 9, de secundis nupt., 1,2 şi 3 C, 5, 17, de repudiis, S şi 9; 
-Novella, 22, cap. 22, ” 
6) V.'mai sus Ş. 348, IV, 1, p. 624. | | . 

1) C., 5, 24, divoriio facto apud Quem liberi morari vel educari debe- 
ani; Novella 94, cap. 2; Novella 117, cap. 7. 

1) D., 23, 3, de jure dotium, IL
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poate recăsători şi 'când zestrea Îşi ajunsese scopul.—De a- 

“ceea, mai ales-de la vestita despărţenie a lui Sp. Carvilius Ruga, 
- părţile interesate au căutat să asigure restituirea zestrei 2, servin- 

_du-se de cauliones, care, din pricina scopului lor, sunt numite 

cautiones rei uxoriae. Apoi, pretorul a plăsmuit şi o acfio rei 

uxoriae, cu care să se poată cere zestrea înapoi. Insfârşit. pentru 

a.se cere restituirea zestrei a putut servi şi aciio praescriptis 

'verbis, 
Il. Cautio rei uxoriac'3, 
Caulio rei uxoriae se numeşte stipulația, prin care soțul; 

în Clipa în care primeşte zestrea, făgădueşte înzestrătorului, că 

o va restitui în caz de desfacere a căsătoriei. 
La” 'nceput, o. astfel de făgădueală -se făcea pentru cazul, . 

“când căsătoria se va desface prin, despărțenie, Mai tărziu, ea se 

făcea pentru cazul, când căsătoria se.va desface în ori şi ce 
chip.—Soţul' putea făgădui să restituie. zestrea sau înzestrătorului 

„(dos recepticia), sau unei persoane aratată de înzestrătorul ascen- 
dent ai îemeiei şi anume so restituie femelei, « ori rudelor ei 

„apropiate, 

Obiectul acestei cauţii atârnă de conținutul stipulaţiei şi 

este probabil un certum, fie pecunia certa, fie res certa, fie, dacă 
zestrea este dos aestimata,- întreaga zestre. 

Cauti rei uxoriae poate îi valorificată. prin actio ex stipu- 

latu izvorând din slipulaţia încheiată. — Să vedem, cine poate 

fi reclamant şi cine pârât în această acţiune şi ce scop are ea, 

1) Reclamant: poate. fi stipulantul şi anume, 'saii femeia, 

dacă s'a înzestrat singură, sau orice alt înzestrător. În cazul, 
în care înzestrătorul ascedent. al femeiei stipulase,.. ca zestrea 

să fie restituită sau femeiei, sau rudelor ei apripiate, atunci 

reclamanţi pot fi şi aceste persoane. In Sfârşit, reclamanţi 

mai pot fi şi moştenitorii precedenţilor. 

2) Pârât poate fi acel, care a primit zestrea, fie soţul, fie 

paterfamilias al soţului. Părâţi n mai pot fi moştenitorii preceden- 

” ţilor. 
3) Scop. Acţiunea. are de scop “restituirea zestrei întot- 

ă 2) Aulus Gellius, Noctes, 4, 3, 1. 

-3)'V; Girard, L c., p. 968, n. 4 şi 5 pr. 969, n. Lp. 972, n. 5 şi 6, 

p..973—977.. i
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deauna, imediat şi în intregime, chiar dacă soțul lăsase ceva s6- ției prin rândueli feslamentare, dar nu cu precădere, | | Intotdeauna, adică în orice caz de desfacere a căsătoriei 4, Imediat, adică bărbatul nu se poate bucură de termine de graţie, ci trebuie să restituie îndată (i/lico 51), | In întregime (în solidum), adică trebuie să se restitue atât cât s'a convenit 6, De aceea bărbatul nu se bucură de benejicium com- petentiae şi nu poate fave retenţiuni (refentiones) pentru, moravurile femeiei  (propter IMoOres), pentru copii (propter _liberos), pentru „ lucrurile sustrase (propter res amotas), pentru lucrurile dăruite (propter res donatas) şi nici pentru cheltueli (propter impensas), "adică bărbatul nu poate opri ceva din zestre pentru îndestularea creanţelor sale, care au legătură fie cu zestrea, fie cu.'căsătoria. Cu atât mai mult bărbatul nu poate opri ceva din zestre pentru - alte feluri de creanţe ale sale,—Dar de când sa admis, că se poate face compensarea între creanţe ex dispari causa, bărbatul „poate face retenţiuni din . zestre, -compensând creanţele sale cu . creanţa pentru restituiraa zestrei, | 
- Când: despărţenia se întemeia pe reaua purtare a femeiei bărbatul are judicium de moribus, în urma căruia femeia putea să piardă la “nceput toată zestrea, iar mai pe urmă numai - o. parte din ea.? - Aa 
Chiar dacă soţul lasă soției ceva prin rândueli testamentar , adică femeia poate să cumuleze zestrea cu liberalitatea, pe care - i-a făcut'o soţul înainte de desfacerea căsătoriei. De pildă: Soţul lasă soţiei un legat de o valoare mai mare de cât zestrea. Soţia vaţiua legatul şi va putea cere şi restituirea zestrei, fiindcă. stipulaţia, prin care se dă cautio rei uxoriae, spune, că zestrea se va restitui, dacă se va desface „Căsătoria, a 
Fără precădere, adică reclamantul este un creditor ca toţi creditorii ; mare 0 creanță priviligiată; nu se bucură de nici o preferinţă. Deci, dacă bărbatul este insolvabil, femeia va trebui: 

să se mulţumească cu o dividendă din patrimoniul acestuia. 
Il. Actio. rei uxoriae ?, 

  

4) C., 5, 18, solulo matrim., :5; Cu, 5, 13, de rei uxoriae aci, 1 $4,. 5) C., 5, 13, de ret ux. act, 7, : 6) V. mai sus n.5. 
7) V. Girard, 1. c., p.975,n. 4. 
8) C., 5, 13, de rel ux. act, 1“$3a. 
9) V. Girard, 1. c., p. 99, n.2,3 şi 4, p. 970, n. 1-4, p.972—977. 

3 
d
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Când nu se dăduse cautio rei uxoriae, nu era nici un mijloc: 

pentru a cere restituirea zestrii. Pretorul, ca să vină în ajutorul: 

. femeiei în acest caz.şi ca să înlăture orice neechitate, a plăsmuit 

aclio rei uxoriae. Ea a tostplăsmuită după lex Aebutia şi la început 
eră o actio in bonum et aequum concepia, adică avea de scop 

să se restituie din zestre atât cât se cuvine după echitate, iar mai - 

târziu, dar nu se ştie. cum, a ajuns actio bonae fidei. IE 
La început actio rei uxoriae se dă în caz de despărțenie 

din vina bărbatului; de zceea, soţia reclamă cu fitlu de pededpsă, 
ca din zestre (fie profecticia, die adventicia) să i se restitue atât 

cât i se cuvine, cât este echitabil. | 

Mai târziu, această acţiune s'a dat şi în caz de desfacere: 

a căsătoriei prin moartea bărbatului, pentru ca soţia să poată 
să se recăsătorească; de aceea, soţia nu reclamă cu titlu de.. 

pedeapsă, ci numai'ca din zestre să i se restituie atât cât i se: 

cuvine, cât este echitabil, 

Când. căsătoria s'a desfăcut prin moartea  femeiei, deosebim 

două- cazuri: Dacă e vorba de dos profecticia şi dacă supravie- 

țueşte înzestrătorul, acesta este în drept să intenteze actio rei 
uxoriae şi să ceară restituirea zestrei, pentru că şi-a ajuns sco-. - 

pul, pentru. care fusese constituită!9, — Dar, dacă înzestrătorul a 
murit, iar' soțul supravieţueşte p. c. şi dacă e vorba de dos. 

adventicia şi soţul supravieţueşte, atunci zestrea (fie profecticia, 
fie adventicia) rămâne la bărbat şi deci "nu se poate intentă. 

aciio rei uxoriae!i. 
Să vedem acum, cine poate fi reclamant 'şi cine. pârât în 

actio rei uxoriae şi ce scop are această acţiune. 
1) Reclamant poate fi mai întăi femeia !2. Ea, dacă e sui 

“ juris, poate reclamă .singură, iar dacă e alieni juris, au poate, 

de regulă, să reclame singură, ci trebuie ca paterfamilias-al său: 

să reclame, adăogănd şi pe fiica sa în reclamaţie (adjuncia filiae 
persona)". Insă, 'dacă paterfamilias al său este nebun, ori sus- 
peciae vitae, ori absent, ori captiv, femeia, deşi. e alieni juris, . 

poate reclamă . singură. '—1In caz de dos profecticia reclamant. 
mai poate fi înzestrătorul, dacă a supravieţuit femeiei. — In. 

  

10) Ulpian, Regulae, 6,4; D.; 23,3, de jure dot., 6. 
11) Ulpian, Regulae, 6, 4 şi 5, 7 

12) Ulpian, Regulae, 6, 6. a . 
13) Uipian, Regulae, 6, 4, 5 şi 6; D., 24, 3, soluto matrim, 3,
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“sfârşit, moştenitorii “femeiei pot şi ei să fie reclamanţi, dar nu- “mai întrun singur caz: Când în timpul vieții soţiei, soțul a fost pus în întârziere să restituie zestrea, o 
| 2) Pârât poate îi sotul, dacă el a primit zestrea; iar dacă zestrea 'm'a fost primită de el, ci de paferfamilias al său, atunci -acesta poate fi. pârât, Moştenitorii precedenţilor pot fi şi ei pârâţi, Aa | 
3) Scop. Acţiunea are de scop restituirea zestrei, dar nu în 

totdeauna, nu imediat. nu în întregime, nu dacă soțul lăsase so- 
ției ceva prin rândueli festamentare, dar cu precădere,. 

Nu întotdeauna, 'ci numai sat cu titlul de pedeapsă, sau (în caz de moarte a soțului) ca femeia să se căsătorească, sau 
când zestrea îşi ajunsese scopul (soţia a murit Şi Înzestrătorul „Parens îi supravieţueşte), Ă 

Nu imediat, ci lucrurile tungibile din zestre pot să fie res- tituite în trei plăţi anuale (annua bima trima die), deci bărbatul “se bucură de termine de graţie !. Insă, bărbatul vinovat de a- dulter trebuie să le restitue imediat, iar dacă e vinovat de vine . mai „uşoare, se bucură de un termin de graţie numai de şase luni 15 — Lucrurile nefungibile trebuie restituite imediat H,— Când 
barbatul se bucură de termine de graţie, femeia poate cere ga- „„ranţie, sadisdatio, şi dacă barbatul n'o dă, trebuie să restituie imediat, a . 

| Nu în întregime, ci barbatul se bucura de beneficium com- 
„Petentiae'€ şi poate face retenţiuni!, —Deosebim retenţiunile, pe care 
numai barbatul le poate face şi acelea, pe care le poate face atât barbatul cât şi moştenitorii săi. In caz de altfel de despărţenie 
de cât bona gratia, barbatul, şi numai el, poate face retenţiuni 
“pentru copii (propter liberos)18 şi pentru moravurile femeiei (propler motes) !. In caz de desfacere a casătoriei prin moartea | 

  

14) Ulpian, Regulae, 6, 8 şi 13; D., 23, 4, de pact.dot,, 117; D, 2, 14, “de paclis, 21 $ 2, 
15) Ulpian, Regulae, 6, 13. , 
16) C., 5, 13, de rei uxor. act, 1 $7;D, 42, 1, de re jud, 20. 
17) Ulpian, Regulae, 6, 9. 
18) Ulpian, Regulae, 6, 9 şi 10. Aa 
.19) Cajus, 4, 102, Uipian, Regulae, 6, 12; D,, 23, 4, de pactis dot, 5 pr; D., 24, 3, soluto matrim., 15 $ 1, 39, 47; D., 48,5, de adult, 11 $3; C,, “5, 17, de repudiis et judicio de moribus sublato.
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soțului, ori prin divortium bona gratia barbatul şi moştenitorii 

săi pot face retențiuni pentru lucrurile dăruite (propter res donatas), 

pentru lucrurile sustrase (propter res amotas), şi pentru cheltuieli 
(propter impensas)?.— Pentru copii se'poate opri câte î/ de fiecare 

copil cu condiţie, ca să nu. se oprească mai mult de jumă- 

tate din zestre?!. Insă, în cazul în care parens înzestrător poate, 
cere înapoi dos profecticia, bărbatul poate opri pentru copii: 
câte 1/5 de fiecare copil, fără să tie mărginit de vre un maximum 

oarecare 2.— Pentru moravuri şi anume: Pentru adulter (propter: 

mores graviores) se poate opri la 'nceput toată zestrea, iar mai 

târziu numai 1/6, Pentru vine mai uşoare (propter mores leviores) 
se poate opri 1/3; dar, dacă femeia băuse vin mai mult de cât. 

e trebuitor sânătății, pierde toată zestrea. 25 
Nu, dacă soțul lăsase soției ceva pr.n rândueli testamentare, 

adică femeia nu poate să cumuleze zestrea cu liberalitatea, pe 

care i-a făcut'o soţul înainte de desfacerea căsătoriei. Această 

regulă se găseşte în edictul de alter utro, care dispune, că fe-: 

' meia trebuie să aleagă una din două: Sau să ceară zestrea 
înapoi şi să renunţe la liberalitate (d. p..la legatul, care i s'a. 

lăsat). Sau să renunțe la zestre şi să ceară liberalitatea.— Deci,. 

liberalitatea este privită, că ţine loc de zestre 2, 

- Cu precădere, adică femeia are o creanţă privilegiată şi 

deci trece înaintea creditorilor chirografari ai bărbatului 5: Dacă. 

asupra averii soţului existau ipoteci, creditorii ipotecari se vor în- 
destulă cei dintăi şi, după îndestularea lor, femeia va veni la 

rând înaintea celorlalţi creditori. — Chiar: dacă soţul va fi in-- 

solvabil, femeia va avea de unde să se îndestuleze, când sau 

bunurile dotale se vor găsi în natură în mânele soţului, sau 
“când în patrimoniul insolvabilului se va găsi o altă valoare egală: 

cu : câtimea zestrei. Imobilele italice dotale, neputând, îi înstre- 

inate făr'de voia soţiei, se vor găsi în totdeauna în patrimoniul 
bărbatului, dacă soţia nu consimţise.la înstreinarea lor. Ele se- 

vor găsi “în natură în mânele bărbatului în două cazuri Când. 

20). Ulpian, Regulae,. 6, 9; Vatic. c. fragr, 106, 107, 120, 121. 

21) V. mai sus n. 18. 

22) Ulpian, Regulae, 6, 4; Vatic. fragm., 108. 
23) Pliniu, Istoria Naturală, XIV, 13.413). ” 

24) Th. C,, 4, 4, de testamentis, 7 pr; ]. C., 5, 13, de rei ux, act, 3,. 
25) C., 7, 74, de privilegio dolis, 1.
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“Soţul, după. ce le a vândut, a-invocat inalienabilitatea lor, ca să 
nu le predea, şi când, după ce le-a vândut şi le a predat, soţul 
a învocat deasemenea inalienabilitatea lor, a intentat rej vindi- 

-catio şi le a luat inapoi. In amândouă aceste cazuri femeia pe 
temeiul privilegiului său va obţine să i se transfere proprietatea 
acelor imobile cu precădere faţă de ceilalţi creditori.— Imobilele 

italice dotale se vor găsi sub forma de o valoare egală cu va- 
loarea lor, când soţul le a vândut şi ie a predat, dar n'a in- 
“vocat inalienabilitatea lor şi n'a intentat rei vindicatio, ca să le 
ia înapoi. In acest caz în patrimoniul bărbatului se găseşte rei 
vindicatio şi, pentru ca femeia să fie indestulată, îi se cedează 

- această acţiune şi ea poate s*o intenteze, nu ca'proprietară, ci'ca ac- 
tio mandata %. —Mai mult de cât. atâta, în acest caz, este admisibil,: 
ca femeia să poată intentă rei vindicatio de mai Sus şi ca utilis 
-aciio, fără să mai aştepte să-i fie cedată 27, 

„IL. De când ideia contractelor inominate a început să fie 
generalizată, s'a putut, ca să nu mai fie nevoie să se mai în- 
cheie o stipulaţie pentru restituirea zestrei, ci să fie deajuns o 
“simplă convenţie de restituire, pe temeiul căreia să se poată 
apoi intentă actio praescriptis verbis, ca să se capete zestrea 

“înapoi 2. . , N 
“B. De la Justinian. | 
Regula este, că ori şi ce fel de zestre trebuie înapoiată în 

"totdeauna 2%: 
| + În caz de convenţie expresă zestrea este restituită în- 
„zestrătorului %, 

Când căsătoria a fost desfăcută” în timpul vieții femeiei, 
„zestrea (fie profecticia, fie adventicia) se cuvine femeiei şi moş- 
tenitorilor ei 3! şi va fi restituită ei, dacă e sui juris, ori, dacă e 
“sub patria potestas, lui paterfamilias al ei. In acest din urmă 
caz, paterfamilias este obligat să constitue fiicei sale o zestre 
egală, dacă se va remărită 22, - 

26) D., 11: (31), de legatis, 17 $ 5. 
27) V. Girard, |. c., p. 977, n. 2. : | 
28) Cf. C,, 5, 12, de jure dot, 6; C., 5, 14, de pactis,1; C.,5, 13, derei 

„Ux act, 1 Ş 13. 
29) C., 5, 13, de rei ux. act; Î., 4 6, de act. Ş 29. 

30) CA til $13,b. 
30) Ci h- LL $$ 414. . 
-32) Novella, 97, cap. 5.
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Când căsătoria sa desfăcut prin moartea, ori capitis demi-- 
nutio a ferneiei, atunci: Dos adventicia nu mai râmâne soţului, ci tre- 
buie înapoiată moştenitorilor femeiei 5. Dos profeclicia deasemenea. 
nu mai rămâne soţului, ci trebuie restituită lui parens înzestrător %;. 
iar dacă a murit şi Parens înzestrător, ea se cuvine moștenitorilor 
femeiei35-— Justinian a desfiinţat actio rei uxoriae şi a păstrat actio ex. 
stipulalu, zicând, că în totdeauna trebuie presupusă o stipulaţie pen- 
tru restituirea zestrei în favoarea femeiei, că actio ex stipulatu izvo- 
rând din această stipulaţie presupusă va fi prin excepţie bonae fidei: 
şi deci i se vor aplică principiile largi de la actio rei uxoriae, va 
trece la moştenitorii femeiei, fără să mai fie nevoie, ca bărbatul 
în timpul vieţii femeiei să fie pus în întârziere să restituie zes- 
trea şi că această aciio ex stipulalu privitoare la zestre; spre a; 
nu se confundă cu celelalte actiones ex stipulatu, va fi numită. 
actio de dote%.— Justinian a mai desfiinţat edictul de alfer utro 3 
judicium de moribus 3 şi toate retentiones 2. Dar, a permis, ca preten- 
țiile propter impensas, propier res donalas şi propler res amotas să. 
„poată îi valorificate pe cale de retentio numai, dacă se - găsesc: 
întrunite elementele - cerute, pentru ca ele să poată îi opuse în; - 
compensare; altfel, trebuie să se intenteze acţiunile respective, 
pentru ca să se obțină restituirea lor, 

Actio de dote. Să ne îndeletnicim acum în special e Cu acea- . 
stă acţiune şi să vedem, cine poate fi. reclamant, cine poate fi: 
pârât, când se poate intentă, ce scop are, cum se poate apără. 
bărbatul, când şi unde trebuie restituite bunurile dotale. | 

|. Reclamant poate fi sau femeia, sau, în caz de moarte a. 
femeiei, moştenitorii ei4!, — Reclamantul trebuie să dovedească. 
„prestarea zestrii 2, 

II. Pârât poate fi acel, care a primit zestrea: Dacă soţul a. 
primit zestrea, acțiunea poate îi intentată contra sa şi a moşte-- 

33) C., h. 1, 1 $$ 4, 6, 13 
33) Chi 1Ş 13, c. 

35) Ch. t,1,6. 
36) V. mai sus n. 29. 
37) C.h.t.1$3a. 
38) C., 5, 17, de repudiis, 8 
39) Ch... 1Ş5, N 
30) Ch. til 85. 
4) D. ft, 1$ 43, ; 
42) C., 5, 15, de dee cauta, 1.
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mitorilor săi. Dacă-paterfamilias al soţului a primit zestrea, ac- 
țiunea poate fi intentată contra sa, dacă trăeşte, iar dacă -e mort 
«contra bărbatului, care dobândeşte zestrea, ori dacă acesta n'o 
dobândeşte, contra moștenitorilor lui paterfamilias în proporţie 
cu părţile lor4%, 

II. Când se poate intentă ? Regula este, că actio de dote 
“poate îi “intentată. după desfacerea căsătoriei. — Dela această 
regulă este o singură abatere: Acţiunea poate fi intentată „Şi în tim- 
pul căsătoriei numai, când este pericol, ca soţul să devie insol- 
vabil. In acest caz, deși soția ia înapoi zestrea, totuş bărbatul 
„păstrează îndrituirea la veniturile zestrei 4, 

IV. Scop. Acţiunea are de scop restituirea zestrei. Deose- 
'bim mai multe cazuri: 

1) Dacă zestrea a fost constituită dando, precum și dacă 
„soful a obținut executarea unei zestre constituită promittendo. 

In ce priveşte lucrurile corporale, 

Lucrurile fungibile trebuie înapoiate in genere, bărbatul ne- 
“putând fi liberat prin casus %, 

! Lucrurile species trebuie înapoiate în starea, în care se gă- 
sesc făr'de culpa bărbatului, care nu sufere periculum, ci e obli- 
gat numai să cedeze reclamantului acțiunile, ce i se cuvin în 
urma acelui periculum 46, . | 

Lucrurile prefuife taxalionis causa, dacă există, pot îi res- 
“tituite după alegerea bărbatului: Sau în starea, în care se găsesc, 
făr'de culpa sa. Sau plătindu-se valoarea, cu care au fost prețuite, 
Dacă aceste lucruri au. pierit, bărbatul trebuie să dea valoarea 
1or%.—Lucrurile - preţuite: venditionis causa trebuie 'să fie reşti- 
tuite, plătindu-se preţul vânzării 4, Dar, femeia poate să le ia îna-' 

43) D...], 1, de peculio, 36, 38 $1,52$1; D. 23, 3, de jure dot., 
- 55 S$ 1 şi 2; D, 24, 3, soluto matrim., Z2 $ 12,24 $ 1,25 pr, 31 $83;D, 
35, 2, ad leg. Falcidiarm, 85; C., 5, 18, soluto 'matr., 2, 9 şi 10, 

44) C., 5, 12, de jure dot., 29 şi 30; Novella 97, cap. 6, 
45) D., 23, 3, de jure dot., 10 pr., 42; D., 24, 3, sotuto matr., 65 pr, 

46) D, 23, 3, de jure dot,, 10 pr. şi Ş 1; D.. 24, 3, soluto matr., 66 $ 
& Ch... 1$9. 

47) D, 23, 3, de jure dot, 10 $ 6, 12 $.1, 69 $ 7; C., 5, 12, de jure 
dat, 5 şi 21. 

48) D., 2, 3, -de Jure dot 10. $ 5, 15, 16, 18; D., 24, 3, soluto mair,- 
:66 $ 3.
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poi În natură 4.—Dacă este îndoială cu ce scop s'a făcut prețuirea,. 
se admite, după cum am spus, aestimatio venditionis causa5%.—Dim-. 
potrivă avem dea face cu o aestimatio iaxationis causa, dacă. 
s'a convenit, ca lucrurile să fie restituite în natură, p. c. şi dacă 
s'a adăogat clauza în favoarea femeiei, utrum velit, ulrum elege- 
rit (care din două va voi; care din două va alege)5l. 

Trebuie să se restituie şi commodum*, p. c. şi în general: 
accesiunile zestrei 5, afară de fructele produse de lucrurile dotale în 
„Vremea căsătoriei, care se cuvin bărbatului, Dintre fructe, 

“acelea ale anului. întâi şi ale anului din urmă ale căsătoriei se 
împart intre bărbat şi femeie în proporţie cu timpul scurs, aşa 
că bărbatul se poate să fie obligat să înapoieze o parte din. 
fructele culese de el; iar femeia să fie obhgată să ţină seamă 
barbatului de fructele produse, dar neculest 55. Impărţeala se face- 
uşor pentru Îructele civile, dar mai greu pentru cele năturale 5, 

"Restituirea lucrurilor. mişcătoare se face, conform regulelor 
generale, la domiciliul bărbatului datornic 57, 

in ce priveşte lucrurile incorporale. 
Jura in re sunt restituite, piin restabilirea stării de lucruri. 

_anterioare constituirii zestrii 58, 
2) Când zestrea a fost constituită promittendo şi soțul n'a. 

obţinut executarea făgăduelei, atunci cieanţa tăgâduită trebuie 
restituită aşa, cum se găseşte făr'de culpa barbatului in momen- 
tul reclamării :9— Dar, bărbatul nu-i obiigat la simic, dacă recla=. 

  

49) C., 5, 12, de jure dot. 30. 
50) V. mai sus Ş. 342, dos aestimata p. 607 şi 608, 
51) D., 24, 3, soluto matr., 50; D., 23, 3, de jure dot, 10 Ş6, 
52) V. mai sus $. 203, A, il, p. 16.—D., 23, 3, de jure doi., 16 şi 52.. 
53) D., 23, 3, de jure dot, 4, 10 381,2 şi 3, 32, 65,69 $ 9, D, 24, 

3, soluto matr, 61, 64; Ch. t,1$9. - 
59 DD, 24, 3, soluto matrun., 7 $ 9. . 
59) D., 23, 3, de jure doi, 78 $-2; D., 24,3, soluto matrim., 5,6,7 SS 

128,4 şi 1.-Y, Maynz, |. c., $ 313; n. 9, p. 49. 
55) Petrazycki, Die Pruchiverteslung. - — V. Maynz, | c., 1, $ 313, n.. 

21, p. 49. 

57) D., 5, 1, de judiciis, 65. a 
58) Maynz, |. c., Ul, Ş 343, n. 22 şi 23, p.150, 
59) V. mai sus $ 342, n. 27, p.610.v, 23. 3, de jure doi, 48 $ 4; 

Du 24, 5, soluto mutrim., 44 8$1,- V. Maynz, 1 c., 11, $ 318, n..26 şi 27.. 
60) D., 23, 3, de jure dot., 33 veris Et si pater, 41840, 24, 3. 

solulo matrim., 30 s 1, 66 = 7. :
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imantul este însuş acela, care făcuse făgădueala, a căreia exe- 
cutare nu s'a Obţinutt, | 

3) Dacă zestrea a tost constituită prin delegatio a unei creanţe, - 
se aplică regulele precedente, căci avem o promissio din „partea 
-datornicului delegat, iar soţul a devenit creditor %!, 

| 4) Dacă zestrea a fost constituită prin cessio' a unei creânţe, 
se aplică deasemenea regulele de mai Sus, fiindcă soţul a de- 
venit creditorfl, & | 

5) Când zestrea: a fost constituită prin iertarea unei datorii, 
fie cu ajutorul unei acceptilatio, fie altiel, şi dacă obiectul pres> 

„„ “taţiunii este o species, care se găseşte încă în patrimoniul bar= 
"“batului, se apucă regulele de mai sus, când s'a făgăduit un lucru 
corporal individualmente determinat &%; iar dacă acel obiect nu este 
:0 species, barbatul trebuie să restabilească datoria iertată 6, 

V. Apararea barbatului. Barbatul răspunde de culpa levis; 
“dar, scapă de această răspundere dovedind diligentiam. gualem 
in suis rebus adhibere solett:, | 

Se bucură de beneficiu compelentiae $, 
E îndrituit să fie despăgubit de impensae făcute cu lucru= 

zile dotale: Impehsae necessariae micşorează ipso jure zestrea; 
-de aceea, barbatul poate să scadă aceste impensae din banii, ce 
se găsesc în zestre, ori să oprească lucrurile, până ce i se va 
plăti aceste impensae, iar dacă a apucat să restituie zestrea, 
poate intentă condictio indebiti 6. — Impensae utiles pot fi cerute 
sau cu actio mandati, dacă le-a făcut cu autorizarea femeii, sau 
cu actio negotiorum gestorum, dacă au folosit femeiei 5, In ce pri- 

-Veşte impensae voluptuariae, barbatul are jus tollendi; dar, femeia 
le „poate opri plătind valoarea lor 6, — Fiindcă: barbatul nu mai 

  

61) V. mai sus n. 59 şi 60 V. Maynz, L C., Îl, $ 313, n. 30, p.:51. 
62) D., 23, 3, de jure dot., 58 Ş 1. V. mai sus n. 46. 
63) D., 23, 3, de jure dot. 12 82, 33 $ 1,588 1,77. 
64) D., 23, 3, de jure dot; 17 pr.; D., 24, 3, soluto matrim., 24 Ş 5. 
63) D., 24, 3, soluto ' matrim,, 12, 13, 14 $ 1,15 $4,16, 17 $ 2, 18, 

123, 24 $ 1, 43 $ 3, 49. —V. mai sus $. 202,1, 1, p. 10 şi urm. 
Ă *66) ]., 4, 6, de act, $ 37; D., 23, 2, deimpensis în res doitales, 1,2,3,&, 
-5 pr., SS 1 şi 2,6; D., 34,4, de dotepraelegata, 1 Ş 4. 

67) D., 23, 5, de fundo dotali, 18; D,, 25, 1, de impensis in res dotales, 
-5 8 3,6,7 $1, 8, 10;12, 14 ŞI; C.,5, 13, dereiux. act, 1$5 verbis 
"Sea nec. ” . 

68) D., 25, 1, de impensis in res dotales, 7 pr., 9, 10, 1t pr,14$2.
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este îndrituit să făcă retentiones pentru impensae, de aceea el, 
când restituie zestrea, poate cere garanţii dela femeie, că va fi 
despăgubit 8, i , 
E îndrituit să ceară garanţii dela femeie şi pentru orice 

creanţă, ce i S'ar cuveni din o cauză dotală. Garanţia aceasta 
„se dă uneori prin stipulatio tribunicia“e 

Are exceptio dotis cautae sed non numeratae. contra recla- 
mantului, care, spre a: dovedi, că zestrea a fost prestată, înfăţi-” şează un. înscris (cautio), prin care soţul declară, că a primit 
zestrea, — El poate opune această excepţie sau vreme de unan, când căsătoria a ţinui doi ani ori mai puţin, sau vreme numai 
de trei luni, când căsătoria a ținut doi ani; dar, nu mai poate s'o opună nici odată, când căsătoria a ținut zece ani, ori mai 
mult !, y 

Are querella non numeratae dotis, Dacă nu i se ofere pri- 
lejul să-şi valorifice excepţia de mai sus, barbatul poate s'o păs- - 
treze făcând o protestare sau în -mânele femeiei, sau inaintea 
autorităţii înştinţând şi pe femeie7!, : 

* VI. Lucrurile nemişcătoare trebuie să fie restituite imediat, - 
iar cele mişcătoare după un an delaidesfacerea căsătoriei?2, — Dacă 
barbatul lasă să treacă acest răstimp, va plăti 4%, dobândă pe 
an. — Când el se bucură de beneficiul terminului, femeia poate 
cere salisdatio ; iar dacă n'o capătă, barbatul trebuie să înapo- 
ieze imediat şi lucrurile mişcătoare, oprind scontul (interusurium)%, 

- Asigurarea restituirii zestrei. . 
Restituirea zestrei este asigurată în chipurile următoare: 
Femeia poate cere missio în Possessionem dotis servandae 

causa 14. pa . a 
Ea, şi numai ea, are un privilegium exigendi, în virtutea că- * 

ruia nu numai că trece inaintea tuturor creditorilor chirografari 
anteriori 15, dar poate chiar preluă lucrurile dotale şi lucrurile cum- 

'69) D., 24, 3, sotuto matrim., 25:$ 4, 55. 
10) Ulpian, Regulae, 7, 3; 
71) V. mai sus exceptio non numeratae |. pecuniae $. 250, C, U,2,p. 

248 şi urm, 
__12) C. 5, 12, de jure dot, 31 Ş 2; C., 5, 13, de rei ux. act., 1 Ş 3. 

73) D., 24, 3, soluto matrim., 24 Ş 2, 
74) D., 46, 3, de solut, 48; D,, 50, 1, ad municipalem, 28.5 „1. 
75) Ca 5, 12, de juțe:dor, 9; Ce 8, Iroauiu patiores în pieţiage, 12 pr 

ăi Ă STI et 43 A A5tni Annob 9b 51 E 9 (+
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părate cu banii dotali %$. Dela Justinian (529) acest privilegiu a 
fost întins: Femeia poate preluă: şi lucrurile, care deşi m'au nici 
un caracter dotal, fuseseră date cu prețuire??, Ea poate intentă sau - 
actio hypothecaria, sau. rei vindicatio pentru a preluă lucrurile de: 
mai sus «si tamen exstant8». — Inţel&sul vorbelor si tamen exstarit 
este controversat: Unii. romanişti susţin, că, dacă acele lucruri 

“ există în natură, femeia le poate luă ori de unde sar găsi; adică . 
| îndrituirea femeiei dobândeşte un caracter reâl. Alţi romanişti 
susțin, că femeia poate luă acele lucruri, numai dacă se mai 
găsesc la bărbat. — In contra celor două acţiuni de mai sus, 

creditorii pot opune numai sau usucapiunea, sau prescripția de 

30 de ani, care se va fi împlinit după desfacerea căsătoriei 7, , 
La anul 530 Justinian dă femeiei şi acelora, care poţ cere! 

restituirea zestrei în virtutea unei dispoziţii legale (deci nu şi în 
cazul unei dos recepticia, când restituirea zestrei poate fi cerută 
în virtutea unei convenţii), o-ipotecă generală tacită asupra tu- 
turor bunurilor soțului din ziua încheierii. căsătoriei. Această 
măsură a ruinat creditul bărbaţilor căsătoriţi! 

Peste un an (531) Justinian dispune, ca femeia ortodoxă şi 
moştenitorii săi să aibă privilegiu în ce priveşte ipoteca de mai, 
“sus,, adică să aibă o ipotecă generală tacită privilegiată şi deci 

să treacă înaintea tuturor creditorilor fie ipotecari, fie altfel, 
chiar dacă aceştia erau creditori . anteriori căsătoriei. Această . 

nouă măsură a lui Justinian a ruinat şi creditul celibatarilor ! 
Ei a luat aceste măsuri sub înrâurirea; soţiei sale “Theo- 

dora, , 
Şi din pricina măsurilor de mai sus, favorabile soțiilor, 

Justinian a fost poreclit imperator uxorum ! 

Ş. 352. Efectele desfacerii căsătgriei în ce priveşte paraferna. 

Paraferna trebuie restituită în totdeauna !. | 
Dacă proprietatea parafernei trecuse la bărbat cu voia fe- 

76) D., 24, 3, soluto matrim., 22 $ 13 in fine; D., 23, 3, de jure dot. 45,. 
77) C., 5, 12, de jure dot, 80, 
78) V. mai sus n. 77. —v. Maynz, L €. Ii, $ 312, n.46, p. 44 şiurm. 

79) V. mai sus n. 77. | | 
80) C., 5, 13, derei ux. act. l SS 1 şi 13. — V. Maynz, 1, c., Ul, $ 312, 

n. 30, p. 45. „ 
81) C., 8, 18, qui potiores in pign., 12 Ş 1. 

“1) Cu 5, 19, de donat, inter v, et u., 17,
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meiei, aceasta şi moştenitorii “săi au o condictio, ca să ceară 
restituirea ei 2; iar dacă proprietatea parafernei rămăsese la fe= 

“meie, aceasta şi moştenitorii săi au rei vindicatio, ori actio man- 
dati, ori actio depositi, ca să ceară restituirea ei. 

Acel, care cere restituirea paraternei, trebuie să dovedească 
în mod precis calitatea bunurilor, ădică să facă dovada, că bu- 

yu nurile reclamate sunt parafernale. Această dovadă este uşoară 
pentru bunurile, care se găseau în averea femeiei la căsătorie, 

„şi: se face conform regulelor generale. Dar, pentru bunurile do- 
bândite de femeie în timpul căsătoriei dovada este mai grea: 
Femeia trebuie să dovedească cu mare precisiune origina acelor - 
bunuri şi cum a putut 'să le dobândească. Dacă femeia nu face 
o astfel de dovadă, se presupune, că ea le a dobândit de la 
soțul său, adică se presupune, că avein de a face cu o donaţie 
a soţului său şi, donațiile între soţi fiind oprite, reclamaţia fe- 

„meiei va fi: respusă, Această presupunere se numeşte praesumptio 
Muciana, fiindcă a fost admisă pentru întăia oară de cătră Q. 

Mucius, care, ca să se înlăture bănuiala de turpitudine a femeiei, 

a zis, că în cazul, în care femeia nu dovedeşte, de unde a do- . 
- bândit un lucru oare care, este şi mai adevărat şi mai cinstit 

- (et verius et honestius est) să se presupună, că l-a dobândit de 

la soţul său, ori de „la acela 'sub a căreia putere se găseşte | 

acesta 3! 

S 
. 

-s 353. Efectele desfacerii căsătoriei î în ce priveşte - 
donatio propier nuptias, 

Dacă, se deaface căsătoria în vremea a vieţi bărbatului, anti- 
ferna rămâne la el!. 

Dacă se desface căsătoria prin moartea bărbatului şi dacă 
au rămas copii, aceştia au nuda proprietate a antifernei, iar țe- 

meia are uzuiructul ei; dacă n'au rămas! copii, antiferna se cu- 

vine foastei soţii 2. | . 

  

- 2) D., 23, 3, de jure “dot. 9$3. 
3) D. 24, 1 de donat. inter v. et ux., 51; C. 5, 16, de donat. inter v, 

et u. 6. 
1) C., 5, 3, “de donat. ante nupt. 19 şi 20. 

2) Novella Leonis 20, verbis Jubent enim.
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$. 354. Efectele desfacerii căsătoriei în ce priveşte 
celelalte lucra nuptialia. 

Prin lucra nuptialia se 'nţelege tot ceea, ce un soț dobân- 
deşte din cauza căsătoriei cu orice titlu sau de la persoane de. 
al treilea, sau de la celălalt soţ. Deci, în lucra nuptialia întwă : Zes- 
trea, antiferna, donația ordinară, legatele lasate din pritina că- 
sătoriei, numirile de moştenitor şi ceea ce un soţ nevinovat ob- 
fine în puterea dispoziţiilor legale în caz de despărţenie !. 

Dacă la despărțenie' n'au rămas copii, soţul, care a dobân- 
dit lucra nuptialia, le păstrează 2—Dacă la despărțenie au rămas: 
copii, soțul, care a dobândit lucra nuplialia: Pe de o parte are 
uzuiructul zestrei, antifernei şi al lucrurilor, ce le-a câştigat în 
caz de despărţenie, iar câpiii au nuda proprietate a acestor trei 
lucra nuptialia. Pe de altă parte are proprietatea celorlalte lucra: 

nuplialia ; dar, dacă se va recăsători, rămâne tot numai cu uzu- 
fructul, iar copii vor dobândi nuda proprietate şia celorlalte lucra: 
nuptialia, 

| _- CAP. VI 

„ Căsătoria de'a doua. Recăsătoriile. 

--$, 355, | 
N 

|. Romanii se credeau obligaţi să se căsătorească. Dar, fe-- 
meia, Care nu se recăsătorea, univira, se bucură de o stimă deo- 
sebită 1. , o 

I]. Lex Jutia şi Papia Poppaea a schimbat acest chip de a 
vedea lucrurile: Bărbaţii trebuie să se căsătorească din nou în- 
lăutrul a 100 de zile dela desfacerea primii lor căsătorii. Vă- 
duvele trebuie se să căsătorească din nou, la început, înlăuntrul a 
douăsprezece luni, iar mai târziu, înlăuntrul a douăzeci şi patru 
de luni. Divorţatele trebuie să se căsătorească din nou, la în- 

1) C., 5, 9, de secundis nuptiis, 3 pr. C., 5, 17, de repudiis, 11 Ş 4; - 
Novella 22, cap. 23 şi 30; Novella 98 cap. 2. 2: 

2) C., 5, 9, de secundis nuptuis, 3 $ 1; C., 5, 17, de repudiis. 11 $ 1;. 
Novella 22, cap. 22 şi 23; Novella 98, cap. 2; Novella 117, cap. 13. 

1) V. Maynz, |. c., 1, $ 322, n.1 şi 2. 

.
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“ceput înlăuntrul a şease lunii, iar mai târziu înlăuntrul a_două- 
sprezece luni'2, 

111. Pe vremea lui Alexandru Sever căsătoria de a doua este 

înfrânată în folosul copiilor din prima căsătorie 3, 

- IV. Biserica, privind căsătoria de a doua ca imorală (spe- 
ciosum  adulterium, honesta fornicatio, quasi species stupri), a 
tăcut, ca să se infrâneze recăsătoriile prin aplicarea de diferite 
pedepse, numite pedepsele căsătoriilor de al doilea : 

| 1) Constantin a pedepsit pe pater binubus cu pierderea uzu- ' 
fructului asupra bunurilor materne ale copiilor; dar, Leon a re- 

“ vocat această rândueală î. 
2) Pe vremea lui Justinian: NI 

Mater binuba, dela Alex. Sever, pierde indrituirea de: a cârmui 
creşterea copiilor săi din prima căsătorie 5, de la Constantius şi 

Constans, nu poate revocă; pentru ingratitudine donațiile fă- 
cute acestor copii, de cât dacă au atentat la viața sas, 

ori dacă au încercat să-i smulgă toată averea; de la Justinian, 
este incapabilă de a administră tutela lor 7 şi, dacă moşteneşte 

„pe un copil al său din prima căsătorie în concurență cu fraţii 
„ori cu surorile lui, nu dobândeşte de cât uzutructul părței sale 

din bunurile paterne, iar nuda proprietate se cuvine acestora 8 

„în sfârşit de la Graţian, Valentinian şi Theodosiu pierde nudum 
dominium al tuturor lucra nuptialia în tolosul copiilor din prima 
„căsătorie ?, 

" Paler. binubus, de. la Valentinian şi Theodoşiu, pierde dea- 

semenea nudum dominium al tuturor lucra nuptialia în folosul 
aceloraşi copii 1, 

Ori ce soţ, care se recăsătorește, nu poate, de la Justinian, 

2) Uipian, Regulae 14 Ş 1, 17 ş î, 
3) V. mal jos n. 5 şi n. 10. a | Ea 

. 4) Th. C., 8, 18,. de bonis maternis, 3, 7; C., 6, 60, de bonis mater- 
nis, 4. 

5) C, 5, 49, ubi pupilii educari. debeant; 1; Novella, 22, cap. 38, 

6) C.. 8, 55, (56), de revocandis donat. 7; Novella, 22, cap. 35, 

7) Noveila 22, cap. 40; Novella 94, cap. 2. 
8) Novella 22, cap. 47. 

9) C., 5, 9, de secundis nuptiis, 3. 
10) C, 5, 9, de secundis nupt., 5. 

s. G. Longinescu. — D:ept Roman a | | « 

|
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prin dispoziţii, fie între vii, fie mortis causa, nici să dee, nici 
să lase noului soţ decât o porţiune egală cu partea copilului. 
din prima căsătorie, care ia mai puţin!!; deasemenea nu poare 
să micşoreze nici zestrea nici donatia propter nuptias, care au 
fost făcute în vederea căsătoriei de a doua!? şi nu poate să 
invoace privilegiul acordat ascedentului, însărcinat cu un fideicomis 
universal în favoarea copiilor. săi, de a fi scutit de cautio lega- 
torum servandorum causa, care e cerută pentru a se asigură exe- 
cutarea acelui fideicomis 8, 

Apendice.: 

Ă Căsătoria putativă. 

Ş. 356. 

Căsătoria putativă este iînsoţirea a două persoane de Sex 
deosebit, între care există o împedecare necunoscută sau de 
amindouă părţile, sau de una din .ele, pentru ca „o adevărată 
„Căsătorie să poată fi încheiată. 

Ea produce aceleaşi efecte ca si căsătoria atit în' pri- 
vinţa “copiilor, cit şi a soţilor, ori cel: puţin a aceluia din soţi, 
care ie de bună credinţă şi nu ştiea de impedimentum : Copiii 
sunt legitimi î. Soții . se. bucură de indrituirile personale şi pa- 

„ trimoniale, care izvorăsc dintr'o căsătorie valabilă | 
. Soţul, care află de impedimentum, trebuie, sau 1 să se des- 

partă, sau, dacă ie cu putinţă, să obţină dispensă 3. 

Relaţiuni sexuale, care nu sunţ căsătorii. 
In special: Contubernium şi Concubinatus (Liberi naturales), 

Ş. 357. 

Unirea sexuală în afară de căsătorie este privită, în ge- 
neral ca ilicită şi vrednică de pedeapsă. 

l. Contubernium este însoțirea Sau dintre un rob şi o roabă!, 

2, 281; C 5, 9, de sec. nupt., 6 şi 9; Novella 2, cap. 4; Novelia 22, cap. 

- 12) Cu 5, 3, de donat. ante nupt., 19; Novella 22, cap. 31. 
1 C., 6, 49, ad SC. Jrebell,, 6 Ş 1; Novella 22, cap. 41. 
1) D 23, 2, de ritu nupt., 57 ŞI; C, Ki 18, soluto matrim., 3. . 2) D., 24, 3, soluto matrirn., 25 $ 13; C.,5,5, de incestis nupt, 4C, 5, 18, sol, matrirt., 3,—V. Mayaz, |. „ui, e 323, n. 
3) C.,5,5, de incestis nupt., 4 în ine 
1) Paul, Senteniiae, 2 19 $ 6; C., 6, 5, de incestis nupi., 3 pr; C., 9, “9. ad leg, Jul. de adult , 23 pr.
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sau dintre o persoană liberă şi altă roabă 2.—Pentru ca el să ia 
naştere, se cere pentru robi învoirea stăpânului, care adesea ori 
trăgea la sorţi robii, care trebuiau să trăească împreună. 

Contubernium robilor produce efectele. următoare: Inrudiri 
- robeşti (cognationes serviles), care sunt o piedecă Ja căsătoria 
desrobiţilor, precum şi la contubernium între rudele. de a- 

proape (ob pudorem)! 5. Dar; nu poate ca naştere la o plingere de 
adulter î, - 

Contubernium dintre o persoană liberă şi una roabă are de 
afect, de la senatusconsultul Claudian, ca femeiea liberă, care tră- 

ieşte cu robul altuia fără voia acestui stăpân, să devie roabă5, 
II. Adulterium este relaţiunea dintre o femeie măritată şi un 

bărbat fie ori nu căsătorit. El este pedepsit cu moartea şi con- 
fiscarea unei părţi din bunuri 6. 

Ll. Incestus este relaţiunea dintre un bărbat şi o femeie înru- 

diţi în grad aşa de apropiat, în cât nu se pot căsători. Incestul 
este pedepsit cu aceleaşi pedepse ca şi adulterul 7, 

» 1V, Bigamia este fapta unui soţ, care, înainte de a desface 

prima sa căsătorie,:să recăsătoreşte. Bigamia din partea femeiei 
(biandria) se aseamănă cu adulterul ; pentru barbat atrage infamia 

şi pedepsele pentru sfuprum 8, 

V. Violul este relaţiunea sexuală silnică şi este pedepsit 
cu deportarea ?. p 

VI, Seducțiunea nu există de cât în privinţa unei persoane 

„cinstite, mai cu seamă a unei impubere şi este pedepsită cu 
pedepse extraordinare 10. . 

VII, Stuprum este relaţiunea e o persoană cinstită (in virgine, i 
  

2) Novella 18, cap. 11.—V. Girard. 1. c., p. 190, n. 1. 
3) ]., 1, 10, de nuptiis, $ 10; D., 23, 2; de ritu nupt $, 14 $$ 2 şi 3, 

54; C., 5, 4, de nuptiis,4. 
4) D., 48, 5, ad leg. Jul. de adult., 6 pr. 
5) Cajus, 1,$ 91. 

6) Paul, Sententiae, 2, 26; Collatio; 4, 2; I, 4, 18, de pud1, judiciis, $ 
4; D., 48, 5, ad leg. Jul, de adult; C., 9, 9, ad leg. Jul. de adult. - 
„'7) Paul, Sententiae, 2, 26 s 15; Collatio, 4, 3; D., 48, 5, ad leg. Jul. 

de aduli., 33 pr. $$ 1, 2 şi 4. ” 

8) Da 48, 5, ad leg. Jul. de adult, 1 $ 2; D., 3, 2, de his qui notan- 

tur, 1 C, , de incestiis nupt., 2. ” 
9) D. pă 5, ad leg. Jul. de aduli., 29 $ 9, 39 pr; D, 48,6, ad leg. 

Jul, de vi publica, 3 $ 4. | 

10) D., 47, 11, de exiraord. crim,, 1 s 2, D., 48, 19, de poenis, „588,
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in puero, in vidua) fără împreţurările agravante precedente, p. c. 
Şi ori ce însoţire potrivnică bunelor moravuri, d. p. cu o roabă, 
c'o femeie dintro clasă de jos, c'o prostituată, etc, Sfuprum 
se pedepseşte cu coniiscarea jumătăţei bunurilor, SE 

VIII. Pellicatus este relaţiunea dintre un bărbat însurat co 
femeie nemăritată, mai ales cu o desrobită, ori cu o 'roabă 
(pellex, amica, concubina), relaţiune alta de cât cele precedente, 
dar nepermisă. şi nerecunoscută de lege 12. Lu : 

XI. Concubinatus este unirea sexuală recunoscută juridiceşte 
dintre două persoane de sex deosebit necăsătorite. ă 
„Până la August relaţiunile uriui bărbat sau c'o roabă, sau. 

-c'o desrobită erau îngăduite de opinia publică — Pe vremea lui 
- August acele relaţiuni au fost recunoscute juridiceşte sub nu- 
mele de concubinatus *3,.— După August concubinatus e numit : 
Inaequale conjugium 1, licita consuetudo 15, legitima conjunctio 18. 

* 

“în înţelesul (după “cum observă Cujas) de licita conjunctio, 
sau non licita conjunctio, licita consuetudo 11, 

Pentru ca să existe un concubinat se cere întrunirea a-trei 
„elemente: Intăi, concubinatul nu-i permis c'o femeie cinstită, 
(căci o astfel de relaţiune e sfuprum), ci numai cu o liberta, o ancilia, 
o ingenua, care sau este obscuro loco nata, sau corpore guaestrim 

„fecit, sau este lena,. ori in adulterio deprehensa, ori judicio pu= 
dlico damnata, ori: femeie cinstită, care declară expres, că vo- 
ieşte să trăească în concubinat şi care în urma unei astfel de: 
declaraţiuni îşi pierdea exisfimatio 18, — Al doilea, bărbatul trebuie 

- Să nu fie căsătoritI9, — A] treilea, să nu fie vre un impediment. 

  

11) Paul, Sententiae, 2, 26; ]., 4, 18. de publ. jud.. Ş 4, 
12) D., 50, 16, de verb. signif, 144. - ? Si 
13) D., 25, 7, de concubinis, 3 $ 1; „„quia concubinatus per legesno- men adsumsit:. V. Maynz, |. c., JI, $ 324, n. 9. — Girard, 1, C.+ p. 187—189, 

este de părere, că numai dreptul penal a recunoscut concubinatul, iar nu şi dreptul civil, că el nu-i o pseudo-căsătorie, ci o unire de fapt. 
14) C., 5, 27, de natural. lio., 3 $2, - | 

15) C.. 6, 57, ad SC. Orphit, 5 Ş 2. 
16) Th. C.. 4, 6, de natural. filiis, 7. 
17) Basilica, 45, 1, de succ. ab intest, 42. 
18) D., 25, 7, de concubinis, 1 $ 1, 3; D., 23, 2, de ritu nupt., 41 $1; "D., 48, 5, ad. leg. Jul. de adult, 13 pr. 

- 19) Paul, Sententiae, 2, 20; C., 5, 20, de concubinis, 1; C., 7 15, com- 
munia de manumiss., 3, | . . o 

,
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Impedimenta la căsătorie sunt impedimenta şi la concubinat, căci 
acesta se deosebeşte de, căsătorie” numai prin lipsa de: adfeclio . 

„ maritalis %. Astfel, nu se poate avea două concubine de o dată?!. 
Insă, chiar înainte de 309 a. c. U. c. un patrician putea lua o 
plebee de concubină; apoi guvernatorul unei provincii putea | luâ. 
de concubină pe o femeie din provincia sa, i 

“- Concubinatul produce efectele următoare: Intăi, apără de pe- 
depsele pentru siuprum. —Al doilea, nu produce nici unul din efec. 
tele căsătoriei. De aceea: Concubina (uxor gratuita? UXOTis . 
loco) nu e părtaşă la demnitatea bărbatului 2 „Dar, dacă e liberta pro: 
prie a patronului, poartă numele de mătrona, materfamilias ; necrt= 

"-dinţa -sa e asemănată cu adulterul şi patronul ca străin o poate acuză 
pentru acest tapt2,— Concubinatul nu cunoaşte nici dos, nici do- 
fiatio propter. nuplias, nici oprirea donaţiuriilor între soți, — Des- 
facerea concubinatului nu îe despărţenie. Dar, liberta nu poate 

„desface concubinatul cu patronul său %.— Copiii născuţi sunt ne- 
legitimi, deci fărde tată, şi rude numai între dânşi, cu mama 
lor şi cu ascendenţii mamei 25,—Al treilea, încetul. cu încetul, s'a 
recunoscut o legătură firească între tată şi aceşti copii, care de: 
atunci se numesc liberi naturales. 'De la. Constantin tatăl poate” 

„prin legitimatio să-i legitimeze şi să dobândească patria potestas 
asupra lor2. — În ce priveşte raporturile patrimoniale : Constantin 
opreşte pe senatori „să facă liberalităţi copiilor lor nafurales, 
prin acte, fie între vii, fie mortis causa?,- Valentinian [i îngăduie 

_ "tatălui, ca să lase copiilor lui naturales o uncia sau cel mult 
trei i unciae Justinian pe de o parte dă acestor copii un drept 

20) Paul, Sententiae, '2, 20; D " ÎL (32), de legatis, 49 Ş 4; D.,2%,1, 
- «de donat. inter v.et u., 3 Ş 1; D., 39, 5, de donat, 31 pr. 

21) V. mai sus n. 19, —Novella 89,. -cap. 12, ŞŞ 4 şi 5. 
22) Gruterus, S21, No. 5. ! 
23) D.,.25. 7, de concubinis; 4 D., 1 (32), de egatis, 49 S 4 4; D., 39, 

5, de'donat., 31 pr. 9. 
- 24) D.. 25, 7, de concubinis, 1 pr; D, 3, 2, de ritu nupt., 41 $ 1; D, 

-48, 5, ad leg. Jul. de adult, 13 pr. 
„25) D., 23, 3, de jure dot., 3; C, 5, 3, de donat, ahte nupt., 20; D., 

24,1, de donat. iner + ef u 3 $ 1; D., 39, 5, de donat, 31 pri; Da 25, 2 
- rerum amot,, 

-26)-V. Vol- |, 1, 8.24, 11,3, p. 237. 
27) V. mai jos $ 364, p. 662. : 
28) C., 5, 27, de natural. liberis, 1; Novella 89, cap.. 12 pr, 

29) “Th, C, 4. 6-de natural. Jiliis. 4(3).V. Mayuz, |. c.. 1, Ş 324, n. 32, 

a
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limitat de moştenire în averea tatălui lor -mort fărde testament; 
iar pe de altă parte dă şi tâtălui dreptul să moştenească ab . 
intestato pe copiii lui naturales %. Sa Mi 

Când e îndoeală, dacă avem de a face cu o căsătorie, ori 
= cu-un concubinat, recurgem la următoarele prezumpții: Insoțirea 
„se consideră. ca matrimonium, dacă e constituire de zestre 3i, ori 
„dacă femeia e honestaS2.—Insoţirea se consideră ca concubinat, 
dacă femeia e inonestaă,  .. IE Prin veacul IX. d; Ch. împăratul Vasile desființează con- 
cubinatul. — Leon, fiul acestuia, sancţionează din-nou această. „măsură 3%, . a o a 

] 
. 

e OTITLUL 

„ PUTEREA LUI PATERFAMILIAS. 
e $. 358, „Generalităţi 1, o 

Am spus, că paterfamilias are asupra fiinţelor omeneşti, _ 
alcătuind famila 3 sa, aceeaş putere, ca şi asupra lucrurilor, . : 
care, sunt proprietatea sa. — Aceasta este „foarte. drept, fiindcă - . „el dobândeşte acele ființe în acelaş chip, cum dobândeşte pro= . 
prietatea bunurilor, fie creându-le prin generaţie (zămislire), fie- 
cumpărându-le și făcându-le ale sale prin mancipaţie.. O 

” Dar, spre deosebire de dobândirea prin lucruri, el dobândeşte, ca în puterea unei îndrituiri- de accesiune, şi tot ce eră produs. | de acele fiinţe, nu “numai produsele. lo: fizice „(progenitura şi : * 
muncile materiale), ci şi produsele activităţii lor intelectuale, pro- 
dusele actelor juridice făcute de ele; adică, Sa recunoscut, că 

  

i 30) C., 5, 27, de natural, liberis. 8 şi 12; Novella 18, cap. 5; Novella: 89, cap. 12. . . | E Sa Ma 31) V. mai sus. $ 337, p. 589, tând.. 10 şi urm. o 
32) D., 25, 7, de concubinis, 3; D., 23, 2. de ritu nupt,, 24. V. mai sus n. 18.. | 33) D., 25,7, de concubinis, 1 $ 1,3 pr; D., 48,5, ăd'leg. Jul, de: adult, 34 pr. i : a | Ă " 34) Novella Leonis 91. Ma 
1) V. Maynz, |. c., il, Ş 325, p. 81, 
2) V. mai sus $ 336, pi 587. - Aa 

-3) V. mai sus $ 336, n. 3, p.585, ." 

 



aceste ființe, deşi sunt fără personalitate pentru ele înşile, totuş * - 
” „sunt capabile de a face acte juridice pentru paterfamilias şi de a. 

“dobândi pentru el îndrituirile rezultând, din aceste. acte, chiar 
“dacă acesta n'ar fi. ştiut de existenţa lor. şi chiar dacă aceia, 

care le au făcut, ar fi avut altă intenţie, după cum dobândeşte - 
produsele lucrurilor sale, indiferent de cine: şi cu ce cuget ar îi 

- fost create. | . 
Făcându-se deosebire între: fiinţele omeneşti şi lucruri. în 

favoarea lui paterfamilias, s'a făcut deosebire şi'n favoarea acelor 
fiinţe :. Mai întăi, între ele deoparte -şi dobitoacele şi lucrurile 
neînsufleţite de.altă parte; apoi, între fiinţele omeneşti între ele. 

De aceea, vorbele .manus, mancipiurn, dominiutm,: potestas,- care 
”. odinioară se 'ntrebuinţau pentru a arată orice putere, pe care o 

are paterjamilias, îie- asupra "lucrurilor, fie asupra fiinţelor o- 
-meneşti, acum, în dreptul nou, au înţelesuri deosebite : Dominium 

înseamnă “îndrituirea “de proprietate asupra bunurilor propriu - 

zise; iar poiestas înseamnă puterea asupra membrilor familiei. 
„Apoi potestas la rândul său este de patru feluri: Manus, puterea | 

lui paterfamilias asupra femeiei ; patria polesias, puterea tatălui 
„asupra copiilor; dominica potestas, puterea stăpânului asupra 
“robilor, şi o putere, intermediară între patria potestas şi dominico 

” potestas, puterea de quasi stăpân asupra unor cetăţeni, care din 

„această pricină nu-s nici liberi şi nici robi, ci quasi robi. “ 

Să ne îndeletnicim- cu: fiecare din aceste patru: “feluri de 
potestas: 

: CAP. 1 * 

. Puterea părintească! . 

s.: 359. Definiţie. și introducere istorică, | 

„ A. Puterea părintească (patria potestas) este puterea lui 
paterfamilias asupra persoanelor libere ; „(lideri care fac parte. 
din familia lui, a i 

Ea nu poate îi cedată. d stie 
- Persoanele, atât bărbaţi, cât şi femei, care se găsesc, sub 

puterea părintească, se numesc filiifamilias. 
_B. Caracteristica acestei puteri este de a fi aproape abso- 

„DV. Maynz, |, c., LL, $$. 326—332, p. 83-12, 

N 

e “ i ., i - î 

Po . . . A . ”
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“Iută, adică aproape ca-şi puterea, pe care cetăţeanul o are asu- 
pra lucrurilor corporale. Ea se exercită. asupra persoarielor de 
mai sus -indiferent de vrâsta lor: Impuberii ori puberii, minorii . ori majorii, de ori şi ce vrâstă ar fi, dacă fac parte din familie, 
sunt supuşi puterii părinteşti. De pildă: Fiul de 70 de ani poate . să fie sub puterea tatălui său, care are 90 de ani, : E "Numai cetăţeanul roman bărbat şi Sui furis poate să aibă 
o astfel de putere. Numai. asupra cetăţenilor romani poate să 
existe această putere, — Cajus spune 2,că patria potestas este o 
îndrituire proprie a cetăţenilor romani, că numai Sunt alţi oameni, 
care să aibă asupra fiilor o putere 1a fel cu aceea, pe Care o 
au Romanii, şi” ironizează pe locuitorii din Galatia"(Asia Mică), | zicând: Nu uit, că Galatii sunt de părere („credere“), că fiii se . găsesc în puterea părinţilor 3, Da 

C. Puterea părintească produce efecte in ce priveşte atât îndrituirile publice, cât şi acele: private, i 
„1. In ce privește dreptul public, la început, efectele produse de 

puterea părintească erau tot atât de absolute, ca. şi acelea din .. dreptul privat; dar, destul de repede, “cu mult înainte de sfâr- : 
şitul Republicei, filiifamilias au ajuns să fie priviţi ca liberi şi. 

N 

„ independenţi 4, : 

Il. In ce priveşte dreptul privat, supunerea fiilor de familie a durat mai multă vreme şi progresul spre neatârnare. s'a realizat 
mai greu, — In "ce priveşte îndrituirile Personale, tatăl are asu- - 
pra fiilor de familie ai săi îndrituitea de vieață şi de moarte, » îndrituirea de înstreinare şi îndrituirea de lepădare ; deasemenea are îndrituirea de a consimţi, la căsătoria lor, îndrituirea “de .a 
ie numi un tutor, dacă sunt impuberi şi Chiar îndrituirea de a | face pentru aceşti impuberi un testament, prin care să le numească 
moştenitori. — In ce priveşte îndrituirile patrimoniale, el dobân- * - - deşte-tot ceea ce e produs de filiifamilias ai lor; dar, nu poate - “fi obligat de aceştia. — Să analizăm pe rând fiecare din aceste . îndrituiri: a: i 

1. Indrituirea de vieață și de moarte. Tatăl poate să omoare pe filiiamilias ai săi. Dar, se paie, că el nu exercită această 
> 

  

2) Cajus, 1, 8$. 55 şi 56. i 
3) V. Maynz, |. c., III, $..323, n. 2; Girard, 1, Cc. p.13, n... 
4) Til Liviu, XXIV, 44 in fine. —D,, 1, 7,.de adopt, 3; D., 1,6, de „his qui sui vel alieni juris sunt, 9, 

ze 
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 îndritizire, de cât cu asistenţa rudelor, prieteniilor şi a persoanelor. 
cu vază (consilium propringuorum e! amicorum), deşi „o “astfel 

;. de asistenţă nu era indispensabilă.—La inceput, puterea aceasta 
| nu eră mărginită de cât de opinia publică şi de censori prin 
“nota censoria.—Dar, ea începe să slăbească de la Traian, care 
_sileşte pe tată să emancipeze pe fiul, pe care-l maltratase, şi de . 
: Ia Hadrian, care pedepseşte pe tată, când 'abuzează de ea, când o 

E i exercită arbitrar, (Nam patria potestas in pietate debet non -atro- 
“citate consistere) 5. Alexandru Sever 'o înfrânează şi mai mult: 
„Tatăl nu poate pedepsi pe. filiiifamilias ai săi de' cât cu con- 

„trolul autorităţilor 6. Insfârşit, Constantiri aplică pedeapsa pentru 
paricid tatălui, care ar săvârşi. un infanticid (care ar omori pe 

„ filiusfamilias al său), fără autorizarea magistratului 7.. — Asffel,. - 
îndrituirea. de vieaţă şi de moarte a ajuns o indrituire de corec-. * 

 ţiune 8, 
2) Indrituirea „de înstrăinare. Tatăl, putând omori pe e flăţam- 

 ilias ai săi, cu atât mai mult poate să-i înstreineze şi: să strămute 
proprietatea asupra lor prin mijloacele obicinuite, mai ales prin 

„_mancipaţie ! — Legea celor 12 table a restrâns această îndrituire, 
" rânduind; că tatăl, care, în Roma, -mancipează de trei ori pe 
fiul său, pierde 'puterea părintească 9. Pentru ca“ fiul să poată fi 
“măncipat, de trei ori, trebuie să fie vorba de o mancipatio cum 

- fiducia, De pildă: Tatăl miancipează pe fiul său lui C. Sejus, 
“şi astiel fiul se găseşte in mancipo al acestuia. C,' Sejus, conform 
cu pactum. fiduciae; îl eliberează de starea de in mancipio. 

- Fiul. cade din nou “sub puterea părintească. Tatăl il mancipează 
a doua oară lui C, Sejus, aceasta iar îl eliberează. Fiul cade 
din - nou sub puterea părintească. Tatăl îl mancipează pentru a 

- treia 'oară tot, lui C. Sejus. . Acesta îl eliberează din nou. De: 
data aceasta fiul nu mai cade sub puterea. părintească ! — Intru 

„cât legea celor 12 table vorbea numai de fii,. jurisprudenţa, tăl- . 
 cuindPo ad litteram, a. mers mai departe, admiţând,:că ceilalţi 
copii, fiice, nepoți, ş. a. m, d., iesă de sub puterea părintească 
numai printr'o singură: mancipaţie 1, 

' 

5: Collatio, 1W,. 8,1; D.,.48, 9, ad leg.  Porpejari de paricidiis, 5; - 
o, 37, 12. sia parente quis manumissus est, 5 

6) D., 48, 8, ad leg. Cornel. de sicariis, d. 
7) Cu-9,. 17, de his qui parentes et liberos occiderunt,. 1. . 

8) C., 8, 47, de patria potest., 3;-C., 9, 15,de emendatione propring.; 1. 
9) Cajus. 1, $ 1%. - : 

10) Cajus,, l $ 133. A a
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 Iastreinarea. fiilor de. familie poate fi serioasă, d. p. o > ade- pi 
i vărată vânzare ; dar, poate fi şi numai de formă. : 

_.. Cele mai dese ori ea se face probabil de formă, cum fiducia, 
- pentru ca tatăl sau să inchirieze munca fiului său, ori ca să-l dea: 
"amanet, sau pentru ca să îmbrace într o formă civilă emanciparea, | 
ori adopțiunea.  .-. - > 

Instreinarea. serioasă, reală, se face, sau pentru abandonarea”! | 
noxală , când o singură mancipaţie este “deajuns chiar. pentru! EI 
fii, sau pentru vânzarea pe bani, sau pentru amanetare (fără fiducia).; 

Dar, Paul ne spune, că amanetarea este oprită sub pedeapsa: 
deportării. — Caracalla şi Dioclețian rânduesc, ca vânzările să fie 
privite ca. ilicite .şi neexistente 42; Totuş, uneori, fiscul : vinde pe 
copiii datornicilor săi *3. Constantin îngăduie, 'ca numai în caz de 

" mare nevoie şi numai copiii născuţi de curând să poată fi vân- 
- duţi, pentru ca să se preintâmpine astfel: lepădarea lor !î. Theo-- 
dosiuli şi. Arcadiu completează .şi schimbă această rândueală î5. 
Justinian a început prin a reproduce rândueala lui: Constantin ; .. 
„dar, a sfârșit prin a opri cu totul orice angajamente, ori instreinări 
(vânzări, închirieri, amanetări etc.) ale copiilor, chiar dacă aceştia .. 

„erau sub putere ! 16, — Astfel 'a rămas numai îndrituirea de înstrei- 

„ 

Ă nare pentru emancipare şi pentru adopție. 
3). Indrituirea de lepădare. Tatăl, putând. să omoare, ori să . 

înstreineze pe filiifamilias ai săi, cu atât mai. mult poate. să-i le-” 
pede 7, EI, la naşterea” lor, hotărăşte, dacă” ei:vor intră în fa- . 
milia sa, ori nu ;. poate să-i primească (suscipere, toliere), ori să-i 
lepede. — Copiii. liberi, lepădaţi şi luaţi de altcineva (expositi, 
nutriendi),: îşi păstrează libertatea şi ingenuitatea. Constantin 
ştirbeşte această regulă foarte dreaptă, rânduind '5, că acel care, cu 
ştirea părinţilor, ia un copil lepădat, poate să-l. păstreze, fie ca 
orice copil sub putere, fie chiar ca rob! Justinian restabileşte 
vechea. regulă !. — In dreptul roman nu găsim nici o rândueală, 
care să oprească sub sancţiune penală lepădarea copiilor! - 

4) Indrituirea tatălui. de a consimți la căsătoria copiilor lui. 

11) Collatio, 2 ,$ 3. 
12) Paul, Sententiae, V, 1, 15 C., 4, 43, de patribus qui fos, 1. 

" 13) V. Maynz, |. c., III, $ 326, n. 21 în fine. 
14) C, 4, „8, „de patribus qui "filios, 2 , - N 

15) Th. „5, 8, de his qui sanguinolentos, 1. . 
156) C, 4 43, de patribus qui filios, 2; Novella 13, cap. 7. | 
17 D, 40, 4, de manumissis iestamento; 29. = 7 
18) Th. „5, 7, de exyositis,.1. | . Mă " 
19) C., 'g '53, de infantibus exposilis, 3 şi 4.
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Ă Pentru” valabilitatea căsătoriei copiilor de sub putere « se cere, ca 
“Şi tatăl lor se consimtă la încheierea ei2, 

5)-Indrituirile tatălui de a numi un tutor fiilor săi impuberi?i şi 
„de a face pentru aceștia un 'testament, prin care să le numească 

- moștenitori 2. In aceste două cazuri puterea. părintească atinge 
"culmea. Ea produce efecte chiar după moartea lui paterfamilias ! 
. Acesta îşi- exercită puterea şi după ce a murit. Deci, voinţa sa 

se întinde dincolo de mormânt! . 
-.. 6) Indrituirea tatălui de a dobândi tot ceea, ce e produs de 

filiifamilias ai săi, Jără însă să poată fi obligat de ei%. — Tatăl 
dobândeşte tot ceea, ce este produs prin : activitatea fizică. a 

"acestor fii şi anume: “Progenitura lor şi “tot ceea, ce. ei. dobân- 
deseprin munca lor fizică. — Deasemenea, tatăl dobândeşte şi tot 

| ceea, ce e produs prin activitatea intelectuală a acestor fii, adică : 
prin actele juridice, pe care ei le pot face. In acest caz tatăl! 
dobândeşte, fie că acele acte au fost făcute, pentru el, fie : 
că au fost făcute fără de: ştirea sa,:tie că au fost făcute cu cu- 

“ getul, ca el să nu dobândească2i, — Acest efect se exprimă pe 
scurt astiel: „Din punct de vedere patrimonal există 'unitate de 

„persoană între tată și persoanele de sub puterea sa %. 
“ D. Paterjarmihas poate - să-şi exerciteze şi să-şi valorifice 

- îndrituirile, pe care le are, în următorul. chip: 

La început,. poate să intenteze rej vindicatio, pentru ca să 

„ia pe fiul său din orice mână sar găsi. Erâ firesc: lucru, ca 
tatăl să poatâ intentă rei vindicatio ; căci, fiul său îi aparţine ex 
jure Quiritium, după cum îi aparţin şi lucrurile, De aceea, după 

” cum poate reclamă un lucru prin rei-vindicatio, tot aşa poate - - 
“reclamă şi 'pe fiul său. In ce priveşte pe. nepoţii; care erau copiii 

fiului său, lucrurile 'se “explică în " acelaş “chip. — "Mai târziu, 
3 paterfamilias nu. poate intentă rei vindicatio: de. cât adjecta- Causa 

quis vindicat, arătând: cauza, pentru care reclamă %,: ! 
Paterfamilias mai poate să-şi valorifice îndrituirile faţă de 

'topiii. săi sau prin - procedura - exira ordinem, adică per cogni- . 
7 

„_.20):V..mai sus $ 339, n. 3, p. „596, 
- - 21) V. mai jos $. 378, C, 

- 22) D,, 28, 6, de vulgari et pupitiari substitutione, 2. 
- 23) |, '2 9,-per quas personas cuique adquiritur, pr. şi $ | 
„24) [i 3, 17, de stipul. serv, Ş 1. 

. -25) CE. Ji 3, 19, de inutil. stip., $ 4; C., 6, 26, de impuberari et aliis 
| substitut.. ui in fine, 

2) D „ de rei vinde, 1 Ş 2,
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tionem, în care judecătorul hotără ținând seamă de toate împre- 
„jurările, sau şi numai printr'o acţiune prejudicială 3%, 

„In Sfârşit, față de un al treilea, care ar opri pe nedreptul | 
pe copil, edictul da din timpurile cele mai vechi un interdictum 
de liberis exhibendis et ducendis %, | e 

„Afară de aceasta, -în caz de despărţenie, bărbatul, în virtu- 
tea unui rescript al împăraţilor Marcu Aureliu şi Verus, poate să - 
ia măsurile prevăzute de edictul de inspiciendo ventre custodien- 
doque: pariu, ca “să se asigure, că femeia sa. este însăcinată şi 
ca să obţină înfăţişarea şi predarea copilului, pe care ea poate 
să-l nască, aa Da - 

In toate acţiunile de mai sus se poate, ca atât paternitatea 
"cât şi puterea părintească să fie tăgăduite în acelaş timp ; dar, 

- se mai poate, ca numai aceasta din urmă să fie în joc. — In 
cazul întâi, paterfamilias trebuie 'să facă dovada, că a dobândit 
paternitatea sau prin generaţie ori causae. probatio, sau prin 
adopţie, sau prin legitimaţie. — In cazul al doilea, când se tă- 
gădueşte numai puterea părintească, copilul, fie . reclamant, fie 
pârit, trebuie. să dovedească el faptul, care după părerea sa ar 
fi avut de efect să-l libereze, fiindcă filiaţia legitimă implică fi- - 
reşte supunerea la puterea . părintească, — Hotărârea rostită în 
aceste acţiuni are, conform regulelor generale, putere de lucru jude- . 
cat între împricinaţi. Dar, hotărirea poate produce efecte atât 
contra celor de al treilea, cât şi în favoarea lor, când.a fost 
rostită întrun proces cinstit şi contra unui adversar Serios, jus 
tus contradictor2, a 

“E. In contra pretențiunilor de filiaţiune, pe care paterfami- 
liaz nu voeşte să le recunoască, el mare nevoie de nici a ocro- 
tire legală, căci poate să le respingă pur şi simplu. Dar, dacă. - 
în clipa desfacerii căsătoriei femeia eră însărcinată, edictul dă 
împotriva bărbatului o acţiune prejudicială de pariu adenoscendo,. 
despre care am vorbit. mai sus, şi'care are de scop direct numai să 
constrângă pe tată să hrănească copilul, care-se va naşte. Dar, 
fiindcă -de fapt această acţiune implică cercâtarea paternităţii, de 
aceea hotărirea, la. care ea dă loc, putea să constate deasemenea 

  

27) D., 25, 4, de inspic, ventre, 1. 

liberis, 1 $ 16, 2, 3 pr, | 
29) V. mai sus n. 27 şi $ 341, C., 1, p. 604 și urm. 

28) D., 43, 30 de liberis exhibendis, 1 Ş 4; D.,25, 3, de adgnoscendis
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existenţa puterii părinteşti şi să aibă, în această privinţă, auto- 

“_ritate de lucru judecat chiar faţă de cei de al treilea%. 
F, Am spus, că numai cetățeni romanii bărbaţi au patria 

potesias. — Femeile, deşi cetăţene romane, totuş m'au această 

putere. De aceea “se zice, că: mulier familiae suae et 'caput. et 

finis est: — In vremea împăraţilor femeile puteau să dobândească 
-o umbră de putere prin adopţiune, pentru ca să se mângâie de. 

copiii pierduţi (ad solatium amissorum liberorum) 22.» 

Secţia ll. 

DOBÂNDIREA PUTERI PĂRINTEȘTI. 

Generaţia. 

„Ş. 360. 

A. Puterea părintească se dobândeşte prin generaţie, adică 

„prin procreare sau zămislire, într'o căsătorie civilă (j justae nup- 

tiae) !. : | 
Prin urmare, hotărîtor pentru această putere este clipa ză- 

mislirii, iar nu aceea a naşterii 2. De aceea, pentru ca un copil 

să cadă sub puterea părintească, trebuie să se facă dovada, că. 

el s'a născut sau cel mai de vreme după 182 de zile de'la în- 

-cheierea căsătoriei, sau cel mai târziu 10 luni după “desfacerea 
căsătoriei, adică să se fi născut în răstimpul critic. — Dar, aceasta 

nu-i decât o prezumpţie. Dovada contrară este admisibilă. 
„Tatăl copilului, dacă este sui juris în clipa zămislirii, do- 

bândeşte de drept puterea asupra copilului. Dar, dacă în acea clipă 

“e alieni juris, atunci copilul cade sub puterea aceluia, sub care 
se găseşte tatăl său, chiar dacă acesta ar fi ajuns sui juris în clipa | 
naşterii 3. In sfârşit, dacă acel paterfamilias moare şi între el şi 

copil nu se găseşte decât tatăl, acesta dobândeşte puterea, pă- 

30) D., 25, 3, de adgnose. liberis, 1 SS 12-16, 2, 3 pr: 
31) D., 50, 16, de verb. signif., 195 $. 5. 

82). Î-s 1 Ii, de adopt., $ 10; C., 8, 48, de adopt., 5. E 
1) Ju 1, 9, de patria potest, $ 3; D., 1, 6, de his qui. sui juris, 4. 
2) Cajus, 1, S$ 55—57, 87 şi 88. . 

* 3) Cajus, 1,$ 135; ]., 1, 9, de-patria pultest, Ş3.
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rintească.— Regulele acestea se aplică copiilor zămisliţi în linie bărbătească. . - Sa 
Asupra copiilor născuţi din căsătoria unei fiice, tatăl acesteia n'are putere părintească, .fiindcă ei- aparțin familiei tatălui lor şi sunt supuşi sau puterii lui, sau puterii lui pater- -- families al lui 4, Ă 
B. Dacă între părinţii copilului nu există căsătorie civilă * în clipa zămislirii, tatăl nu dobândeşte de drept puterea părin- _tească asupra lui: Dar în mod excepțional, poate s'o dobân- dească în trei cazuri: | | 
Prin causae probatio, ori prin . erorris causae probatio 5. Prin hatâr împărătesc, dacă. fusese în robie, când i s'a născut un fiu 6; - o | Dati _ 
ŞI; dacă e Latin; prin aceea că fusese magistrat în oraşul său natal 7, 

S 

AdopţiaL: | | 

$. 361. Generalităţi,” - “ 

Adopţia (adoptio) este luarea Sub puterea noastră părintească a unei persoane, care mai. înainte nu se găsea sub această putere. 
Adopţia imitează natura. (Adoptio naturam imitatur) 2, —Ea face cu putinţă, ca acel, care m'are urmaşi legitimi, să şi-i „procure, pentru ca să-i. perpetueze numele, să îngrijească de . sacra şi- să-l moştenească, Dar, ea mai poate servi, ca să se stabilească adgnaţia între bunic şi nepotul născut dintro fiică; ori dintrun fiu emancipat, ca Latinii să ajungă cetăţeni, uri ple- beii să ajungă patricieni, şi ca împaraţii să designezexpe succe: sorul la tron. i 

E Cineva poate fi adoptat sau ca fiu, sau ca nepot şi anume fie ca nepot dintr'un fiu anumit, ex filio Certo, tie ca nepot din- tr'un fiu nedeterminat, ex filio incerto 3, — Aşa dar la Romani adop- PN | 
4) ], 1, 9, de patria poiest., Ş 3 in fine. 
5) V. Vol. 1,1, $.18,B,1V,4;p. 215. 
6) Cajus, 1, Ş$ 94; D, |, 7, de adopt., 46. 
1) Cajus, 1, $ 95, i | Ă | | 1) ].: 1, 11, de adopt,; D, 1, 7. de adopt.; C., 8, 48, de adopt. 2 Doh îs 16; het SA E 
3) Cajus, 1, $99. _ - 

A 

,
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ţia putea fi « sau o înfiere, sau o înepoţire. De acea, adoptio nu 

poate fi tălmăcită numai prin înfiere. 

.... Adopţia este de două feluri *: Adrogaţia (adrogatio) Şi adop- 

ţia propriu zis sau datio in adoptionem. 
„ Adrogaţia este actul, prin care dobândiri puterea părin-, 

.-tească asupra unei persoane sui juris, | 

Adopţia propriu zisă este actul, prin câre dobândim pu- 

terea părintească asupra unei persoane alieni juris. ” a N 

| $, 362. Adrogaţia. 

Adrogaţia la rândul său, este de două feluri; Adrogatio 

puberum şi airogatio impuberum. 

A. Adrogalio puberum !. | 
1. Pentru ca această adrogaţie să fie valabilă se cere În- 

_trunirea următoarelor elemente : 
1) Adrogatorul trebuie să fie barbat 2. — Să aibă, de regulă, 

cel puţin 60 de ani3. — Să fie cel puţin cu 18 ani mai mare 

de cât adrogatul (fiindcă adrogaţia imitează natura) 4. — Să nu 

fie castrat, ci cel mult spado 5. — Şi să nu aibă, de regulă, 

copii. nici dintr'o căsătorie anterioară şi nici dintro adopţie an-. 

terioară $, 
2) Adrogatul trebuie să fie bărbat . şi puber (femeile nu 

puteau îi adrogate) 7, 1,— Să fie cel puţin cu 18 ani mai mic de 

cât adrogatorul 8 — Să fie sui jufis9. — Şi, de la Justin şi 
Justinian, să nu fie copil nelegitim al. adrogatorului '0, 

3) Adrogaţia trebuie să nu fie cu termini, — Să fie folo- 

4) D., h, i, 1. : 

1) Cajus, 1, 8$ 98 şi urm. 

2) |; ph. î., S$7 şi 10. 

3) D., h. bn 15 $ 2. i 

4] hi, S4 | ' 
5). , 9V, mai sus n. 4. | - 

6) D., h.t,17$3. 
7) Cajus, 1, SS 101 şi 102, _ 
8) V. mai sus n, 4. : ' 

9) Cajus, 1, $ 99, 
10) C., 5, 27, de natural. liberis, LE Novella 74, cap. 3, 

110) D., ft, 34,
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sitoare; ori cel puţin să nu fie vătămătoare pentru adrogat 12, 
De aceea: Un tutor nu poate adrogă pe fostul său pupil, de- 
cât după ce i-a dat socotelile. Un sarac nu poate de regula adro- 
gă peun bogat. — Trebuie să fie precedată de o anchetă făcută 

„sau de pontitici, sau de magistrați, ca să se constate, dacă nu 
„Cumva e vătămătoare pentru adrogati2. a | 

4) Consimţimântul părților. Adrogatul trebuie să participe 
„p&rsonal la adrogaţie şi să consimtă expres la ea î3. De aceea: 

- Infantes nu puteau fi adrogaţi. —Dacă adrogatul are curator, tre- 
buie să consimtă şi aceasta.—Dacă cineva este adrogat ca nepos 
ex filio_certo, trebuie să consimtă şi acest fiu. — Deasemenea 
adrogatorul trebuie să consimtă şi el. _ - ! 

5) Anumite formalităţi. La 'nceput trebuie un decret al 
poporului (populi auctoritate) votat de comitia calata. (De accea 

„pe atunci, impuberii şi femeile, neputându-se infăţişă înaintea co- 
- miţiilor, nu puteau fi adrogaţi). — Mai târziu, comifia. calata au- 

fost reprezentate de 30 de lictori prezidaţi de pontifex MA- 
Ximus 1, — Adrogatul trebuie să facă faţă de comiţii, ori faţă 
de reprezentanţii “acestora'5, defestatio sacrorum (adică să se . 
libereze de 'vechile. sale sacra familiae). 

Aceste formalităţi nu se pot face de cât în Romati, Deci, 
adrogaţia la început nu se poate face, decât în Roma de bărbaţi 
şi pentru barbaţi,: | 5 - _ 

Dar, dacă nu de pe vremea lui Cajus, cel puţin dela Dio- : cleţian, adrogaţia -se poate. face. printrun rescript împărătesc 
(imperatoria auctoritate) atât în Roma, cât Şi “în provincii 17, — 
De atunci dispar restricțiunile privitoare la adrogarea femeilor 
şi adrogaţia se poate face şi afară din Roma. o 

Il. Adrogaţia puberilor produce efecte “atât : în 'ce' priveşte 
îndrituirile personale, cât şi îndrituirile patrimoniale ale adroga- 
tului şi ale adrogatorului. | | 

1) In ce privește îndrituirile personale. 

  

12) D., ft 15 SŞ 2 şi 3, 17 pr. 
13) D., h.t,2p,5. A | 
14) Cicero, pro domo, cap. 13, in Rutlum, |, 12: Cajus, 1, $$ 983 şi - urm., 100 şi 102, e ” 15) Autus Gelliu, VI, 12; XV, 27. Ă ” 16) Cajus 1, $ 100; |. at, $3; Drd, 17 şi 21; Ch. (1.6 şia. 
17]. p.L,81; D., hat, 2,24; Ch. i, 2, 6-şi 8. |
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Adrogatul iasă din familia sa.firească, pierde legăturile de . 
“adgnaţie, pe care le are acolo şi întră în familia adrogatorului, 
ajunge adgnat în această familie şi cade sub puterea părintească 

“a adrogatorului dimpreună cu copiii, pe care-i are. Fiindcă din 
sui juris ajunge alieni juris, el sufere o capitis deminutio minima 'S. 

Adrogatorul dobândeşte puterea părintească asupra adroga- 
tului şi a copiilor lui, dacă acesta are copii %; 3 dar, îl poate eman- 

-cipă ori când va voi. 

2) In ce priveşte îndrituirile patrimoniale; 

Adrogatul dobândeşte toate îndrituirile patrimoniale izvo- 
rînd din însuşirea sa de adgnat al familiei adrogatorului 19, De 
pildă: Poate moşteni în această familie etc. 

Adrogatorul, “la început, succedează per universitate pe 

adrogat, dobândind toată” averea acestuia, şi, fiindcă nu poate fi 
obligat de acei de sub puterea sa, nu este ţinut de datoriile adro- 

gatului? — Fiindcă adrogătorul dobândeşte toată averea adro- 

gatului, de aceea - se cere, după cum am văzut, ca adrogaţia 
'să fie folositoare pentru acesta, ori cel puţin să nu-i fie vătămă- 

„toare. — Fiindcă adrogatorul nu-i ţinut de datoriile adrogatului, 

„creditorii acestuia pot reclamă contră adrogatorului. printr”'o 

acțiune, fictivă, ca şi cum nu s'ar îi întâmplat adrogaţia. - 

De la Justinian adrogatorul nu mai dobândeşte toată ave- 
rea adrogatului, ci numai uzufructul asupra acestei averi 21, 

Il. Pe la sfârşitul Republicei şi începutul împărăției se vor- 

beşte. de o adrogaţie. făcută prin testament. — Acest act este un 

“fel de numire de moştenitor (ieredis institutio) cu sarcina de a: 
luă numele adrogatorului %. 

B. Adrogatio impuberum. * 

|. Această adrogaţie a fost admisă deabia de la Antonin 
Piul %, 

II. Ea cere două elemente mai mult decât adrogalio puberur: 

_ Anchetă, de care am vorbit mai sus trebuie făcută Cu o 

18) Cajus, 1, $ 107; 1 $ 27; Paul “Santentiae, 3; 6 $ 29; Î. Rh. t,$ 14; 
D.,h. it, lpr„,2$ 2 15 br, 40; D., „5, de capite minutis., 3 Br. 

19 vV. Vol. ,$.18n. 10. 
- 20) Caius, 2, $ 9%, 3, S$ 82- 84, 4, S, 38; D, he t> 15 pr; D,:4,5. 

«de capite minutis, 2 $ 1 
-, 20 1 3, 10; de adquisit. per adrogi .. $ 2. 

22) V. Maynz, |. €., 1l],328; n. 13% “Girard, IL. cp. 177, n „5 Ă 
n. 1 şi 2 - 

A Cajus, 1, 8102, [., f. î. Ş 3 D,, h. £, 17 SS 1 şi 23; Ch. E, 2,



— 658 —. 

severitate deosebită şi cu asistenţa tutorului şi a rudelor apro- 
piate ale impuberului, 

Adrogatorul. trebuie, ca; față de un rob public, să-şi ia 
“obligaţia, că, în cazul în care va supravieţui adrogatului, să îna- 
poieze toată averea acestuia acelor persoane, care l-ar fi moş- 
enit, dacă m'ar fi fost adrogat?. 

„IUL, Adrogaţia impuberilor produce şi patru efecte mai mult . 
de cât acea a puberilor: 

Adrogatorul nu poate emancipă pe impuber, de cât după 
- ce va: obţine auturizarea - magistratului, care n'o poate acordă de 
„cât în'urma unei anchete, Şi, dacă se face emanciparea, adro- 
gatorul trebuie să înapoieze adrogatului toată averea acestuia 35, 

Dacă adrogatorul emancipează pe impuber făr'de cauză le- 
gitimă, adrogatul e îndrituit să ceară trei lucruri: Să i se înă- 
poieze toâtă averea sa. Apoi; să i se dea tot ceea, ce câștigase 
„pentru adrogator. Şi'nsfârşit, să i se dea şi o pătrime din a- 
verea -adrogatorului,. pătrime, care se numeşte guarita -Divi Pii. 

sau guaria Antonina %,. 
Dacă legăturile puterii părintești nu fuseseră rupte, adro- 

gatorul trebuie, ca. prin. testament să lase adrogatului quaria | 
Divi Pii?, 

Adrogatul ajuns puber poate să se adreseze la autoritate, 
pentru ca aceasta să silească. pe adrogator să-l emancipeze 3%, 

Ş$ 363. Adopţia propriu zisă. | 

Deosebim două epoce: Inainte de Justinian şi de la jus- 
tinian încoace. * 

A. Inainte de Justinian. 
|. Pentru ca adopţia propriu zisă să fie valabilă se cere 

întrunirea următoarelor e/emente: 
1) Adopiatorul să fie bărbat, - Să fie cu 18 ani mai mare 

decât adoptatul, (fiindcă adopţia imitează riatura).—Să nu fie cas- 

24) ]., h.t „Ss Dn. pn 18, 19 pr, şi S 1, 20, - 
29) ]» h. t, $3 C., h. t, 2; D., 38, 5, si quid in fraudem patroni, 13. 
26) D., 5, 2, de inoff. test - 3 Ss 15; D,, 37,.6, de collat. bonor., 1 Ş21; 

D., 10,2, fara. ercisc., 2$ 1. - _ e 
27) V. mai sus n. 26. 
28) D., hi. t, 32 şi 33. „N 

=
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trat, ci cel mult spado. și să n'aibă copii nici dintro căsă- 
torie anterioară şi nici dintr'o adopţie anterioară !, 

2) Adoptatul poate să fie s'au bărbat, sau femeie 2.— Poate 
să fie şi infans 3.— Să fie cu 18 ani mai mic de cât adoptatorul 4.— 
Să fie alieni juris 5, — Intru cât copiii nelegitimi sunt sui juris, mai 
“urmează, că nu se pot adoptă de cât copii legitimi. 

3) Adopția propriu zisă trebuie să nu fie cu termin 6.— 
Dar, nu cere, ca ea să fie folositoare pentru adoptat, ori cel 

“puţin să nu-i fie: vătămătoare, fiindcă acesta, ca toate persoanele 
alieni juris, n'are nici o avere 7. 

4) Consimţământul părților şi anume: Adoptatorul şi acel 
sub a căruia putere 'se găseşte cel dat in adoptionem trebuie să 

consimtă $. — Dacă se adoptează un nepot ex filio certo, trebuie 
„să consimtă şi acest fiu, fiindcă nimeni nu poate să aibă moş- 

”. tenitori (heredes sui) fără de voia sa.—Adoptatul trebuie să. nu: 

contrazică 9. El mare nevoie să consimtă expres; dar, nici. nu 

poate fi adoptat fără voia sal. | 
5) Anumite formalităţi. Adopţia se: face cu ajutorul unui 

magistrat : (imperio magistratus) prin “mancipatio urmată de o 

in jure cessio: Dacă adoptatul e un fiu (filius), tatăl său firesc îl 

„dă viitorului tată adoptiv de trei ori prin mancipaţie şi astfel se 

rup legătufile puterii părinteşti. Apoi, adoptatorul îl remanci-: 

pează tatălui firesc. Fiul. se găseşte astfel in mancipio a tatălui 

său. In fine, se face o in jure cessio,adoptatorul reclamă pe fiu, 

prin rei vindicatio şi, tatăl firesc netăgăduind reclamaţia (non: 

contradicente patre), se rosteşte o ” hotărtre, prin care se recu- 

noaşte, că adoptatul este fiul adoptatoruluii!. Aceasta e proce- 

dura cea mai comodă. — Se poate, ca tatăl să mancipeze de trei 

ori pe fiul său, nu adoptatorului, ci -unui al treilea, de la care 

1) V. mai sus $ 362, n.2,4,5şi6. + 
2) Cajus, 1, S$ 101 in Jine, 1 102 in fine, 105, 
3) D„î.t,2pr.şi 5. 

„4) V. mai sus $ 362, n. 8, 

5) Caius, 1, $ 99 in fine. 
6) D., fi. î, 34. 

"DV. mai jos nr. 16, — Abateri: V. mai: jos s 306, p. 666. 
8) |, îi. t, S8 C.,8, 48, A... 

9] hk 4 ST Dn, 6, 10, 15 Ş1, 37 pr 43, 44. 
10) D., At, 5. 

11): Cajus, 1, SS 95—102, 133,
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adoptatorul să-l reclame ca.mai sus; dar această procedură e 
mai complicată, căci: cere intervenţia încă a unei persoane, *:- 

Dacă adoptatul nu-i fiu, ci fiică (filiafamilias) nepot, (nepos) 
etc., eră de ajuns o singură mancipaţie pentru adopţie, 

II. Adopţia propriu zisă produce mai puţine efecte de cât 
adrogaţia. DR | 

1. În ce privește indrituirile personale, i | 
Adoptatul, fiindcă sa găsit in mancipio, sufere o capitis 

deminutio, care produce aceleaşi efecte, ca şi la-adrogaţie. — Dar, 
el pierdeaceste îndrituiri prin emancipare, afară de o singură 
abatere: Adoptatus ex tribus maribus (adoptatul dintre trei- băr- 
baţi), dacă este emancipat, e îndrituit la o pătrime din bunurile 
adoptatorului, pătrime, care se numeşte guarfa. Afiniana 13, 

Adoptatorul. dobândeşte puterea părintească asupra adop- 
tatului 11; dar, îl poate emancipă, oricând va voi, 
2)-In ce privește” îndrituirile patrimoniale. | 

Adoptatul dobândeşte aceleaşi îndrituiri ca şi adrogatul î, 
Adoptatorul nu dobândeşte nici o îndrituire patrimonială 

fiindcă adoptatul, ca orice persoană alieni juris, mare nici un pa- 
trimoniu 16, Aa a | 

B. De la Justinian, Si 
I. Pentru valabilitatea adopţiei nu se mai cere formalităţile 

de mai sus, ci este deajuns o simplă declaraţie de - adopţie fă- 
cută înaintea autorităţii competente 17, a 
„IL Acum adopţia este de două feluri: Adoptio plena şi a- _doptio minus plena. E | 

1): Adoptio plena este aceea, care se face de un ascendent 
firesc al adoptatului. — Ea produce aceleaşi efecte, ca şi adop- ţia de dinainte de Justinian 8, | | 2) Adoplio minus: plena este aceea, care se face de un : 
extraneus (cineva, care nu e rudă cu adoptatul)!8, —Efectele sale 
se deosebesc de acelea ale precedentei: Ea lasă să .subsiste- 

12) Cajus, 1, $ 134 in fine. * * e 
* 13) ]-, 3, 1, de hered. quae ab intest., 14; C., h. tu 10 $ 3. - 14) V. mai sus $ 362, 'n. 18 | 
-15) V. mai sus $ 362, n. 19 
16) V. mai jos $ 366 p, 666. - 
IDC... a - 
18) |, f.î,ş2.
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vechea putere părintească 19, De aceea: Tatăl adoptiv nu, dobân- 

.deşte nici -puterea părintească, nici îndrituirile, pe care adoptatul 
le poate avea. Adoptaiul rămâne sub puterea părintească de mai 

înainte şi dobândeşte numai o îndrituire de moştenire ab intestato 

în bunurile adoptatorului, dar numai în bunurile acestuia, nu şi în 

acelea ale altor rude ale acestuia. — Insă, adopţia putând fi des- 
fiinţată prin emanciparea adoptatului, îndrituirea acestuia: de a 

imoşteni ab iniesiato pe adoptator poate îi nimicită oricând. — 

Deasemenea, această îndrituire poate fi nimicită de adoptator 
„prin desmoştenire (exheredatio). 

" 3) Justinian a desfiinţat quarta Afiniana 2. 

C. .Mai sunt încă trei ieluri 'de adopţii mai puţin Ifsem- 
-  nate şi anume: 

 Adopţia făculă de femei, ca să se mângăie de fiii, ori - 

copiii, pe care i-au -pierdut (in solatium amissorum filiorum, ad 

solafium amissorum liberorurh). — Ea este îngăduită din vremea 
împăraților. Adoptatorul nu dobândeşte puterea părintească ; iar 
adoptatul dobândeşte îndrițuiri de înrudire fictivă şi îndrituiri . 
de moştenire?! a - 

Adoptarea unui roB, Aulus Gelliu şi Justinian -vorbesc 
despre această . adopție. Ea are de efect, ca robul adoptat să 

-- ajungă om liber2, 

| Adopţia prin testament. Pe la sfârşitul Republicei şi în- 

ceputul împărăției se vorbeşte de acest fel de adopție. — Ea 
„este probabil o numire de moştenitor (heredis institulio) cu sar- 
cina de a lua numele adoptatorului %, 

D, Tot un fel de adopţie este Şi “1uarea 1 unui copil lepă- 

| dat şi păstrarea lui, ca a unui „copil. sub putere, cu ştirea pă- 
| rinţilor *, 

N 

19) J-, 3, 1, de hered. quae ab intest,, $ 14, 
20) V. mai sus n. 13. . 

21) Cajus, 1, $ 104; [„,£&.t, S 10;C, h. tn 5 
22) Aulus Gelliu, V, 19; ]., i. î, $ 12. 
23) V. mai sus $ 362, n, 22. 

'24) Th. C., 7, 5, de expositis, 1 

Ta, 7



" Legitimaţizi 

Ş. 364. 

A. Legitimaţia (/egitimatio) este actul, prin care se dobân- E 
deşte puterea părintească asupra copiilor naturales, adică asu- pra copiilor născuţi din concubinat. 

„el este impuber 2, 

„Şi mai ales de: la Anastase încoace. Justin îl desființase, dar Jus- -.- 

- 

“B. Ea se poate face în trei chipuri: Sau prin căsătorie” 
subsequentă, 'sau prin oblatio ad curiam,- sau prin rescript îm=- - 
părătesc. — In oricate din aceste chipuri s'ar face legitimaţia, 

„Copilul, dacă este puber, trebuie să “consimtă să fie legitimat, 
orj cel puţin să nu contrazică. ' Aceasta nu se mai cere, dacă 

|. Căsătoria subseguentă, Legitimaţia se face în acest. chip, 
„Când părinţii fiului natural. se căsătoresc. In acest caz nu se 
cere nici o declaraţie de legitimare şi nici ca tatăl să m'aibă copii 
dintro căsătorie anterioară, -ci numai, ca în clipa -zămislirii co- „“Bilului căsătoria să îi fost cu putință îatre părinți şi ca să se - tacă uri instrumentum dotale (un înscris dotal 8, | : Acest chip de legitimare se întrebuinţează de la Constantin 

tinian l-a restabilit şi generalizat 4, E o 
Dacă patronul se căsătoreşte cu desrobita sa, pentru. ca 

să legitimeze copii lor născuţi din contubernium, nu se cere, ca 
între părinţi căsătoria să fi fost cu putinţă în' clipa zămisliri; 
dar se cere, ca tatăl să n'aibă copii dintr'o căsătorie anterioară, -- 

II. Oblatio ad curiam.. Acest chip de legitimare constă în 
aceea, că tatăl înscrie pe fiul său în listele decurionilor, dându-i 
25 de jugera de pământ, iar pe fiica sa o căsătoreşte cu un 

  

Causis justi effictantur. . - SI 
- 2) Novella 89, cap. 11; D,, |, 6, de his qui sui, 11. : 

3) Ch. 1, 10, 11; Ji, 1, 10, de nuptiis, $ 13. - 
4) Ch. t,5, 6,7, 10, 11; Novella 12, cap. 4;Novella 89, cap. 8.ri-, 

1) C., 5, 27, de naturalibus liberi: et mairibus eorum, et ex quibus 

m
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decurion, dându-i zestre tot 25 de jugera. — Până la Justinian. 
se -mai cerea, ca tatăl să nu aibă copii legitimi. Dela Justinian 
acest chip de legitimare se > poate întrebuinţă, chiar dacă tatăl 
“are copii legitimi 5, 

„ Legitimarea prin oblalio. ad curiam a îost introdusă de 

“Theodosiu şi Valentinian, din” pricină că numărul decurionilor 
"din orâşe se micşorase foarte mult, 

„11, Rescriptul împărătesc 5. De la Justinian, împăratul poate 
, să dea un rescript de legitimare a copiilor naturali în urma cererei 

tatălui acestora, cerere, 'care poate să fie făcută chiar prin testa- 

„ment, — Dar, împaratul poate să nu încuviinţeze legitimarea în trei 
“cazuri: Dacă: tatăl şi mama se mai pot- căsători. Dacă tatăl are 

copii legitimi. ŞI, dacă în momentul zămislirii părinţii nu Sar fi 

putut căsători. n 
C. Legitimaţia produce următoarele efecte: N i | 
Ori şi care din cele trei chipuri. de legitimaţie- dă. tată- 

„lui puterea părintească 7. | 
+“. Legitimaţia prin căsătorie subsequentă şi acea prin. res- 

cript împărătesc aseamână pe legitimat cu copiii legitimi din 

toate punctele de vedere ; adică, legitimatul întră în familia ta- 

tălui, ajunge rudă cu toate rudele tatălui şi moşteneşte atât pe 

tatăl, cât şi pe 'toate rudele acestuia 8, 

e Legitimarea: piin oblalio ad. curiam stabileşte legături de 

_ înrudire numai între tată şi copil; deaceea, acesta va moşteni 

„numai pe tatăl său, dar nu şi pe rudele tatălui 9. 
im, D.. Se mai poate vorbi! de legitimaţie -şi când cineva do- 

„bândeşte puterea părintească: prin causae probatio, erroris causae 
„probatio şi hatâr împărătesc. Dar, 'vorba epitimaţie ' se'ntrebuin- 
“țează în înțeles restrâns, ca să arate dobândirea puterii părin- 
teşti prin' căsătorie subsequentă, oblatio ad curiam şi rescript îm- 

„părătesc W, 
; - 

d 5) c, k. 4, 3, şi 1, 1,-10, de nuptiis, $ 13. 
-- 6) Novella' 74, cap. 1 şi 2; Novella 89. cap. 9 şi n. 

7) Novella 89, cap. 8 pr. şi cap. 9 Ss l, , 
8) Novella 89, cap. 4, 7 

9) Novelta 89, cap. 2—4. A 
10) V. Maynz, |. cs, 8 329."
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Secţia 1. : -, 

INDRITUIRILE LUI PATERFAMILIAS FAȚĂ .DE FILIIFAMILIAS Al SĂI ȘI INDRITUIRILE ACESTORA FAŢĂ DE PATERFAMILIAS o AL LOR. - a 
Ş. 965. Regule generale. 

“A. Indrituirile lui paterfamilias i, 
Indrituirea .de vieaţă și de moarte a fost redusă, după cum am 

văzut, la o îndrituire de corecţiune moderată, care nu putea fi + g 

exercitată de cât sub controlul autorităţii. | 
Indrituirea de înstreinare a rămas numai pentru a face o . emancipare, ori o adopţie.  . .: . | 
Indrituirea de lepădare; îndrituirea- de a consimți la căsă- 

toria fiului, îndrituirea de a numi un tutor fiului impuber şi "aceea. de a face testament pentru un astfel de fiu şi de a-i numi moştenitori au rămas. o . . 
In sfârşit, în ce priveşte îndrituirile patrimoniale,. există, - 

după cum am spus,unitata de persoană între tatăl şi filiifamilias” ai săi. 
B: Indrituirile- lui filiusfamilias. | 
|. El are- deplină capacitate de agere pentru toate. actele 

juridice, afară. de testament 2, Astiel, are connubium, corimerciurn, 
 îndrituirile de adgnaţie şi poate fi tutor3, Femeiă . sub putere 
poate dobândi acţiunea pântra restituirea zestrei şi poate renunţă ” 
la ea . In sfârşit în unele cazuri filiifaniilias pot 1eclamă în jus= 
tiţie 5. — Afară de aceasta, ei:au toate îndrituirile recunoscute . de jus gentium $, - * | e . 1) El poate face acte de dobândire. Dar, toate dobândirile 
aparţin tatălui, chiar dacă au fost realizate fără de ştirea acestuia 7, 

Totuş, posesia nu-i dobândită de tatăl, .de cât cu ştirea 
lui, afară de acea dobândită ex peculiari causa 8: 

1) V. mai sus Ş 359, C. 11, 1—6, p. 648-651. | 
2) Ulpian, Repulae, 20 $ 10; ]., 2, 12, quibus non est permissum testam, - facere, pr. Na - : 3) V. Maynz |. c, II, $ 330, n. 5. | 
4) D., 2, 14, de pactis, 21 Ş 2. 

5) V; mai jos n. 19—21. a 
„ 6) Arg. din D.,4,9, de capite minutis, 8 şi 9; D., 24, 3, soluto matrim., 281. | 7) V. mai sus $ 358, p. 646647. A 
„8) V. VoL. 1,2. $ 64, E, WII, p. 26.
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Moştenirea (hereditas) nu poate fi dobândită de fiu de cât 
jussu patrisfamilias (cu autorizarea tatălui), pentru ca tatăl să 

„nu fie obligat“să plătească datoriile altuia (ne aere alieno pater 
'obligaretur) % — Insă, dacă tatăl reiuză de a primi” nioştenirea, 

- ori de a autoriză primirea, p. c, şi dacă e nebun, fiul poate 
„Singur so primească ; iar tatăl, în cele dintâi două cazuri, pierde 
uzufructul, ce i se cuvine asupra bunurilor din acea moştenire!?, . 
2) Filiusfamilias poate face acte de înstrăinare. Dar, nu are 

"ce înstrăirăll,: 
3) El poale să se obligă 12; fără să poată obligă pe pater- 

 familias al său 15: Dar, 
Intre tată şi fiu, precum şi între persoanele de sub putere . 

nu poate să existe decât obligaţii naturale +, 
- Obligaţiile civile față de: alte persoane pot fi valorificate 

contra lui filiusfamilias, numai dacă are bunuri proprii, de care 
poate dispune, ori numai după ce ajunge sui juris 5, 

Pentru obligaţiile izvorite din delictele săvârşite -de filii- 
_ Jamilias, la început, răspunzător eră tatăl lor, iar mai târziu ei 
înşişi 16. 

4) Filiusfamilias nu poate la "'nceput să intenteze nici o 
"- acţiune, fiindcă m'are nici o avere 11. —Mai pe urmă poate reciamă, 
„atât când ajunge sui Juris 18, cât şi mai înainte, dar numai prin. 
acele acţiuni, care mau formula in jus concepta p. c. sunt ac- 

_9) D., 29, 2 de adquir. hered,; 6. ” . 
10) c, 6, 30, de jure deliberando, 18; C. 6, 61, „de bonis quae liberis, 

Spr. şi S$1 şi 4;D, 29, 2 de adquir. heredit., 52 pr. 
11) Cajus, 2, SS” 87 si 96; Ulpian, Regulae, 20 $ 10. 
12) V. mai jos n. 16. 

18) 4, 6, de aclion., $ 10; D, 46, 4, de acceptil., 8 $ 4. 
„14) YV. mai sus $ 213, n. 16, p. 91. 
15) ]., 3, 19, de inutil. stip., $ 7; D., 4, 4, de minoribus, 3$4; pu 5, 

1. de judiciis, 51; D., 13, 6, commodali, 3 $ 4; D., 15, 1, de peculio, 44 şi 
"45; D., 42, 6, de separat, 1-$ 9; D., 43, 24, quod vi aut clam, 19% D,, 44,7, 
de oblig. et act., 39, D., 45,1, de - verb. oblig. 141, Ş 2, D;, 46, 1 de fide- . 
juss, 10 $ 2; D, 46, 4, de acceptil, 384; D., 14, 5, quod cum eo qui in 
aliena polestate est, 2 pr, 1$$2 şi 3,5 pr. . 

„16)V. mai sus $ 288, II, n. 37 şi 38, p. 415. V. Girard, ]. c., p. 9% 
şi 140. 

17) Cajus, 2, s 96; D., 43, 16, unde vi, 13 S 2; D, 4, 7, de oblig. 
et act, 9. - 

18) Cajus, 3, $ 114 in fine; D., 41, 2, de furtis, 58,
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„Tio injuriarura, querella inofficiosi testamenti 19 şi unele în factum - 
actiones (d. p.: actio commodati, a depositi20 ş. a) 21. — Deasemenea 
poate reclamă per cognitionem 2, — De Ia Justinian poate intentă - - 
acţiunile privitoare la acel peculiurm, care, după cum vom vedea mai 
jos, se numeşte peculium adventicium irregulare3. — Dar nu poate 
intentă actiones famosae contra părinţilor săi2:; iar pentru che- 
marea acestora în judecată (in jus vocatio) are nevoie de incu- 
iinţarea pretorului35, 

5) Incetul cu încetul s'a admis, . ca pitasfamitias să poată 
obligă pe “tatăl său' (actiones adjecticiae qualitatis) 2%, ” 

| 6) S'a admis deasemenea, -ca el să aibă, şi 'oarecare avere 
(peculia) 21, — Dela Justinian, vechea regulă, că fiul de familie 
mare nici o avere, a ajuns să fie o: abatere !, 

Ș. 366, Peculiile. i cr 
a, Peculiile (peculia) sunt de trei feluri principale: " Pecutium . 

profecticium, peculium castrense şi peculium adventicium. Dar, pe- 
culium castrense are o variantă numită peculium quasi 'castrense, 

_- iar peculium adventicium la rândul său este de două feluri: Pe- 
cilium adventicium regulare şi peculium adventicium irregulare. 

Dela Justinian peculium profecticium şi peculium adventi- 
ciumn, în opoziţie cu peculium -castrense şi peculiuna guasi cas- 
trense, se numesc peculium paganum 2. . 

„1 Peculitim profecticium. Prin peculiu profecticiri Romaniştii 
înțeleg bunurile pe care Pater jamilias le incredinţează fiului 

  

19) D., 5, 2, de inoff. testant., 22 pr; D, 47, 10, de injuriis, 17 $ 10. 
20) Cajus, 4, $ 47, 

„ 21) D. 44,7, de oblig, et act, 9; D, 3, 3, de procurat. 8 pr. Y. Gi- 
rard, 1. cp. 145, n. 4, . 

22) D., 1, 7, de adopt., 32 pr.; p, 12, 1, de rebus creditis, 17; D, 23, 
2, de ritu nupt., 19; D., 15, 3, de adgnosc. liberis, 5; D. 35, 1, de condi. et . demonstr. 92; C., 5, 25, de adgnosc. lib. â. 

23) C., 6, 61, de bonis quae liberis, 8, pr. — V.: mai jos $ 366, 
24) D.. 4, 3, de dolo malo, 11 ş 1. ' 
23) D., 2, 4, de in jus. vocando, 4 SS 1 şi urm., 6. ” 
26) V. mai sus Ş. 287. p. 404 şi urm. a 
27) V. mai jos $ 33%. PC . 
1) D., 15, 1, de peculio. 
2) C., 3. 38, de inoff, testam., 37, pr. !
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său, spre a le neguţători, ori spre a le face rodnice în alt chip 3. 
Aceste bunuri continuă să aparţină tațălui 4 „Dar, el este răs- 

- punzător de obligaţiile contracte de fiul său în privința lor 5. | 
Fiul are administrarea peculiului profecticiu și poate chiar 

să-l înstrăineze ; dar, nu cu titlu gratuit 6, 
„_.. “Peculiul, ca osi ce universitas jurium, este supus creşterii 

"şi descreşterii. De aceea jurisconsultul Papirius Fronto zice, că | 
peculiul se naşte, creşte, descreşte şi moare ca şi o “fiinţă ome- 

- nească 7, -. 
Dacă tatăl, emancipând “pe fiul său, nu-i ia înapoi peculiul, 

-se consideră, că i l-a abandonat în. plină proprietate &, 
II. Peculium castrense Şi varianta sa peculium quasi cas- - 

" trense?. | 
1) Peculium canstrense, Acest peculiu .se 'ntâlneşte de la 

i „August şi mai.ales de la Trajan şi are de scop încurajarea ser- 
* viciului ostăşesc. | 

Prin el se *nţelege toate bunurile dobândite de: fiul de fa- 
milie ostaş cu prilejul serviciului ostăşesc, ori prin acest servi-, 

„ciu, ori prin liberalitatea unui frate de arme, ori prin moştenirea, - 
pe care i-o lasă soţia lui şi care-îi este deferită în timpul ser- 
viciului, ori în sfârşit prin tot ce este produs de lucrurile de 

- mai Sus 10, - 
Filiusfamilias. are deplină propietate asupra acestor buriuri, 

putând dispune de ele chiar prin testament 11. * | 
| „Dacă fiul murea -fără testament, tatăl său dobândea acest 
peculiu la 'nceput; dar mai târziu îl dobândesc moştenitorii 

Da 

  

3)D,h.t,5 $ 3. 
4) ]., 2, 12, quibus non est permissura lestam. facere, pr D., 41, 1, de 

adquir. fer. domin., 37, Ş 1. - 
- 5) V. mai ps Ş 287, 1V, p. 407 şi urm, 
6) D. hi. t, 48 $1;D.,20,3, quae res pignori, 1 SĂ i D, 30, 5, de 

donat, 7 pr. | 
7] Du h. î, 40 pr. 

8) Vatie, fragm., 280, 261; L 2, 20, "de legatis., s 20 in fine; D. h. î. 
53. — Novella 8!, cap. 1 $ 1. 

9) D., 49, 17 de castrensi pecul,; C., 12, 37, de castr, pecul. o 
10) Ulpian, Regulae. 20 $ 10, ]., 2,12, quibus non est perm. testa. . - 

facere, pri; D., 24, 1, de don. inter v. et. u, 3 Ş 4. 
| 10) D. “, 6, ad S. C.-Macedon., 2;. D.,.28, 2, de injusto testam., 6 
Ş-13; D., 39, 5, de donat, 7. $ 6; D., 39, :6, de morlis causa donat, 15; D, 
h. ta 481, 5, 15$3;C.3, 28, de inofj testa. 37 pr. 

Li
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A 

fiului, iar tatăl lui are. numai două îndrituiri:- Dacă bunurile 
fiului sunt contiscate,. peculiul castrense se cuvine tatălui. Dacă 

„fiul repudiază moştenireala care e chemat ex castrensibus occa- 

sionibus, tatăl o poate dobândi în numele său propriu 2. i 

2. Peculium quasi castrense. Prin acest de fel peculiu se 

înțelege toate bunurile dobândite de un fiuemirean, fie ca func- 

ționar' public, fie ca avocat, fie din liberajităţile împăratului şi 

ale împărătesei, ori dobândite de sin fiu cleric în ori şi ce mod 88, 
Fiul şi tatăl său au asupra acestui. peculiu aceleaşi îndri- 

_tuiri, ca şi asupra acelui castrense, 

IN. Peculium „adventiciurm regulare şi peculium adventicium- 
_ irregulare "4, 

1. Peculium adventicitim regulare, Peculiu adventiciu regulat 

se numeşte obişnuit câtimea de bunuri necastrense, asupra cărora 

copiii de sub putere au nuda proprietate. 

La început, pe vremea lui Constatin, el are de obiect bu- 

nurile,. care veneau copilului de la mama sa, bona materna 15,— 

Mai peurmă, el are de obiect şi bunurile, care veneau copilului : 

de la rudele mamei sale, bona materni generis p. c. şi lucra rup- 
"zialia, pe care le dobândeşte copilul în unele cazuri '5.— Insfârşit 

de Ja Justinian, el cuprinde tot ceea ce vine copiilor din afară 

„şi tot ceea, ce dobândesc copiii altfel- de cât ca reprezentanţi 
ai tatălui lor, p, c. şi-altfel de cât ex substantia patris i, 

Fiul de familie are asupra acestui peculiu, după cum am 

spus, nuda proprietate şi poate dispune de el prin acte inter vivos 

cu voia tatălui lui; dar nu prin testament, chiar cu voia acestuia 19, 

2 D.„h.î+2, 19 83% CC, fh.t, 5, Novella 118; c., 9, 45; de bonis 
proscr., GC 6, GI, de bonis quae liberis. e Ss 2. 

iz 2, 1, de militari testam., Ş 6; C., 1, 51, de adsessorib., 7; C,, 
2, 1, de advocatis, 4; C., 3, 28, de inoff estar, '37 pr; C., 6, 22, qui test. . 
jacere possunt, 12; C, 6, 'Gi, de. bonis quae liberis, 7; C., 12, 31, de castrensi 
omniurn palatinorum peculio; C., h. t 6; Novella 123, cap. 19.. 

14) C., 6, 60, de bonis maternis- et materni generis; C., 6, 61, de bonis 
quae liberis in 'potestate patris constitutis ex: matrimonio vel” alias adquirun- 
ur, et eorum administratione. ! 

15) C., 6, 60, cit., 1, 
16) C, 6, 60, cit, 2 şi 3; C., 6, 61 cit, —5, - - 
17) ].. 2, 9, per guas personas, pr; C., 6, 61, de bonis quae liberis, 2, 

- 3 Du 49, 17, de casirensi Peru, 15 pr; Cc. 8, 45, de donat, 11 şi 17. C,, 5, 
16, de donat, inter v. et u; D., 7, l» de usujf. 21 şi 22, D., 29. 2, de adguir, 

„vel omit, hered, 45 Ş4. a 
18) C.6; 61, de bopis quae liberis, 8 $ 5, 

19) ]., 2, 12, quibus nor est permissum testam. facere, pr: C., 6, 22, 
ai. teste, fac. poss., 71; C., 6, 61, de bonis 5 auaeliberis, 8$.5 | 
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i Paterfamilias are asupra acestui. peculiu uzufructul, fără 
să fie obligat să dea cauţie 2; are deasemenea libera administrare 
şi în caz de nevoie, ori de folos îinvederat pentru fiul său, poate 
chiar să înstreineze bunurile, ce-l compun 2. Dar, el nu poate 

: conduce procesele privitoare la acest peculiu de cât cu voia 
„fiului său 22, o - | 

2. Peculium  adventicium irresulare: sau extraordinarium. 
„Peculiu adventiciu neregulat sau extraordinar se numeşte-de Ro- 
“manişti câtimea de bunuri necastrense, asupra cărora tatăl n'are 
uzufructul, iar fiul are depiină proprietate: şi liberă ' administrare, 
cu facultatea de a dispune. de ele şi de a reclamă în justiție 2. 

El are de obiect: Ceea, ce fiul dobândeşte fără voia ta- 
tălui său, mai ales o moştenire24.— Ceea, ce un al treilea lasă 

“fiului cu condiţia, ca tatăl lui să nu aibă uzufructul25.—Ceea 
ce dobândeşte fiul prin succesiunea ab intestalo de la un frate 
al său, ori dela o soră'a sa, în concurenţă cu tatăl 26.—Fideico- 
misul, ce s'a lăsat fiului şi pe care tată! lui începe să-l] risipească. — 
In sfârşit, lucra. nuptialia, pe care tată! le pierde în folosul fiu- 
lui din pricina unei despărţenii nedrepte 3%, . - 

B. Peculiul profecticiu a ştirbit numai elementul negativ 
al puterii părinteşti, fiindcă expunea pe tată să nu mai fie ne- 

„răspunzător (adică să fie răspunzător) de obligaţiile luate de 
—Jiliilamilias ai- săi. —- Dar, 'celelalte peculii au alterat adânc şi au 
denaturat chiar vechea organizare a familiei romane, prinaceea . 
că au atribuit fiilor ude familie bunuri. proprii. De la Justinian 

" paterfamilias dobândeşte prin filiifamilias ai săi numai ceea, ce 
aceştia au dobândit ca reprezentanţi ai tatălui lor, ori prin bu- 
nurile aparţinâd acestuia; ex substantia patris) 2, — De. aceea | 
am zis, că, de la Justinian, vechea regulă, că Țiliifamilias n'a “ 

- nici O avere, a ajuns să fie numai o excepție | - 

  

20) C., 6, 60, de bonis maternis; C., 6, 61, de bonis quae liberis. 
21) C., €, 60, de bonis maternis, 1. i , 
22) C., 6, 61, de bonis quae liberis, 8 $ 3, , a 

> 28)Cn6,61, debonis quaeliberis,S pr.şi $ 1; Novella, 117, cap. 1 ŞI. 
24) C., 6, 61, de bonis quae liberis, 8 pr, şi $1. 

. 25)" Novella 117, cap. 1. : 

26) Novella 118, cap. 2. | 
.27)-D., 36, 1, S. C. Trebeil, 50, | 
28) Novella 184, cap. 1l.. 

.29) V. mai sus n. 17.
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Secţia EI, 

ÎN “INCETAREA PUTERII PĂRINTEȘTI î. 

$. 367, . 

Piiterea părintească poate să înceteze prin moarte fizică, 

“prin moarte juridică (capitis deminutio), prin emancipare, prin 

” dobândirea unor demnități de către filiusfamilias şi drept pe- 

deapsă pentru paterfamilias. 

“A. Moartea fizică. Dacă paterfamilias moare şi dacă între 

el şi filiifamilias ai săi mu există nici o persoană intermediară, 

„puterea părintească încetează pentru totdeauna şi toţi; filiifami- 

- lias, care se găseau sub acea putere, ajung sui juris; iar dacă 

„există o persoană "intermediară, puterea părintească încetează - 

_numai în: persoana defunctului, şi filiifamilias cad sub puterea 

părintească a ascedentului intermediar ajuns sui juris 2. 

" Dacă filiusfamilias moare, puterea părintească încetează; 

fiindcă nu mai are obiect,.asupra căruia să poată i exercitată. 

B. Moartea juridică (capitis deminutio) sau a lui paterja- 

milias, sau a lui filius familias. > , 

1) Capitis deminutio maxima, . stângând libertatea şi cetă- 

ţenia stânge şi puterea. părintească, de oare ce aceasta nu există 

de cât în favoarea cetăţenilor romani şi asupra cetăţenilor ro- 

mani 3. — Dar, în virtutea lui jus postliminii, ea reînviază cu 

efect retroactiv, astiel în cât e privită, că ma încetat niciodată, 

“în două cazuri: Când paterfamilias scapă din robie şi îşi redo- 

bândeşte îndrituirile sale. Şi când filiusfamilias scapă din robie +. 

2) Capitis demninutio media stângând cetăţenia, stânge şi 

puterea părintească. — Dar aceasta poate reînvia. De pildă: Dacă 

paterfamilias, condamnat la deportare, este grațiat 5. 

  

1) ]., 1, 12, quibus modis jus potestatis solvitur, D., 1, 7, de adopt. et - 

emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvilur ; C., 8, 49 de eman- 

. cipationibus liberorun, : 
2) Cajus, 1, $ 127; J., fe. t., pr. 

+. 3) Cajus, 1, $8 128; 129, 181; [., f. tn S$ 1,2, 3 şi, 

"4) Cajus, 1, $ +20; |. fi. în SS 1 şi 5; D., 49, 15, de captivis, 14 şi 

25, —V. Maynz, | e. Ş$3%,n. 4. 
5) ]., h. tu, Ş 1; Paul, Sententiae, IV, 8, 24; c; 9, 51, de sententiam 

passis et Testitulis, 13. - 

N
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3) Capiltis deminuiio minima stânge puterea părintească : 
Când paterfamilias se pune "prin adrogaţie sub puterea pă 

rintească a altuia. In acest caz, nu numai'că el pierde puterea 
părintească asupra copiilor săi, dar, îi supune şi pe aceştia ace- 
leiaş puteri, sub care s'a pus elf. | 

Când. filiusfamilias este dat în adopţiune. — -De la Jus- 
tinian, aceasta se întâmplă numai cu plene adoptatus 7. 

Când filiafamilias cade în manus 8. 
Când Filiusfamilias este înstreinat (în dreptul vechiu) con- 

form legii 9. | 
„C. Emanciparea. Aceasta este. mijlocul regulat de a eliberă 

pe îiul de familie de puterea părintească, 
I. Ea este de două feluri: Voluntară şi silită, - 
1) Emanciarea voluntară este aceea, care se face cu voia: 

lui paterfamilias şi a lui filius familias. Dar, tatăl trebue să con- 
simtă expres, pe când fiul este de ajuns să nu contrazică 10, 

2) Emanciparea silită este aceea, care se face. sau fără 
„.voia tatălui, sau fără voia fiului. | 

„ Emanciparea făr' de voia tatălui sentâmplă în următoarele - 
trei cazuri: Când tatăl! maltratează pe fiul său!!. Cândtatăl a 
primit un legat, ce i s'a lăsat 'cu. condiţia, ca-să emancipeze pe 
fiul său *?. Şi când impuberul adrogat ajunge puber şi magistraţii ă 
„causa coenita silesc pe adrogator să-l emancipeze 33, 

Emanciparea fără'de voia fiului se mai întâmplă, în caz de' 
adopție: Adoptatorul poate ori când emancipă pe adoptat făr'de 
voia acestuia 14, 

II. La 'nceput emanciparea s se făcea prin mancipatio cum fiducia, 
urmată de eliberare (manumissio). Fiul trebuia să fie dat altei per-. * 
-soane de trei ori prin mancipaţie; iar fiica, nepoții, nepoatele 
şi. ceilalţi copii de sub putere eră- > de ajuns să fie daţi numai o 

6) V. mai sus $ 302, n. 18, p. 637, 
7) V. mai sus $ 363, n. 18, p. 660. 
8) Cajus, 1, $136. V. mai: jos $ 375, | 9) Cajus; 1, $ 117. 

i 10) Cajus, 1, $ 137, JA. i. 10; D., î. i, 3 C., 3, 41, de patria po- 
zestate &; C, hi. î.,5. - 

„11) D., 37, 12, si a parente q quis manumissus sit, 5, 
12) D., 35, 1, de condi, et demonstr., 92, ' 

13) V. mai sus $. 362, n. 28, 
14) V. mai sus $ 359, C, 11, 2, p. 650, rândul 5.
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singură dată. - Astfel, fiiul, de. pildă, ajunge in mancipio al do- 
bânditorului, adică în stare de quasi robie, şi trehuie să fie li- . 
berât din această stare. Conform cu pactum fiduciae, eliberarea: 
se face sau de dobânditor, exfraneus manumissor, care obţine astfel 
îndrituirea de patronat asupra emancipatului, sau dobânditorul 
trebuie să mancipeze pe fiu tatălui lui firesc, pentru ca aceasta 
să păşească la eliberare, parens manumissor, şi să dobândească 
el îndrituirea de patronat asupra emancipatilui 15. 

De la împăratul Anastase, atât absenţii cât şi prezenţii pot 
fi emancipaţi prin rescript împărătesc 16, Acest fel de emancipare: 
se numeşte emancipatio: Anastasiana. 

De la Justinian emanciparea se face printr'o declarare a- 
dresată autorității competente !7, Acest fel de emancipare se nu- 
meşte emancipatio Justinianea. 

“II. Emanciparea produce efecie atât pentru emancipat, cât 
şi pentru emancipator. - 

1) Pentru emancipat . Emancipatul poate dobândi peculium 
profecticium, pe care-l avea, dacă nu eră luat înapoi de tatăl 

său 15, şi dobândeşte în deplină proprietate peculium adventicium 

regulare 19, 
, 2) Pentru emancipatorul. de bună voie; Acest emancipator 
dobândeşte la 'nceput, o: treime din peculium adventicium în plină 

| proprietate ; iar de la Justinian păstrează uzufructul asupra unei 

jumătăţi din bunurile, ce compun acest peculiu %, 

| 3). Pentru emancipat și pentru orice fel de emancipator. 
Fiindcă emancipatul, în dreptul vechiu, trecea prin starea de in 

măncipio, suferea o capitis deminutio minima, care avea de efect 
să nimicească toate raporturile de drept recunoscute de jus ci- 

vile: Legăturile de adgnaţie erau rupte şi, copilul, eşind din familia 
sa civilă, pierdea îndrituirea de a moşteni ab intestato' pe mem- 

brii acestei familii 21.— In dreptul nou moştenirea ab intestato fiind 

! 15) Cai, 1, ȘS 132 şi 140; ]., h. i. $ 6. 
RI 16) C., îi. 5 h.t, $6. 

17) C. PA $ 6. 
18) V. mai sus Ş 366, n.8 . E a 
19) ]., 2, 9, per quas personas, $ 2; C., 6, 61, de bonis quae liberis; 6 

$ 3; C.,8, 49, de emancip., 6. : - | 
20) V. mai sus n. 19. ” 
21) Cajus, 1, $$ 162 A 163; J., 1, 16, de capilis demin., $ 3; D., 

- de. capile. minutis, 3 S 1; 38, 10, de gradibus, 4 *S 10. — Cf. 'c, ș 58, 
de Iegit. hered,, UL ,
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teni pe tatăl său, p. c. şi pe ceilalţi cognaţi ai săi 2, 
IV. În mod excepţional emanciparea poate fi revocată 

pentru ingratiiudine. — Pentru alte cauze emanciparea nu poate 
fi revocată&, , a 

D. Dobândirea unor demnități. In dreptul vechiu, copilul, 
care ajungea sau flamen .Dialis, sau virgo vestalis, eşea de sub 
puterea părintească fără să sufere vre o capitis deminutio şi deci 
fără să piardă îndrituirile de adgnaţie 2. 

- Justinian a alipit acest privilegiu şi de demnităţile de pa- 
triciu, consul, praefectus praetorio, episcop şi în general de 
toate: demnităţile, care scutesc de obligaţiile curiale%, 

E. Drept pedeapsă pentru tată: E 
Tatăl, dacă contractează o căsătorie incestuoasă, pierde - 

puterea părintească asupra „Copiilor, pe care i-ar avea dintro : 
căsătorie anterioară 2%,__Dacă leapădă pe copilul său, p. €. şi dacă 
prostitueşte pe fiica sa,, tatăl deasemenea pierde puterea asupra 
acestora 27, Da 

bazată pe cognaţie, emancipatul, rămânând cognat, poate MOş- 

CAP. II. 
Ă . - d . | 

Puterea stăpânului asupra robului!. 

Ş. 368. Generalităţi. 

| A. Romanii, ca şi tGate celelalte popoare ale antichităţii, au 
„Cunoscut numai îndrituirile cetățeanului nu şi pe acelea ale o- 
mului. Deabia marea revoluţie franceză a proclamat îndrituirile 
omului! i o | 

“La Romani robia este privită ca o instituţie a lui jus gen- 

  

22) Cajus, 1 $ 158; ]., 3, 1, de hered. ab' intest., Ş 11; Novella 118 
pr. şi cap.4., „i 

- 23) Vatic. frazm., 248; C., 8, 50, de ikgratis liberis,-1. 
24) Cajus, 1 $$ 130 şi 145,3, 8114. - 
25) Ji» h. £., $4; C., 10, 31, de decurion. et fuliis eor., 66; C., 12, 3, 

de consulibus, 5; Novella 81. i 
26) Novella 12, cap. 2. ” A 
27) C., 8, 52, de infantibus expositis 2; C., 11, 40, de spectaculis, 6, 

1) V. Maynz, |. c., III, S$ 333—337, “ a 

„s. G. Longinescu, — Drept Roman, _ E . -43



N 

— 614 — i 

tium 2. Dat, cele mai multe regule, care-o cârmuesc, au un ca- 
racter cu totul civil, | 

B. Dominica poiestas se, 'numeşte puterea, pe : care „cetă- 
ţeanul roman o are asupra robilor săi. Ri 

Acel, care are o astfel de putere, se numeşte dominus, stă- 

pân. Robul se numeşte servus, mancipium, homo. , 
„Ea se caracterizează prin aceea, că este absolută. Deci, 

este identică, la iel, cu îndrituirea de proprietate. — Robul, nu 

numai că este o fiinţă fără îndrituiri, fără personalitate juridică, 
„daodowzoş 3, dar este res mancipi in commercio + Şi, dacă are stă- 
pân 5, aparţine acestuia, întocmai după <€ cuni lucrurile, corporale 
aparţin proprietarului. 

- C. Dominica potestas produce efecte atât față de stăpân, 
cât şi faţă de rob, fie rob privat, fie rob public. 

l. In ce priveşte pe stăpân. Acesta 'are asupra robului său 
îndrituirea de viaţă şi de moarte, de înstreinare, de lepădare şi 
de a dobândi tot ceeace produce. 

1) Indrituirea de viață.şi de moarte. La început,  îndrituirea 
aceasta este înfrânată numai de opinia publică şi de censori.— 
Mai pe urmă, diferite legi opresc omorirea şi corectarea cu cru- 

” zime a robilor fărde intervenţia autorităţii 6 şi califică de crimă 
castrarea lor 7. —De la Claudiu omorirea robilor bătrâni, ori 
bolnavi, spre a ne scăpa de ei, este pedepsită cu moartea. 3, 

2) Indrituirea de înstreinare. Dar, lex Petronia (probabil 
din vremea lui August) opreşte vânzarea robului, pentru ca să 
se lupte cu fiarele 9. Alte legi opresc: să se vândă separat membrii 
unei familii de robi!0, 

  

2) Cajus, 1 $ 52; ].. 1, S, de his qui sui juris, $ 1; Du 1, 1, de jus- 
zilia et jure. 4. E ” ! 

3)-V. Vol. 1, 1, $ 16, n. 10 şi 11 p. 192. 
4) Cajus, î $ 54, 2 $ 13; ]., 2, 20, de legatis, Ş 22. 
5) Se poate şi ca un rob să n'aibă stăpân. V. mai jos $ 369, n. 4, 

p. 677, $ 370, n. 11, p. 084, $ 371, n. 26, p. 688 ete, o 
6) Cajus, 1 Ş 53; ]., 1, S, de his qui sui juris, $ 2, 
7) Paul, Sententiae, V, 23 Ş 13; D.,48,8, al leg. Cornel. de sicar., 3. 

$4,4$2,6. -: 
8) Dion Cassius, LX, 29; Suctoniu, Claudius, cap. 25, . 
9) D, 18, 1, de conirah. emi., 42; D., 48, 8 ad leg. Cornel, de sicar., 

11.$$'1 şi 2 
10) D,, 21; 1, de aedil. ed., 35 C., 3, 38, communia utriusque judicii 

11; C., 11, 47, de agricolis, 7
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3) Indrituirea de lepădare. Dar, de la Claudiu, robii lepă- 
daţi, fiindcă sunt bătrâni, ori bolnavi, ajung liberi. 

4) Indrituirea de a dobândi tot ceeace prodiice robul 2. Stă-- 
pânul dobândeşte cesa, ce robul produce prin activitatea sa. 
lizică şi anume. progenitura şi produsele muncei sale, p. c. şi 
ceea ce produce prin activitatea sa intelectuală, adică prin ac- 
tele juridice, pe care le face, 

II. In ce priveşte pe robul privat, Robul mare nici îndrituiri . 
personale şi nici îndrituiri patrimoniale. 

1) Fiindcă robul n'âre nici o îndrifuire personală, de aceea 
între robi nu există căsătorie, ci numai contubernium, şi nu există 
nici înrudiri, ci numai cognationes“ serviles 8, 

2) Fiindcă robul w'are nici'o fndrituire patrimonială, nu 
poate av=a nici îndrituirea de proprietate, nici jura în re, şi nici 
îndrituiri de obligaţii (să fie creditor). Dacă dobândeşte astiel 
de indrituiri, ele se cuvin stăpânului său, căci tot, ce dobândeşte 
un membru al familiei, se cuvine şelului familiei, - 

3) Dar, interesul stăpânului a făcut să se admită câteva 
abateri de la regulă, că robul e o îiiriță fâr'de îndrituiri şi fără - 
de capacitate juridică. Astfel: 

„_ Robul e capabil să ajunză creditor natural (naturaliter) al 
"stăpânului său, dacă vrea acesta îi. “ i 

E capabil să ajungă datornic natural fie ai stăpânului 
său 15, fie al altor persoane!6. îDar, dacă raporturile obligatoare 
contractate în vremea robiei continuă să existe şi după desro-. 
Dire, el ajunge datornic conform cu jus civile,” 

Delictele private, săvârşite de” un rob în paguba altuia decât 
a stăpânului lui, dau păgubaşului Sau cctiones noxales contra slă- 

11) D., 40, 8, qui sine e manumissione, 2, c,, 16, de latina liberi. tol- 
= denda, 1$ 3 
o. 12) V. mai jos, $ 369, n. 6 şi urm, . 

13) D., 48,5, ad leg. Jul. de adult, 6 pri C, 9, 9, cod,, 23 şi 24, D., 
23, 2, de ritu nupt., 14 $2 

14) D., 15,1, de peculio, 49 $ 2 
15) D., 15,1, de peculio, 5 $ 4, 9 ş 2; L 3, 21, de fidejuss., S 1; 

-4, 3, de dolo malo,7 $ 8; D., 44, 7, de oblig. et act, 14. 
" 16) Paul, ÎI, 13, 9; D., 12, 6, de condiet. indeb., 13; pr. D., 16,3, de- 

posili, | $ 18; D. 19, 1, emti, 24 $ 2; D., 39, 5, de donai., 19 s 4; D, 46, 
1, de fidejuss. 21 $ 2; D., 46, 3, de solut, 84; C., 4, 1% an Servus pro suo 
facto post manumiss. teneatur, 1şi2. 

„ 17) D., 16,3, depositi, 21 $1. 
=
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pânului în vremea robiei.'8, sau acţiuni directe contra făptaşului 
după desrobirea acestuia 19, - a 
„Dacă robul a fost victima unui delict, stăpânul pe deoparte * 

poate, in caz de.omor, să înceapă o urmărire publică %, iar în 
caz de injurii grave să intenteze actio injuriarum 21; pe de altă 

- parte stăpânul poate să .intenteze şi acţiunile pentru repararea 
pagubei pricinuite, ca şi cum ar îi vorba de un lucria deteriorat, 
ori vătămat, d. p. poate să intenteze acfio legiș Aguiliae, actio 
de servo corrupto ş. a.2 a D= 

| Robul, dacă săvârşeşte o crimă publică, este pedepsit ca 
“şi cum ar fi liber, dar mai aspru. — Senatusconsultul Silanian | 

dispune, că, în caz de asasinare a stăpânului, toţi robii puberi, | 
„Care se găsesc sub acelaş acoperiş cu acesta, să fie torturați şi 
pedepsiţi cu moartea, dacă nevinovăția lor nu este stabilită 2%. 

III. IA ce privește pe robul public. Acesta estă' capabil să | dispună mortis causa de jumătate din peculiul său2:, | 

i 

„Secţia |, 

PUTERILE CUPRINSE IN PUTEREA STĂPÂNULUI. 

$. 369. | îi 

A. Asupra unui rob putem avea sau îndrituirea de propri- 
etate, sau 'un jus in re, sau posesia de bună credință. Să 
cercetăm pe rând aceste îndrituiri, 

|. /ndrituirea de proprietate. Din cele spuse mai sus rezultă, 
că stăpânul aie asupra robului său îndrituirea de proprietate în 

IS 

  

18) V. mai sus $ 288, A, |, p. 410 şi urm. | ” 
19) Cajus, 4 $ 78; ]., 4, 8, de noxal, act., Ş 5; D., 44, 7, de oblig. . “- et act, 14; C., 4, 14, an servus pro facto Su0, di | : 20) Cajus, 3 $ 213; ].. 4, 3, de lege Aquil., $ 11; D., 9, 2, ad leg. Aquil., 23 S$ 9 şi 10. | . . , 21) Cajus, 3 $ 222; ]., 4, 4, de injurii, $$ 2—7; D., 47, 10, de in- juriis, 15 S$ 34—49, 16, 17. . " 
22) ].. 4, 3, de lege Aauil., Ş ui; ]., 4, 4, de injuriis, Ş 3; D., 47, 10, eod., 15 SŞ 34 şi 35,25; D., 48, 5, ad leg. Jul. de adult, 6 pr; D., 19, "5, de praescr, verb., 14 $ 1. | . ” 

23) V. Maynz, 1, c, III. $ 333, n. 23, 
24) Uipian, Regulae, 20 $ 16.  
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înţelesul cel mai absolut şi ce! mai întins. De aceea, el îl poate 

cere înapoi: din ori şi ce mână prin rei vindicatio. — Deosebim 
mai multe cazuri, după cum robul are un singur stăpân, ori mai 
mulţi, un stăpân quiritar, ori unul bonitar. 

1) Robul e proprielatea unuia singur, care e stăpân atât 
- conform cu jus civile, cât și conform cu jus honorarium, adică e 

stâpân ex utroque jure. — In acest 'caz stăpânul are următoarele 
îndrituiri : 

Are posesia robului. — — Robul, chiar, dacă fuge de Ja 

stăpân, este privit, că s'a furat pe el însuş; deaceea, el rămâne 

în chip fictiv în posesia stăpânului, continuă să dobândească 
pentru aceasta şi chiar un al treilea de bunăcredinţă nu poate 
dobândi prin usucapiune proprietatea asupra lui î. — Stăpânul 
pierde posesia robului fugitiv deabea atunci, când un al treilea 

“se pune înposesia lui? 
- Poate înstreină 'robul. Instreinarca poate fi făcută cu diferite 

clauze: Ca robul să riu locuească în cutare localitate, ca do- 

„bânditorul să-l desrobească, - ori să nu prostituească roaba cum- 

părată 3. 
Ă Poate lepădă robul. Robul lepădat, deşi nu mai are stăpân. 

totuş: nu ajunge liber, ci este res nullius şi poate îi dobândit 

prin occupatio de cel dintăi ocupant 4, 
Poate desrobi robul şi astfel ajunge patronul desrobitului 5: 

“ Dobândește tot ceea, ce e produs de activitatea fizică, ori inte- 

tectuală'a robului. Astfel : Stăpânul dobândeşte copiii robului (puii 

de rob) 6 şi produsele muncei lui 7.—Deasemeiea, dacă posedă - 
robul, poate dobândi posesia prin el 8. O dobândeşte, dacă ştie, că 

1) Vatic. fragm., 89; ]., 2, 6,-de usucap.. 8 1; D; 6, 2, de Publiciana 
in rem act, 15; D., 41, 2, de adq. poss, 1 $ 14, 13 pr. 15,50 $1; De 4, 
3, de usurp„ 15 $ 1; D., 47, 2, de furtis, 60; C., 6, 1, de servis fugit, 

2) D., 41, 2, de adg. poss,, 47. - | 

- 3) Vatie. fragm., 6; D., 18,7, "de servis exportandis.; C., 4, 35, eod.. 

4) Cf, D., 9, 4, de noxal. act., 38 Ş 1; D., 41, 7, pro derelicto, 8 D.. 
„45, 3,.de stip. serv., 36. , 

__5) V. mai jos $. 373, p. 692. 

6) ]., 1,3, de jure person., S 4; ]., 2, 1, de Ter. divis., Ss 37. V. Vol. |], 

„2, $ 84, Usurfructus, V, 2, b, a, p. 166. 
7) Cajus, 2 91; ]., 2, 9, per quas person, $ 4;:D., 41,1, de adq. rer. 

domin., 10 $ 3. V. Vol. [, 2, 8 84,p. 178: Operae servorum. 

. 8) Caius, 2 $$Ş 86, 87, 89, :90 in fine; D., 41,1, de ada. re. dom, 21 
Pra D., și, 2, de ada. poss., 1 $ 6. . 

Ss
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robul a dobândit'o. Dar, dacă nu ştie, ori nu poate să ştie (fiindcă 
e copil, ori nebun), n'o dobândeşte, afară de p singură abatere şi 
anume, dacă e vorba de o posesie dobândită derob ex peculiari ca 
usa %— Dacă nu posedă robul, fiindcă acesta se crede liber şi. 
se găseşte de fapt liber (adică se găseşte în posesia libertăţii), 
stăpânul nu dobândeşie posesia dobândită de robul său 10, “Dea- 
semenea stăpânul, dacă nu posedă de fapt robul, fiindcă l-a dat 
în amanet, nu poate dobăndi posesia printrun astfel de robii. 
Stăpânul dobândeşte Proprietatea lucrurilor mancipi prin man- 
cipatio - tăcută de robul său; dar, nu prin în jure cessio, fiindcă 

reprezentarea în justiţie nefiind îngăduită la'nceput nici prin oamenii 
liberi, cu atât mai mult nu putea fi ingăduită prin robi, — 
Proprietatea lucrurilor nec mancipi 0 dobândeşte prin traditio 
făcută robului său, dar numai când în acest chip a putut do-. 
bândi şi posesia !, —Dacă un rob e numit moştenitor testa- 

„. mentar de altcineva, stăpânul robului dobândeşte moştenirea 
nuriai, dacă îi dă jussus, ca s'o primească!41.—Dacă stăpânul este co- 
pil, ori nebun, tutorul ori curatorul său trebuie să dea acel jussus 15,— 
In materie de moştenire apare folosul cel mare al robilor: La Ro- - 
mani îndrituirea de moştenire nu se poate înstreină (d. p. vinde, 
dărui etc.). Ca să se ajungă la rezultatul, la care S'ar fi ajuns, 
dacă îndrituirea de moştenire. s'ar fi putut înstreină, "Romanii 
“păşeau în chipul următor: Stăpânul robului, care fusese numit 
moştenitor, nu da acestuia jussus, ca să dobândească moşte- 
nirea, ci-l înstreină şi, noul stăpân, dacă voia s?o dobândească, 
îi da jussus, iar dacă voia so poată înstreină, nu-i da juSsus, 
ci, când se prezentă prilejul dorit de a o înstreină, vindea robul 
celuia, care voia so cumpăre Ş. a. m. d, — In sfârşit, stăpânul 
dobândeşte legatul lăsat robului său, fără să mai fie nevoie de 

  

9) V. Vol. 1,2, $ 64, E, Ul, p. 26. 
10) D., 40, 512, de liberali causa, 25 $ 2; D., 41, 2, de adquir. _poss., 3 $ 10. - | | A 11) D., 4t, 2, de adauir. poss. 1 $ 15. - 12) G. Danielopo!, Explicaţia Instituţiunilor lui Justinian, p 489, spune, că stăpânul nu poate dobândi res mancipi prin in jure cessio făcută de - robii săi. Dar, peste patru pagini, la p.493, se contrazice şi spune, că a- -ceasta se poate! | 13) V. mai sus n.9. 

"*14) Cajus, 2 $$ 87, 185—190; ].. 2, 9, per quas person., SŞ 3 şi 4. 15) |. 1, 21, de auctoritate tutorum, Ş 1;.D., 26, 8, de auctor. et con=. sensu tutorum et- curatorum, 9 SS 3 şi 4, 11; D., 29, 2, de adquir. hered., 3 pr. şi 63; D., 36, 1, ad Se. Trebell., 37 $ 2; C.,5, 70, de curatore fu= ziosi, 1 Ş 3. " | | | 
„N



jussus. Ba, după părerea Cassianilor sau 1 Sabinianilor, stăpânul 
„dobândeşte acest legat, chiar fără să ştiet? | 

2) Robul e proprietatea comună'-a doi. sau. mai mulji stă» 
pâni, ex utroque jure. 

In acest caz fiecare coproprietar câştigă în proporţie cu 
partea sa de stăpân ceea, ce produce robul comun, 

Insă, robul dobândeşte numai pentru unul din stăpâni: 
Dacă, la facerea actului juridic arată numai numele acestuia 18. . 
Dacă lucrează numai după ordinele” acestuia. (In privinţa aceasta 
fusese controversă între cele două școli romane. Justinian, ad- 
mițând părerea Cassianilor sau Sabinianilor, a curmato în sen-. 
sul aratat) i. Şi, dacă e vorba de dobândirea unei servituți pre- 
"diale în favoarea unui praedium aparţinând numai acestuia 2, 

In colo se aplică regulele de la coproprietate. 
3) Robul e proprietatea unei moşteniri deschise, dar nedo- 

bândită încă (hereditas jacens). 
| O astiel de- moştenire poate dobândi îndrituiri numai prin 

acele acte, pe care 'robii săi le pot face, fără să fie nevoie de 
un fapt material al stăpânului lor, ori fără să fie nevoie de un 
jussus pentru primirea unei moşteniri. De pildă: Hereditas jacens 
poate dobândi printr'o stipulaţie încheiată de un rob al său. — 
Insă, dacă e vorba, ca'robul să facă un act, care sau este un 
fapt material al stăpânului, sau un jussus de mai sus, atunci, 
intru cât hereditas jacens nici nu poate face fapte materiale, nici | 
nu poate da acel jussus, ea nu poate dobândi prin astfel de acte - 
ale robilor săi. 

4) Robul e proprietate bonitară a unui cetățean. 
„ Stăpânul în acest caz dobândeşte tot ceea, ce produce 

robul? 2, Dar, nu-l poate desrobi şi deci, nu poate ajunge patro- : 
nul 12, 

II. Jura în re. 

16) V. mai sus n, 12.— Caius, : 2 Ş 193, . a 
17) Cajus, 3 $ 167. - , , 18) Cajus, 3 $ 167 in ine, : : 

| '19) Cajus, 3 Ş 167 a; C., 4, 27, per quas personas, 2 > (3); ]., 3, 23, 
per quas.personas, Ş 3.. 

20) D., 41, 1, de adquir. re. dom., 23 $ 3. 
20) V. mai jos Hereditas jacens. 

„ 22) Cajus, 1 $$ 12 şi 54,2 $88,3,$8 165; » 1 8 de his qui sui, 
$ 1 în ” fine, | i 

23) Cajus, 2 ss 1: şi 17, 
/
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Robul, ca şi ori ce lucru mişcător, poate fi dat amanet 24. 
Asupra unui rob se poate înființă o servitute personală, d. 

p. un uzuiruct, ori un uz, ori operae servorum. Uzufructuarul va 
dobândi tot. ceea, ce robul produce prin munca sa, ex operis 
Suis p. c. şi posesia dobândită de rob şi tot ceeace acesta 
produce ex substantia. usufructuarii, ex re ejus cui serviț2, — 
Uzuarul va dobândi posesia dobândită de robul supus uzului 26. -. 
— Indrituitul la operae servorum dobândeşte tot ceea, ce robul 
produce prin munca sa, şi-l poate închiriă 27, 

II. Posesia de bună credinţă. | 
In acest caz, posesorul de -bună credinţă al robului are pe 

deoparte îndrituirile, pe care le are uzuiructuarul unui rob, iar 
pe de altă parte poate dobândi proprietatea robului prin usuca-- 
piune şi, până la împlinirea acesteia, are acfio  Publiciana 3%, 

| B. Starea “robului faţă de stăpânul său poate să sufere. 
„schimbări prin aceea, că stăpânul, fie din interes, fie din bună- 
voință, sau îi încredinţează un peculiu, sau îi îngăduie să şi-l 
facă din economii?.— Obiectul acestui peculiu poate. fi tot felul 
de lucruri, chiar şi robi. Aceşti robi se nuinesc vicarii50,—: 
Faţă de peculiu stăpânul şi robul au aceleaşi îndrituiri ca şi 
paterjamilias şi filiusfamilias faţă de peculiul profecticiu 31.— Prin 
lucrurile, care fac parte din peculiu, ex peculiari causa, robul 
poate câştigă posesia pentru stăpânul său chiar fără ştirea acestuia, 
deci chiar dacă stăpânul este sau copil, sau nebun, sau captiv 2.— 
Cele mai adese ori acest peculiu sefvea robului, ca să-şi răscumpere 

„libertatea. Stăpânul rare ori i-l luă înapoi. De la Sever şi Caracalla. 
robul dobândeşte peculiu pentru totdeauna, dacă stăpânul, desro-. 
bindu-l, nu i-l ia înapoi, - Me 

„Ce Pentru valorificarea îndrituirilor de mai sis asupra ro- .! 
bului servesc acţiunile corespunzătoare fiecărei îndrituiri. Astfel, 
de pildă, proprietarul robului pentru ocrotirea îndrituirii de proprie= . 
tate are rei vindicatio, actio Publiciana, actio negatoria, actio negato-- 

24) C., 1, 8, de servo pignori dato. . i 25) V. Vol. 1,2, $84,p. 165, b, a. ” 26) D., 7, 8, de usu, 12 S$ 5 şi urm., 13,14$1,16£1,20. 27) V. Vol. 1,2, $ 84, p. 175,1. . 
" 28) V. mai sus n. 25.—D,, 22, 1, de usuris, 28; D., 47, 2, de furtis, 

% S ) D., 15, 1, de peculio, 39. 
'30) D., 15, 1, de peculio, 7 $ 4. 
31) V. mai sus $ 366, A, 1, p. 666—667. 
32) V. V. Vol. 1, 2, $4,FE, Ul, p.26. - 
33) Vatic. fragm. 261; ]., 2, 20, de legatis, $ 20, 

>
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ria Publiciana; iar din pricina proprietăţii are condictio furtiva, actio 
furti, actio vi bonorum raptorum, actio legis Aquiliae, actio înju= „riarum şi actio de servo corrupto. Uzuiructuarul are actio confes- Soria ş.a. m. d.— Acţiunile privitoare la proprietate 'şi Ia celelalte 
îndrituiri reale pot fi. intentate contra orcărei persoane, care 

„impiedică pe stăpân să-şi exercite puterile; care i se cuvin. — 
Ele, când sunt intentate contra unui al treilea, care vatamă în- 
drituirile stăpânului, nu prezintă nici o particularitate. Dar, re; 
vindicatio, prin care reclamantul pretinde, că. persoana, contra căreia a intentat-o, este robul său, cuprinde în sine şi o ches- 
tiune de libertate, liberale judicium sau liberalis- causa, despre care vom vorbi în special mai jos, | 

„Pentru ca fostul stăpân să-și valorifice îndrituirea sa de „Paironat asupra desrobiţilor şi pentru ca ingenuitatea să fie apă- 
rată în contra usurpărilor patronatului servesc acţiunile preju- - diciale analoage cu liberale judicium 3, 

Pentru ocrotirea posesiei robului servesc interdicta reti- 
" nendae Possessionis, mai ales interdictul ulrubi, p. c. şi interdicta - Tecuperandae possessionis. lar pentru a înlesni- exercițiul îndrilui- rilor de stăpân şi de patron servesc inferdicta exhibitoria 3, | 

D. Liberale judicium sau liberălis causa %. Procesele privi- 
toare la libertate pot fi de două feluri: Acelea prin. care se re- 
clamă, că un om liber este rob, ex libertate in servilutem vindi- 
care (petere sau proclamare) şi acelea prin care se reclamă, că ' un rob este om liber, ex servitute in libertatem vindicăre a, 

„In cazut întăi, reclamant este acel, care pretinde, că e stăpân, iar pârât este acel care pretinde, că este liber. — In cazul 
“al doilea, reclamant poate fi sau acel care pretinde, că este om liber, sau oricine are: interes, ca cineva să nu fie în stare de robie şi anume, tatăl, mama, copiii şi chiar numai cognaţii acestuia, sau patronul desrobitului; iar pârăt este acel, care pre- tinde, că e stăpân, A 

In Cazul întăi, acel, care pretinde, că e stăpân, poate să. întrebuinţeze rizanus injectio extrajudecătorească, 

  

„ 34) Cajus, 4 $ 44; ]., 4, 6, de action. $43.. - 
35) V. mai sus ş 298, B, p. 435, n. 23. , 
36) D., 40, 12, de liberali causa; C., 7, 16, eodem. 
37) Cajus, 4 $ 44; ].. 4, 6, de actionibus, Ş 13. 

| 38) D., hi. £, 1—$; Cajus, 4 $ 82; ].,4, 10, de iis per quos agere POssumus, pr... - A | o 

A 
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In amândouă cazurile acel, căruia i se tăgădueşte liber- 
tatea, acel, despre care se. zice, că e rob, nu poate nici să re- 
clame şi nici să se apere de cât, dacă găseşte. uh- vindex liber- - 
tatis sau adsertor libertatis %. In caz afirmativ, el se bucură de 
libertate atâta vreme cât durează procesul, vindiciae secundum 
libertatem dabantur*0; iar adsertor liberlatis lucrează în numele : 

3 

interesat putând să reclame şi să se apere singur 41, 
„ Dovada în materia noastră e cârmuită de altfel de regule 

de cât în procesele privitoare la puterea părintească :. Am văzut, 

său propriu. — Justinian a desfiintat pe. ddsertor libertatis, cel 

că filiaţia legitimă presupune neapărat puterea părintească. Dar, i 
calitatea de- om nu împlică nici libertatea şi nici robiă. „Omul,. 
din fire, nu-i nici liber, nici rob“. De aceea, dacă statu Quo nu-i 
contestat, atunci, cine vrea să schimbe statu Quo, care există 

-sime dolo malo în clipa reclamaţiei, el trebuie să facă dovada. 
— Insă, dacă statu quo este contestat, trebuie să se hotărască. * 
mai întăi sau possessio libertalis, sau possessio. servitutis, pentru 
ca să se fixeze rolul, pe care părțile trebuie să-l ia una faţă . 
de cealaltă 2, A 

Hotărirea, care se rostește fie în procesul de libertate, fie 
" în acel de robie, are, conform regulelor generale, putere de 

lucru judecat numai între părţi. Pe vremea când există adsertor 
libertatis, care lucră în numele său, părți erau acel, care se 
pretindea stăpân, şi acel, care eră adsertor liberfatis. Deci, dacă 
se găsea un alt adsertor, se putea începe un al doilea: proces' 
(secunda adsertio), un al treilea proces (feriia adsertio) ş. a. m. 
d 8,—Dar, se putea, ca hotărîrea să aibă putere de lucru judecat 
şi faţă de toţi, erga omnes. Aceasta se întâmplă, când prin ea se 

- recunoaşte in mod absolut starea de libertate ori de ingenuitate: 
a unuia din împricinaţi 4, 

39) Cajus, 4 $ 14; Paul, Sententiae, V, 1, 5; Vatic. fragm. 324. 
| 40) D., h. î., 24, 25 $ 2. 29; D,, 41, 2, de adquir. poss, $ 10 in fine; 

„Cu h. îs 14; C., 5, 34, qui dare tutores, |. 
41) C., 7, 17, de adsertione tollenaa. 
42) D., h. î,7 $ 5, 10, 11, 12 pr, şi $ 4; D,, 3, 3, de procurat, 3955. 

- 43) Th. Cu, 4. 8, le liberali causa, 1. 
44) Du hit 27 $ 1; Du, 40, 16, de cnllusione detegenda, 1 si 4; D, 

37, 14, de jure palronatus, 14: D., 12, 2, de jure jurando, 3 $ 3. — V. Maynz, - 
I, c., III, $ 334, n. 49. 

e



| — 683 — 

Acel, care a pus în mişcare pe nedreptul O liberalis causa, 
poate pe de o parte să fie reclamat printro' in factum actio, ca 
să repare paguba pricinuită celuilalt împricinat; iar pe de altă 

„parte poate fi expus la pedepse: criminale (exilul etc) 45, 

* Secţia. ” 
y 

INFIINŢAREA ROBIEL 

$. 370. 

Robia se înfiinţează prin captivitate, prin naştere şi drept 
pedeapsă. “ a 

A. Captivitatea. 
Streinul duşman prins de Romani ajunge servus, robul aces-. 

tora. (Captivii puteau îi omoriţi. In loc de aceasta erau vânduți 
şi deci erau conservaţi. De aceia, de la servare, a conservă, li” 
s'a dat numele de servi, conservaţi !). , 

- Cetăţeanul roman prins de duşmani deasemenea ajunge 
“rob; dar, rob fără stăpân, fiindcă jus civile nu recunoaşte de 
loc, ca duşmanii să aibă îndrituirea de proprietate. Deci, el era 
res nullius şi âr fi putut să fie dobândit, după întoarcerea sa, 
de cel 'dintăi venit prin ocupaţie. Aceasta ar fi fost contra drep- . 
tăţii şi interesului bine înţeles al statului. De aceia s'a admis, că 
prizonierul (robitul) dacă eră luat înapol de armata romană, ori dacă 
izbutea să se întoarcă în patrie (postliminio :reversus), să fie 
privit, că n'a fost niciodată rob şi în virtutea lui jus postliminii 
să-şi redobândească toate indrituirile de mai înainte 2, — Afară de 

„această ficţiune, lex Cornelia a mai admis una: Cetăţeanul, care 
moare în robie, este privit, că a murit în clipa în care a fost 
prins: De aci urmează pe: deoparte, că testamentul făcut de e! 
înainte de captivitate. este testamentul unui om liber şi deci îşi 
va produce efectele; iar pe de -altă parte, că, dacă nu făcuse 

„ testament, moştenirea sa e privită ca deschisă ab întestato în 
clipa, În care a fost prins 3. ” 

45) Duh. + 12 in fine, 13, 39 $ 1, 41 ŞI. 
1) Ji 1» 3. de jure personarum, $ 3. -. | .. N „ 2) Cajus, 1, $ 129; ].,1,12, quibus modis jus potestatis solvitur, $ 5; D., 49, 15, de captivis, 19. ăi - - _3) Ulpian, 18 $ 5; Paul, Sententiae, II, 4 A, 8; D., 49, 15,. de cap- 

tivis, 18. . ”
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B. Naşterea. | a | 
Copilul născut dintro roabă este rob, fiindcă aceasta este 

conform regulelor de la accesiune şi fiindcă, neexistând justae 
nuptiae c'o .roabă, copiii acesteia sunt nelegitimi, mau tată, şi 
deci urmează starea, pe care o are mama în clipa naşterii, 1— - 
De le:Justinian, care a primit părerea lui' Paul şi alui Marcian, 
dacă mama a fost.liberă o clipă în, timpul sarcinei, copilul se 
'naşte liber 5, Do | 

-C. Drept pedeapsă. | a , 
1) In dreptul vechiu: Cetăţenii, care se sustrag sau de la 

cens (nu plătesc contribuţiile), sau de la serviciul ostățesc (de- 
sertează), pot îi vânduți * de magistrat şi ajung robi. —Dator- 
nicul vândut de creditorul său frans Tiberim (în _streinătate), 
filiifamilias vânduți trans Tiberim de paterfamilias al tor şi hoţul 
vândut de: păgubaş ajung Tobi 5. — In sfârşit, civis. hostibus 

„ deditus ajunge. rob 7, - 
2) Cetăţeana, care, trăind în contubernium cu robul altuia, * 

continuă această relaţie în contra voinţei stăpânului robului şi 
cu toate somaţiile acestuia, pierde libertatea şi averea să în fa- 
voarea stăpânului acelui rob, — Justinian a desființat această 
regulă 8, : | : - 

- 3) Desrobitul, care se -face vinovat de ingratitudine faţă 
de patronul său, poate să ajungă din nou. rob $, 

4) Omul liber, care în chip fraudulos se lasă să fie vândut: 
ca rob, pentru ca să se împărtășească din preţul vânzării (pretii 

» Darticipandi causa), pierde libertatea şi ajunge robul cumpără- 
torului 10, ” 

.5) In vremea impăraţilor condamnaţii la ocne şi mine a= 
_jung robi fără stăpân. — Justinian a. desfiinţat 'acest cazi, 

  

4) Cajus, 1 $ 82, 85, 88—91. — V. Vol, |. 1, $ 18, n. 3, p. 203. 
5) | 1, 4, de ingenuis, pr. V. Vol, I, 1, $ 18, V, 5, p. 205, 
6! Tit Liviu, Ep., 55; Cicero, pro Caec., 34, 99, de oratore, 1, 40, 181, Aulus Gelliiis, 20, 1, 47. Lex XII Tab, 3, 5; Cajus, 3 $ 189. 
7) V. Vol. 1,1,.$18,8,V,1, p. 216. a 
8) V. Vol. 1, 1, $ 18, n. 28, p. 216. 
9) V. mai jos $ 373, n.2, 
10) ]., 1, 3, de jure person. $ 4; D., 40, 12, de liberali causa, 7pr. e şi SS 1—3, 14, 23 pr., 40. 

11) Novella 22, cap. 8.! “ 

i
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- „- "Secţia II, 

INCETAREA ROBIEI. 

8 37i. | 

A. Robia poate să înceteze cu. voia stăpânului prin manu- 
missio 1, 

|. Manumissio înseamnă în general eliberarea de sub o pu- 
tere oarecare, deci şi eliberarea de sub dominica potestas, adică 

_ desrobirea. 

Il. Romanii se bucurau. de o facultate „nemărginită de a 
desrobi. 

1. In dreptul vechiu desrobirea se poate face în trei feluri: 2 
| Vindicta, censu, testamenio. 

Vindicta. Pentru aceasta se păşeşte la început, la o in jure 
cessio. De acord cu-stăpânul robului un cetăţean, d. p. un lictor 
intentează fictiv vindicatio libertatis, susţinând, că robul este om 

“liber, iar stăpânul robului, prezent în proces, sau recunoaşte re- 
clamaţia, 'sau n'o contrazice. Numele acestui chip de desrobire .. 
se trage de la o: vergea (vindicta), cu care lictorul şi ştăpânul 
atingeau pe rând capul robului 2— Mai târziu vindicta a fost.sim- 
plificată şi redusă la o declaraţie făcută magistratului competent, 
“pretor ori proconsul, chiar pe când acesta se ducea d. p. la baie, 
-ori la teatru, manumissio in transitu +, 

Censu sau lustrali censu. Censorul conform cererii stăpâ- _ 
nului înscriă pe rob în lista cetăţenilor. — Acest chip de des- 

“ robire-a dispărut odată cu censul 5, 

„ Testamento 6, Desrobirea se poate face prin testament sau 
„de proprietarul robului, sau chiar de un neproprietar, — Propri- 
etarul robului putea să-l desrobească în trei feluri: Sau nu- 
mindu-l moştenitor prin testament şi hărăzându-i în acelaş timp - 
libertatea. In acest caz, întru cât testamentul produce efecte după . 

moartea testatorului desrobitul are de patron pe cel mort, a- 

1) Cajus, 1 $3 17—27; ]., 1,5, de libertinis. 
-2) Cajus, 1 8 17. CI a 
3) Cajus, 1 $$ 17 şi 44; J, fn. t. $ 3, — V. Maynz, III, $ 336, n.8. 
4) Cajus, 1 $ 20; Ulpian, des, 1 $ 7; J.» î, 5, de libertinis Ş 2. 
5) V. mai sus n. 3. — ]., fi. î, $. 2; Ulpian, Regulae, 1 $ 8, - 
6) D., 40, 4. de manum. testari. ; ; C., 7, 2, de testam. manumissione.
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dică pe nimeni, şi este numit libertus orcinus 1.—Sau lăsându-i li- 
Dertatea în chip direct, directa liberatas, zicând, d. p. să fieliber 

(liber esto, liberum esse jubeo) 8.—Sau însărcinând pe moştenitorul 

„său să-l desrobească, adică lăsându-i libertatea fideicomisară 

(fideicommissaria ibertas). In acest caz, moștenitorul, dacă voia. 
să facă desrobirea, ajunge patronul. desrobitului. Dar, pentru ca 

moştenitorul să poată fi silit de rob să-l desrobească, mai multe 
senatusconsulte (Articuleian, Rubrian, Dasumian, Vitrasian, Jun- 

cian etc) au prevăzut anumite mijloace. — Neproprietarul nu 

poale să desrobească prin testament pe un rob al altuia de cât, 

ăsându-i fideicommissaria libertas 
" Robul desrobit prin unul din cele trei chipuri de mai sus 

„de cătră un ex utroque jure dominus dobândeşte libertatea (justa i- 

bertas) şi cetăţenia romană !!. — Dar, dacă robul era coproprie- 
„tatea mai multor stăpâni ex utroque jure şi dacă d. p. numai 

unul din cei doi stăpâni l-ar fi desrobit, atunci ar îi trebuit, ca 

el să fie pe jumătate liber şi pe jumătate rob. Aceasta nu se 
poate! De aceea s'a admis, ca proprietarul nedesrobitor să do- . 

bândească robul în întregime ; avem de a face cu un jus accres- 
cendi,!?. 

Izvoarele noastre vorbesc şi de o dezrobire, care s'ar putea 
face prin adopţie. Aulus Gelliu ne spune, că un rob poate fi 

desrobit printr'un act, care implică intenţia de desrobire. De 
pildă: Stăpânul, într'o scrisoare, zice, că cutare rob este fiul 

său. Dar, natura și efectele acestui chip de desrobire nu ne sunt 
„* cunoscute!3, 

| Pe la sfârşitul Republicei, stăpânii obişnuia să acorde roe 

bilor lor liberlatea, arătându-şi intenţia faţă de câţi-va prieteni, 
inter amicos, ori primindu-i la masa lor, per mensam sau inter 

epulas, ori printr'o declaraţia scrisă, per epistolam. 1 — In aceste 

"D Cajus, 2 $ 267; J.. 2. 24, de sing, reb. per fideic. rel., $ 2. 
8) Cajus, 23 “ 267 ; pi 30, 16, de verb. signif., 120. 

9) Cajus, 2 £ 203 şi urm.; D., 40, 5, de fideicommiss. libertatibus, 
10) Cajus, 2 $ 267; D, 40, 4, h. î, 355 J.» 2, 24, de sing. reb. per 

fideic. rel, $ 2 . - ! 

11) V. mai sus $ 369 n. 5 p. 677. 
12) ].. 2, 7, de donat. $'4. . 

, 13) Aulus Gellius, V,.19; |. 1, Il, de adopt., 

14) Paul, Sententiae, -1V, 12, 2; C.,7, 6, pă atna liberi. toti. î 

.
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cazuri robii, nu numai că nu ajung cetăţeni romani, dar nu do- 

bândesc nici libertatea legală (justa libertas). Ei se. găsesc, con- 
form voinţei stăpânului lor, în stare de libertate (in libertate 
erant, in libertate morabantur) şi pretorul îi ține în această stare, 
dacă vre un stăpân uitător al actelor sale ar “fi reclamat contra 
lorî5. — Deasemenea robul desrobit de proprietarul bonitar se 
găseşte tot numai în stare de libertate!5.—In vremea lui Tiberiu 
lex Junia Norbana a constinţit aceste desrobiri neregulate, 'a- 

» cordând desrobiţilor, nu cetăţenia, ci liberatea civilă şi o calitate 
“mărginită de Latin, şi anume, ca să se bucure numai de com- 
mercium inter vivos, iar nu şi de commercium mortis causa, aşa 
încât nu pot nici să dispună şi nici să dobândească prin testa- 
ment, şi ca deabia copiii lor să se bucure de toate, îndrituirile 
cuprinse. în jus Latii, Acest fel de) Latini au fost numiţi, după cum 
ştim, Latini Juniani de la numele legei. Ei pot dobândi cetățenia - 
„deplină prin iferatio (completând formalităţile de desrobire) :6, 

Fiindcă s'a abuzat de facultatea nemărginită de a desrobi, 

_.. legiuitorul a trebuit să intervină, ca s”0 înfrâneze, şi, înainte de: 
lex Junia Norbana, a făcut aceasta prin două legi: Fufia Cani- 
nia şi Aelia“ Sentia. — Prin lex Aelia Sentia, din anul 757 a. u. c. 
s'a dispus: Intâi, că desrobirile făcute în frauda creditorilor des- 
robitorului. să nu fie valabile, ci să fie privite ca neexistente 17, 

“Al doilea, că un stăpân: mai mic de 20 ani să poată desrobi 
numai prin vindicta şi numai dacă arată, o cauză legitimă, care să | 
fie încuviințată de un consiliu prezidat de magistrat!s, Al treilea, că 
un rob mai mic de 30ani, să nu poată dobândi cetățenia, de cât . 
dacă vă îi desrobit tot în chipul de mai sus, chiar de un stăpân mai 
“mare de 20 ani, şi că orice altă desrobire să nu- i dea decât 
„libertatea civilă şi commercium inter vivos, iar nu şi commerciunt 
mortis causa", Acest din urmă fel de desrobiţi, fiindcă se bucurau 
numai de libertatea civilă și commercium inter vivos, au îost 
puşi, după lex Junia Norbana, în aceeaşi categorie cu desrobiţii 

15) Cajus, 3 Ş 56 ; Uipian, Regulae, 1 $ 18. . 
16) Cajus, 1 $ 23,3$ 56;Ulpian, Regulae, i $$ 3 10,416 şi 23, 3 $ 4,20 

$14, 21$ 3; ].3, 7, de success. libert., $ 4; C,, 7. 6, de Latina liberi, 
toll.,1 pr. 

17) ]- 1,6, qui manumitt. non possunt, pr. şi $ 3. 
18) Cajus, 1 $Ş 38-41. 

19) Cajus, 1 $8 18—20.
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Latini Juniani şi deci şi lor li.s'a dat numele de Latini Juniani. În 
siirşit, al patrulea, că robii, care în vremea robiei suferiseră 
pedepse corporale (vincti tortigue) să nu poată dobândi chiar 
prin desrobirea cea mai regulată de cât numai libertatea civilă, 
fără nici o altă îndrituire, să fie asimilați cu peregrini dediticii 

„şi pe deasupra să nu poată sta în Roma şi în cele 100 de mile 
imprejurul Romei, sub pedeapsa de a ajunge iar robi2..— Lex 
Fufia Caninia din 755 a. u. c., a fixat cu preciziune numărul robilor, 
pe care un stăpân îi poate desrobi?!, De pildă: Acel care are 2robi, dar 

„nu mai mulţi dezece, să nu poată desrobi de cât jumătate. Acel, 
care are mai mulţi robi de cât zece, dar nu mai mulţi de 'cât 

„30 să poată desrobi numai o treime etc.. Deci, cine are 12 robi nu | 
poate desrobi de cât 4, pe când cine are numai 10 robi, poate 
desrobi 5! — In cazul în care. stăpânul prin testament marată, 

„pe care robi ânume vrea să-i desrobească, ci scrie numai înge- 
neral (în orbem ?, in circulo 2), de pildă, desrobesc o treime, niciunul . 

„nu va fi desrobit, fiindcă nu se pot determina şirul desrobirii. 
De la împăratul Constantin robii puteau fi desrobiţi valabil 

şi în biserică faţă de episcop şi de popor (manumissio în ecclesia) 2:. 
Desrobirea făcută de acel, care: are numai nudum jus Qui- 

ritium, nu poate să .ştirbească îndrituirile proprietarului bonitar 
"asupra robului, ci dă acestuia numai libertatea in bonis, adică 

se bucură de fapt de libertate (in libertate morâtur) 5%, 
Desrobirea făcută de nudul proprietar al unui rob, asupra 

căruia altul are uzuiructul, nu dă libertatea, ci robul 'rămâne 
fără stăpân (Servus sine domino) %, E | 

Desrobirea făcută de uzutructuarul unui rob, nu dă acestuia 
nici o îndrituire??, | aa 

2) De la Justintan găsim următoarele schimbări în ce priveşte 
desrobirea: Desrobirea prin testament se poate face numind pe 
rob sau moştenitor, fără să mai fie nevoie să i se dea şi liber- 

20) Cajus, 1 $Ş 13—15, 25—27, . , 
21) Cajus, 1 SS 42—46; ]., 1, 7, de lege Fuţia Caninia ; C,1, 3, eod. 
22) Cajus, 1 $ 46. | 
23) Epitome Caji, 1 $ 2.- A " 
24) C. 7, 1, de his qui in eccl. manumilt., 1 şi 2, | 
25) Cajus, 1 $$ 1 şi 17; Ulpian, Repulae, 1 $$ 16 şi „23, 11 $ 19.. 
26) Ulpian, Regulae, 1 $ 19. : | . . 
27) V. mai jos n. 31.
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“ tatea, sau tutor 2.—In caz de libertas fideicommissaria, dacă MOş- | 
tenitorul nu desrobeşte robul, hotărirea judecătorului face cât ! : 
o desrobire%, i | 

S'a desființat jus accrescendi privitorla robul 'comun %, — 
“Desrobirea făcută numai de nudul proprietar, are de efect, ca 
desrobitul să rămână quasi rob sau câtă vreme trăeşte uzufruc- 

„ tuarul, sau până ce se Stânge uzutructul. Iar dacă şi uzufructu- 
"arul desrobeşte pe rob sau dată cu proprietarul acestuia, sau 
mai tărziu, robul ajunge liber 31. — Desrobirea făcută numai de 
uzuiructuar are de efect, "ca, atâta vreme cât trăeşte uzuiructu- . 
arul, ori cât durează uzufructul, desrobitul trebuie să fie lăsat 
în pace de nudul proprietar 3!. — In- vremea lui Justinian, dispa- 

- rând deosebirea dintre proprietatea quiritară şi acea bonitară, 
--dispar şi restricţiile rezultând din felul proprietăţii. — Justinian 
desfiinţând calitatea de Latinus Junianus şi de peregrinus' dede- 
ticius, desrobiţii nu mai poi ajunge nici Latini Juniani şi nic: 
peregrini dedeticii. - a 

Pe vremea lui Justinian au rămas desrobirea prin vindicta, 
prin testament, printr'un act, ce implică lămurit intenţia de des: 

"“robire (desrobirea prin adopţie), desrobirea inter amicos, per 
mensam (inter epulas) şi per epistolam, p. c. şi desrobirea in 

"ecclesia. Justinian a dispus, că ori şi ce fel din aceste desrobiri, .. 
dacă sunt făcute .de proprietarul robului, să 'aibă de efect să. 
dea desrobitului cetăţenia romană &. | 

B. Robia poate să îuceteze şi fără de voia stăpânului şi 
“anume: 

„.1) Prin usucapio libertatis. La început era de ajuns, ca USU- | 
| capiens să se fi bucurat. de libertate o vreme îndelungată, 
„diu. — Se pare, că împăratul Constantin a fixat un răstimp de 
16 ani. — In sfârşit, răstimpul cerut pentru usucapio. libertatis a . 
fost fixat la 10 ani inter praesentes. şi 20 de ani inter absentes 3%. 

28) J.+ 2, 14, de hered. instit, pr. 
29) C.. 7, 4, de fideic, libert., 4, 11 şi 15. 
30) V. mai Sus n..12. p. 686. - po 
31) C., 7, 15, communia de manumiss., |. pa . 32) |. 1,5,'de libertinis, $Ş 1 şi 3; C., 7, 6, de Ialina libert, toli. 1; 

].„-l, 11, de adopt, $ 12. i - . , - 
33) D., 40, 9, qui et a quibus manum., 16 $-3; Th. C., 4;8, de liberali causa, 3; C., 7 22, de long. temp. praescr. quae pro libertate opponitur. 

„
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2) Cu titi de răsplată. Dacă robul denunţă anumite crime 
“(omorârea stăpânului, răpirea, falşificarea de monedă dezertarea) î:, 

3) Dacă robul ajunge, cubicularius al împăratului, ori că- 
lugără, * 

4) Dacă două persoane, susţinând, că un om este rob, recla- 
maseră câte jumătate din acesta,. şi prin una din hotăriri 

"se spusese, că acel om este liber, iar prin cealaltă hotărire se 
spusese, că e rob 3%. 

5) Robui comun, dacă a fost desrobit de unul din COpro= - 
prea, poate. sili pe ceilalţi coproprietari să-l desrobească şi . 

i, plătind fiecăruia un preţ proporțional cu partea lui de pro- 
| prictates 37, . 

5) Robul vândut cu clauza, ca să fie desrobit de cumpără- - 
tor, € privit ca liber, chiar dacă nu se făcuse desrobirea 3, 

"C. Robia mai poate să înceteze drept pedeapsă pentru stăpân 
în următoarele trei cazuri: Dacă stăpânul părăseşte pe robul 
bătrân ori bolnav3, Dacă prostitueşte pe roabă contrar con- 

' diţiunilor impuse prin actul de dobândire 4, Și, dacă stăpânul, 
când era evreu, taie împrejur pe robul creştinti, 

Se ecţia |V. 

STAREA DESROBI TILOR, “PATRONATUL. ŞT. ATU LIBERI. 

Ş 372. Starea desrobiților, 

„A. Starea de desrobire se numeşte libertinitas.— Desrobitul 
se numeşte libertus. Copiii desrobitului 'se numesc ibertini. — 
Mai târziu, vorbele libertus şi libertinus arată pe desrobiţi. 

34) C., 40, 8, qui sine manum., 5; C., 7, 13, pro quibus  causis serii 
pro praemio liberi. accip., 2, 3 şi 4, 

> 35) Novella, 5, cap. 2; Novella 123, cap. 17 şi 35; C., 12, 5, de prae- 
posili sacri cubiculi, 4 

36) D.. 40, 12, de iberali causa, 30. 

37) |. 2, 7, de donat., . 
38) D., 40, $, qui sine S arumtsstone cd libert. perveniunt, 1, 

89) V. mai sus $ 368, n, 11, p.675. 

40)-D., 37, 14. de jure patron,, 7, pr. 
41) Cc. 1, 10, ne christianum mancipiuzu Judaeus habeat vel possideat 

vel circumcidat. Ă
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B. Desrobiţii sunt oameni liberi, ca şi ingenui, dar nu se. 
bucură de aceleaşi îndrituiri,. de care:se bucură aceştia, nici în. 
dreptul public şi nici în dreptul privat, chiar dacă prin desro- 

„bire au dobândit cetăţenia romană. 

|. În ce priveşte dreptul public, , 
La început desrobiţii mau îndrituirea de a votă. Deabia de 

la Appius Claudius şi numai până la August s'au bucurat | 
„de această îndrituire. -De altminteri îndrituirea lor de a votă 
n'avea mare însemnătate, fiindcă, fiind _ înscrişi cu toţi numai în -- 
cele 4 triburi-urbane, aveau, oricât de mulţi ar fi fost, numai 4. 
Voturi, ceeace nu era mare lucru pe lângă celelalte 27 voturi! 

Desrobiţii nu pot să fie funcţionari, adică în vremea repu- 
blicii nu pot fi magistrați nici în Roma şi nici în provincii, iar 

„în vremea împăraţilor nu pot ocupă funcţii publice (dienitates, 
honores) 1.—Uneori s'a'tăcut abateri de la această regulă. Astfel 

Cnaeus Flavius, secretarul. lui Appius Claudius, fiindcă a divul- 
gat calendarul, publicându-l, a fost ales edil. In vremea împă- 
railor funcţiile cele mai însemnate erau încredințate desrobiţilor. 

Desrobiţii nu pot servi în legiuni şi nu pot întră în senat. 

Il. In ce privește dreptul privat. 
Desrobiţii nu se pot căsători cu ingenui, — De 1a lex Julia 

şi Papia Poppaea 'restricţia aceasta a fost. mărginită la senatori! 
şi fiii lor 2, | | | | 

In ce priveşte celelalte îndrituiri şi îndatoriri private des- 
Tobiţii se aseamănă cu ceilalţi cetăţeni, afară de raporturile, * 

"care rezultă din patronat şi de care vom vorbi mai jos. 
C. Starea aceasta a desrobiţilor poate fi îmbunătăţită, Ei 

pot dobândi ingenuitatea în două chipuri, prin jus aureorum 
annulorum şi -prin natalium restitutio, | 

Jus aureorum annulorum (îndrituirea de a purtă inelul de 
aur) 3. De la Comod încoace, împăratul poate da desrobitului 
această îndrituire şi astfel desrobiţii ajung de o potrivă cu in-. 
genuii. Dar, raporturile lor de patronat durează mai departe. 

Natalium. restitutio. (restituirea ingenuităţii). La'nceput, îm- 

  

1) C.; 9; 21, ad leg. Viselliam 3 C., 10, 32, si servus aut libertus, 1, 
2) V. mai sus $ 339, A, III, 7, p. 598. 
3) D., 40, 10, de jure aur. annul.. 5 şi 6; C., 6,8. eod., 2; Valic. 

- fragm. 226.
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păratul poate să acorde nafalium restitutio numai cu. învoirea 
„patronului. De la Justinian; ea poate fi acordată de patron Singur +, 

Justinian a dispus, că desrobirea implică atât jus aureorum 
annulorum, cât şi natalium restitutio, cu condiţie, ca desrobitul 
să poarte respect patronului. şi să nu se facă vinovat de ingra- 
titudine față de acesta 4, o 

Ş. 373. Patronatul. .. 

A. De la începutul Romei chiar, întâlnim instituția patro- 
natului : Vechii patricieni, patres, au îndrituirea de patronat asu- 

„ pra clienţilor lor, iar foştii stăpâni au această îndrituire asupra 
desrobiţilor. — Despre patronatul asupra clienţilor am vorbit în 
Istoria Dreptului Romau. Aci vom vorbi numai. de patronatul. 
asupra desrobiţilor !. 

__B. Stăpânul, care de bună voie desrobeşte pe robul său, 
are, asupra desrobitului îndrituirea numită patronat (jus patro= 
natus), - 

C. In patronat se cuprinde:  Obseguium, bona, operae şi. 
ocrotirea. Ă 

Î. Obsequium. 
_Desrobitul datoreşte patronului său respect şi ascultare.— 
Patronul, in dreptul vechiu, are îndrituirea de corecție asupra 

desrobitului său, 

Desrobitul nu poate reclamă contra patronului său şi contra. 
"rudelor de mai aproape ale patronului său decât cu încuviințarea 
magistratului 2, 

De la August patronul poate să Surghiunească (relegare) | 
afară din Roma pe desrobitul său. 

În caz de ingratitudine gravă a desrobitului patronul poate, 
de la lex Aelia Sentia, să-l urmărească penal ; iar de la Constantin 
poate 'să-l robească din nou 2, 

4) D., 40, 11, de natal, restit.; C., 6, 8, de-jure aur. annul.; Novella 78, 
cap. 1, 2 şi 5. 

- 1) D. 2, 4, de in jus vocando, 4, 10, 24 şi 25, D., 37, 15, de obsequiis, 
* 2,5, 7 şi 9; D., 48, 2, de accusat, 8. - 

2) D., 40, 9, qui eta quibus, 30; D. 50, 16, de verb. signif. 70; ].. 1,16, 
de capii. minutione, $ 1; C.,6,7, de libertis, 2. — V. P. de Francisci, La 
revocatio in servitulem del liberto ingrato, în Melages de Droit Romain 
dedies âă G. Cornil, 1926, Î, p. 297—323.,
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Toate acestea îndrituiri şi îndatoriri trec atât Ia. copiii pa- — 
tronului, cât şi la copiii desrobitului ? 3, 

„II. Bona, 
Desrobitul datoreşte patronului, copiilor şi tatălui şi mamei 

patronului alimente la caz de nevoie şi, reciproc, în acelaş caz, pa- 
tronul datoreşte desrobitului alimente +. | 

Desrobitul trebuie. să primească tutela copiilor patronului, 
dacă ea îi este dată si iar patronul esfe îndrituit să ia tutela atât 
a desrobitului, cât şi 'a copiilor acestuia 6. 

” Patronul este îndrituit să moştenească ab intestato pe des- 
robitul mort făr' de urmaşi şi uneori în virtutea dreptului pre- 
torian să-l succedeze' contra" testamentului €, 6 

“IUL Operăe. , | 
Desrobitul, sau prin jurata promissio 1, sau printr'o pro- 

missio corespunzătoare unei stipulaţii a patronului 8, se obligă 
să facă acestuia dona sau munera, p. C. şi operae propriu zise? | 

Dona şi munera sunt cadourile, pe care desrobitul trebuie | 
să le facă patronului 10, 

Operae sunt de donă feluri : aperae o/ficiales şi operae 
fabriles t2, — Cele dintăi sunt semne de afecţie şi respect. Ele 

"sunt datorite numai patronului. Operae fabriles - sunt munci - 
cinstite, lucrări, ce au valoare bănească, Ele sunt datorite atât 
patronului, cât şi moştenitorilor acestuia!2,— Patronul nu poate să 

„reclame executarea acestor operăc (fie officiales, fie | fabriles). 
decât sub pedeapsă de a pierde îndrituirea la posesia bu- 

| -3) D., 37, 15, de obseguiis, 3,; C. 6.6, cod. 5 C. 6. 7, de libertis. . 
2, 3 şi 4. 

E 4) D...25, 3, de adgenosc. liberis, 5, SS 18—26, 6, 9;D, 37, 14, de jure: 
patronatus, 24. 

5) Vatic. Jragm. 221; D., 37, 14. de jure patron.; 19. 
6) V. mai-jos, Cartea V, Succesiunile din pricina morții. 
7) D., 37, 14, de jure patron., 19; D, 40, î2, de liberali causa, 44 pr; 

D., 38, 2, de bonis liberi, 1 pr, 1$2.: 

8) D.,38, 1 „deoperis libert.. 3pr.;5,7, 15$ 1,22 pr., 23 pr. 24, 30, pr. 37 pr. - 
. 9) Paul, Sententiae, II, 32; D., 38, 1, de operis libert.; C.. 6, 3, eod, * 

! -10) D., 50, 16, de verb. signif., 18, 53, pr. in fine, 194, 214, 

11) D., 38, 1, de oper. liberi, 23.pr., -2% 26 pr. 38; D., 12, 6, de con- 
dict. indeb., 26 $ 12, - 

12) D., 33, 1, de“oper. liberi, 4 „5,6, 7 S$ 6 şi urm., 9, 22$ 1; 29,
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—nurilor (bonorum possessio), care îi eră acordată de dreptul pre- 
torianiă, * 

IV. Ocrotirea. 
“Patronul este dator să ocrotească pe desrobițul său !4, In 

legea. celor 12 table chiar se spune:. Patronus. si clienti fraudem 
fecerit sacer esto, i i Si 

D. Pentru valorificarea indrituirilor conţinute în patronat, 
patronul are inferdictum de liberto exhihendot5, | 

„E. Patronatul încetează, dacă patronul nu ocroteşte pe des- 
robitul său. De pildă: Dacă nu dă alimente desrobitului sărac. — 
Dacă-l dă în judecată printr'o acţiune capitală. — Dacă-l sileşte 

„să promită, că nu se va căsători 16,, . 

" Ş. 374. Statu liberi, 

A. Statu liberi se numesc acei desrobiţi, care prin desro- 
bire dobândesc numai libertatea de fapt, iar nu şi libertatea de 

"drept; dar, care, în general, pot dobândi şi libertatea de drept.. 
B. Robul poaie ajunge statu liber sau cu voia stăpânului 

său, sau făr'de voia acestuia. 
„|. Cu voia stăpânului. | 
Când stăpânul prin testament lasă robului său libertatea sau 

cu termin, sau cu condiţie. — Acest rob n'ajunge liber decât 
la sosirea terminului, sau la împlinirea condiţiei 1. 

II. Făr'de voia stăpânului. | 
Desrobiţii prin cens (Censu) se bucură de libertate Şi ce- 

tăţenie de abia de la lustrul următor; iar până atunci se găsesc 
în stare de libertate de fapt2. (Controversâ). 

Desrobiţii în frauda creditorilor, de la Justinian încoace, 
atâta vreme cât, după Scadenţa datoriilor, nu s'a pronunțat ne! 

13) D., 37, 14, de jure patron., 20; D., 38, 1, de oper. libert., 32, 41; 
D., 38, 2,.de Donis libert.,-37 pr.; C., 6, 3, de op. libert., 4. 

14) V, mai sus n, 12. ! 
15) Cajus, 4 $ 162; ]., 4, 15, de înterdictis, $ 1. * - 
16) D., 37, 14, de jure patron., 10, 11, 15, 17, 56; C., 6, 4, de bonis. 

dibert. 4 pr. S$1| şi 8. ” a 
1) Festus,-V 0. Statuliber; Cajus, 2 Ş 200, Ulpian, Regulae, 2 Ş 4; D., 40, 

“, de statulid., 1 pr.; D., 49, 15, de caplivis. 23 $ 1i, 
2) Cicero, de oratore, |, 40; -Fragm. de manumissionibus, 17 (9).
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existența actului de desrobire în' urma” cererii creditorilor, se 
găsesc în stare de libertate de fapt3, DN 

Dacă un testator, lasă lui Secundus un rob, pe care-l va alege şi 

dacă, mai înainte ca Secundus să aleagă, moştenitorii lui Primus 
desrobesc pe Pamphilus, acesta se va găsi în stare de libertate 

de fapt, până ce Secundus va face alegerea. In adevăr, Pamphi- 
lus -nu poate avea libertatea de drept, fiindcă Secundus având. 

alegerea poate alege chiar pe Pamphilus + | 
Izvoarele noastre pomenesc şi alte cazuri 3. o 
C. Această stare de fapt a desrobiţilor produce efectele ur. - 

mătoare: 

i, afară de acei desrobiţi în frauda creditorilor, pot să 
spere, pa Vor ajunge să se bucure de libertatea de. drept. Spe- 
ranţa aceasta este o îndrituire eventuală inherentă persoanei lnr, - 
pe care nimeni nu le-o poate răpi, de care nu pot fi lipsiţi 
prin nici un act, ori eveniment legal 6. De aceea, pentru ca să se 
arate această stare excepţională pentru aceşti desrobiţi, li se dă 

- numele de statu liberi.—In adevăr: Desrobiţi cu termin vor do- 
bândi ipso jure libertatea de drept, când va sosi terminul. Acei 
desrobiţi sub condiţie vor dobândi deasemenea ipso jure libe-' 
tate de drept sau când se va împlini condiţia, sau când moşte- 
nitorii desrobitului au împiedicat împlinirea condiţiei, sau când: 
condiţia a ajuns cu neputinţă de împlinit în urma unui fapt ne- 
imputabil lui stafu liber. ! 

Desrobiţii în paguba creditorilor nu pot avea speranța, că 
vor dobândi libertatea de' drept, fiindcă, dacă acei creditori vor 
cere la scadenţa datoriilor lor şi vor obţine să se constate judecă- 
toreşte, că. desrobirea este neexistentă, desrobiţii -vor pierde şi 
libertatea de fapt şi vor ajunge din nou robi. 

3) D., 40, 7, de statu Iib., 1 $ 1. — In dreptul clasic nu se poate în= 
tâmplă aceasta, fiindcă astfel de desrobiri sunt neexistente de la început, 
iar nu de la scadența datoriilor. In dreptul lui: Justinian, din pricina lui 
favor liberiatis, se aşteptă scadenţa datoriilor în speranța, că starea dator-- 

nicului se va îmbunătăţi, V. A. Guarneri Citati, En matiere d'affranchis- - 

sements. frauduleux, în. Melanges de Droit Romain dedies ă G. „Cornii, 
1926, Vol. I; p. 427—313. 

4) D., 33, 5, de optione legata, 14. 
5) D, 40, 1, de manumiss., îl; D., 40, 9, qui et a quibus, 12, $ 7 
6. Ulpian, Regulae, 2 $$ 3 şi 4; D,, 40. 7, -de statulib,, 2,6 $3, 

$ pr., 29 $1; D., 2, 9, si ex noxali câsă, 6; D., 9, 4, de noxal. action. 
$ 1,15; D, 20 1, de pignor., 13 $ 

, 13. 

7, 
1 „
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- _ “CAP. UII, 

„i Manus! 

$ 375. 

A. Manus este puterea, pe care sau soţul, sau pâterfami- 
lias al acestuia pot s'o aibă asupra unei femei căsătorite, Ea 
se mai numeşte şi in manum conventio, 

B. La 'nceputul Romei manus şi căsătoria (justae nuptiae) 
se confundau 2, Căsătoria se făcea sau prin. confarreatio, sau prin. 
coemptio, sau. prin usus 3.—Dar mai. târziu, pentru ca să existe 
-manus se cere întrunirea a două elemente: Intâiu, o căsătorie . 
romană (justae nuptiae) şi al doilea, sau confarreatio, sau coemptio, 
sau usus. Deci, nu mai este deajuns numai căsătoria, pentru ca 
manus să ia naştere. | 

| |. Confarreatio este chipul cel mai vechiu, prin care se în- 
„ființă manus, şi are un caracter religios. - 

1) Ea la rândul său, cere întrunirea a cinci elemente *: 
Luarea de auspicii.: Se cercetă voinţa zeilor spre a vedea 

dacă ei sunt favorabil căsătoriei. 
„ Participarea la căsătorie a lui pontifex maximus asistat de. 

Hamen Dialis. şi de zece martori. 
" Rostirea de cătră pontifex maximus a unor vorbe anumite 

(certa. et solemnia verba), E 
Jertiirea în onoarea lui Jupiter a unei turte făcute din grâu 

alac (farreus libus). ” 
Şi rostirea din parte femeiei a vestitelor vorbelor, Ubi tu 

Cajus ibi ego Caja“. — Inţelesul acestor vorbe este controversat: 
Unii învăţaţi susţin, că prin ele femeia se obligă să-şi urmeze 
soţul ori -unde. Alţii sunt de părere, că femeia, rostind aceste 

vorbe, ia nomen gentilicium al bărbatului. (Mai -târziu femeia, 
-deşi căsătorită, totuş păstră numele 'său de familie). 

"Din cele de mai sus, pâre că reiese, că unele din elemen- 
tele cerute pentru confarreatio sunt în legătură cu organizarea 
primitivă a Romei: Cei.zece martori ne aminteşte împărţirea Ro- 

1) V. Maynz, |. c., lil; $ 338; Girard, Lc. p. 150-178, 
2). Girard, |. c, p. 151, n. 1—3. 
3) Cajus, 1 $ 110. 

„.4) Cajus, 1 ss 116 şi 136, pin, Regulae, 9
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mei -în zece triburi.—Intrebuinţarea turtei este o rămăşiţă în le- gătură cu istoria alimentară a Romei. | ÎN 
Servius Honoratus ne spune, că flamen şi jlaminica, la că- sătoria lor cu confarreatio, au capetele voalate şi-stau pe două 

scaune lipite unul de altul şi acoperite cu pielea. oaiei;. ce fu- sese jertiită +, | a 
. 2) Confarreatio produce următoarele efecte: 

| Intăi, dă naştere la manus. | | 
Al doilea, copiii născuţi dintr'o căsătorie încheiată cu 

confarreatio se numesc Patrimi, matrimi. — Numai din acest fel - de copiii şi numai dacă sunt şi patriciani se recrutează rex sa- crorum şi flamines majores (Dialis, Quirinalis şi Martialis) 5. 
3) La sfârşitul Republicei confarreatio cade în desuetudine ; 

la începutul împărăției se întrebuinţează numai pentru căsătoria unor categorii de preoţi; mai există pe vremea lui Ulpian şi a 
dispărut o dată cu păgânismul $. | - 

II. Coemtio este un fel de vânzare imaginară (guaedam - 
imaginaria venditio), prin care femeia e cumpărată per aes et - tibram 7, Sa Re 

1) Ea cere întrunirea a patru elemente 5. 
Prezenţa bărbatului. o, 

„> Prezenţa femeiei asistate sau de tatal ei, sau de tutorul ei. 
Cele patru elemente de la mancipatio (cinci martori, un . 

libripens, libra atque aes, şi împlinirea formalităţilor mancipaţiei). 
a Femeia să consimtă la'această vânzare şi să rostească vor- 

» bele „Ubi Hu. Cajus ib ego Caia“ %, o | 
mă Dacă aceste elemente sunt întrunite, femeia aparţine băr- 

batului. | a | ".2) Coemptio este de. două- feluri: Coemptio matrimonii . 
causa şi coemtio fiduciae causa 1... = Ma a 

Coemtio matrimonii. Causa. este o coemtio serioasă şi are - 
de efect să pună femeia sub manus. 

  

5) Servius, ad Vergil. Aen., IV, 103. a 
6) Cajus, 1 $ 112. — V. mai sus n.4, : : N 7) Tacit, Annales, IV, 16 şi 53; Aulus Gellius,1, 12; Uipian, Regulae; 95.1. : | a 8) Cajus, 1 SS 113, 123. 

- 9) Cajus, 1 $$ 115 şi 195. a 
10) Cicero, pro Murena, 12, 
11) Cajus, 1 $$ 114—118,:136, 166, 193.
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Coemtio fiduciae causa este o coemtio de forma, care ur- . 
măreşte alte scopuri de cât, ca femeia să fie supusă puterii 
maritale, Femeia face o astfel de coemtio sau ca să iase din 
familia sa şi astiel să scape de sacra ale sale (coermtio 'sacrorum 
interimendorum gratia) şi să -aibă alte sacra mai puţin oneroase, 
sau 12 ca să poată face testament (coemtio testamenti șaciendi 
ratia), sau ca. să schimbe tutorul “(coemtio tute'ae evitande 
gratia). — Fiindcă această coemtio este numai de formă, de. aceia 
femeia o făcea cu. un moşneag: (senex coemplionalis); acesta | 
murind în curând, ea scapă de manus. — Din cele de mai sus 
rezultă, că manus poate să existe şi fără căsătorie %8. | 

3) Goemtio testamenti faciendi gratia a tost desfiinţată prin- 
trun senatusconsult al lui Hadrian !!. — Prin veacul al pâtrulea 
celelalte feluri de coemtio “cad în desuetudine 15, 

III. Isus este posesia neîntreruptă vreme de un an a unei 
femei alieni juris în urma unei căsătorii libere. : 

1) EI cere întrunirea următoarelor elemente 18: 
O posesie- continuă, neîntreruptă. 

Posesia aceasta să fi durat un an. | 
Şi, se pare, că. femeia trebuiesă fie alieni Juris. — O femeie 

“sui juris, fiind liberă de orice putere, nu poate fi posedată de 
cât, dacă de bunăvoie se supusese la manus 7. 

2) Usus are de efect, ca femeia să cadă în manus. — Dacă 
soţia voia să nu cadă în manus, putea să întrerupă usus, lipsind 
din casa soţului său. trei. nopţi de a. rândul (trinoctium) 18; 

C. Manus. produce efectele următoare: 

1) Femeia sufere o capitis deminutio minima. Am văzut la 
căsătorie, că din pricina acestei capitis deminutio femeia iesă din 

' familia sa şi intră în familia soţului său dimpreună cu toată 
averea, pe care o are, dacă o are!9. — Afară de aceasta, fiindcă 
prin capitis deminutio femeia pierde capacitatea juridică, pe care 
O avusese mai înainte de căsătorie, de aceea, dacă va fi avut 

12) Piaut, Bachanal., 4, 9, 52; Cicero, ad famil., 7, 29. 

13) Cajus, i $ 118. 
i „14) Cajus, 1 $8 115 a. şi urm, 

15) Servius. od Georgica, 1, 31, ad Aen,, 4, 214. 

16) Cajus, 1 $ 111. ” 
17) Cicero, pro Flacco, 34. — V. Maynz, |. c., Il $ 338, n. 18 
18) Cajus, 1, $ 1î1. — Aulus Gelius, 3,2. | 
19) V. mai sus $ 337, B,1, 1, p. 589, Îi
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creditori, aceştia rămân făr'de datornică. Rezultatul acesta eră 
contrar echităţii. Ca să-l înlăture, pretorul a dat acelor creditori 
acţiuni ficticiae, cu care să poată urmări pe datornica lor atât 
în bunurile, pe care le adusese în noua sa familie, cât şi pe 
acelea, pe care le ar fi dobândit, dacă mar fi căzut în manus, 
In ce priveşte aceste din urmă bunuri, ele pot fi urmărite şi de 
acei, care, în timpul pe când femeia se găseşte în manus, au 
devenit creditorii ei, în urma unui contract încheiat cu dânsa, 

2) Soţul, care are manus asupra femeiei, poate dobândi. 
prin ca proprietatea unui lucru, — Deaserhenea el poate dobândi 
prin această femeie şi posesia, deşi chestia aceasta fuşese con- 
troversată 2, a aa 

D. Manus poate să înceteze. Dar, după cum nu se înființează 
numai prin căsătorie, deasemenea Nici nu se desființează prin 
desfacerea căsătoriei, ci mai trebuie un act anumit: 

- Manus înfiinţat. prin confarreatio se desființează prin difa-: 
reatio, la care se întrebuinţează iar turta de grâu. 

„Mapus înfiinţat prin coemplio, ori prin uSus, se desființează 
printr'o “emancipare asemănătoare cu a fiicelor de familie: Fostul 
barbat, ori paterfamilias al său, mancipa pe femeie fiduciae causa 
unui al treilea, care sau o elibera prin maniumissio, sau o re- 
mancipă barbatului, pentru ca acesta să păşească la emancipare, 

Este probabil, că femeia putea deasemenea, dar numai cu 
intervenția soţului său, să facă o coemtio cu un „alt bărbat, fie 
serios, peritru ca să ajungă Şi să rămână soţia acestuia %, fie fi. 
duciae causa, ca să fie. eliberată 24, | E. In cele dintâi timpuri ale împărăției, manus, după cum . 
am văzut, începe să cadă în desuetudine. Se pare, că pe vremea 
lui. Paul se mai întrebuință coemtio?, Mai pe urmă'a dispărut - 
cu totul, . 

  

20). Cajus, 3 $ 81. 4 SŞ 38 şi 80. 
21) Cajus, 2 $ 90. , - , 22) Festus Vo Diffarreatio. | i, 
23) Pintarch, Cato minor, 23, a 
25) V. mai susn. 10. 

25) Vatic. fragm., 115. 

>



CAP, IV, 

Puterea asupra quasi- robilor, 
„ 

INSPECIAL + IN MANCIPIO ESSE. COLONATUL.. 

Ş. 376. 

" A. Quasi-robia este o stare mijlocie între libertate şi robie. 
Ea poate să nu atragă pierderea libertăţii şi a cetăţeniei. 

-B. In această stare se găsesc: Qui in mancipio sunt, nexi 
şi judicati addicti, redempli, auctorati, hoţul manifest dat pe mâna 
păgubaşului, homo liber bona fide serviens şi coloni. 

|. Qui in mancipio sunt. 
1) Aceştia pot „fi sau filiitamilias, sau soţia în manus !. 
Filiusfamilias ajunge in mancipio, când este dat altei per- 

'soane prin mancipatio cum fiducia, sau ca să-i facă servicii, sau 
"ca să-l adopteze, sau ca să-l emancipeze, precum şi când e dat, 
în Roma, altei persoane prin. mancipalio serioasă, ca să se în- 
făptuească 0 nvxde dedilio. 

+ „Soţia în manus ajunge in mancipio, când este” dată altei 
persoane prin mancipatio cum fiducia, ca să scape de manus 2, 

2) Starea de in mancipio produce efecte pentru qui in man- 
cipio sunt, pentru copiii lor şi pentru quasi stăpânul lor.” - 
„Qui in mancipio sunt sufer o capitis deminulio, dar rămân 

liberi şi cetăţeni 3. — De aceea: In ce priveşte dreptul public ei 
îşi păstrează îndrituirile politice; dar, nu le pot exercită tot timpul 
"cât durează starea lor de quasi robie 4,— In ce priveşte dreptul 
privat: Intăi, ei îşi păstrează connubium. De aceeă, între ei şi 
copiii lor vor. există legăturile de filiaţie 5.— .Al doilea, ei pot 

“ dobândi îndrituiri (pot câştigă, produce); dar, totul va îi a quasi 
stăpânului lor 6.— Ai treilea, la început ei nu se pot obligă prin 
„stipulatio ?, 7, Apoi, S'au 1 putut obligă prin contracte; de aceea pre- 

1) Cajus, 1 Ş 138, 
2) V. mai sus $ „315, p. 69% și p. 699, D. 

3) Cajus 1 $ 162. 
4) D.,4,5, de capii. min; 5 $ 2. 

5) Cajus 1 £.162. 

N
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torul a dat creditorilor lor o acțiune, contra quasi stăpânului, cu 
care să urmărească bunurile, pe care qui in mancipio sunt le-ar 

„îi dobândit pentru ei, dacă ar fi rămas sui juris 5—Al patrulea, 
ei, în dreptul clasic, au. actio injuriarum, ca să-şi apere demnitatea 
lor de.om, şi o pot intentă chiar contra quasi. stăpânului lor, 
dacă acesta ar abuză de puterea sa 8, o 

Copiii acelor, gui in mancipio sunt, la început se nasc în 
"starea de in mancipio, adică quasi robi; dar mai târziu se nasc 

liberi 0, - Su 3 A 
- Quasi stăpânul poate să înstrăineze fie prin mancipaţie, fie - prin in jure cessio pe acei, pe care îi are ia mantcipio!!.—Dease- - menea el poate să-i elibereze din această stare!2. 

3) Starea de in mancipio esse poate să înceteze prin manu- missio (sau vindicta, 'sau Censu, sau testamento) 13. Este de luat aminte, că gui în mancipio est poate fi eliberat prin cens chiar făr'de voia quasistăpânului său (invito se)ti, E | Restricţiile privitoare la desrobiri ale legilor Fufia Caninia „Şi Aelia Sentia nu se aplică în această materie 15,. 
- Eliberatul' (manumissus) este privit, ca şi cum întotdeauna ar îi fost ingenuuis 16, a 
Eliberatorul (manumissor) ajunge patronul eliberatului, Dar, 

indrituirile de patronat (jura pătronatus) sunt reduse numai la 
două: Indrituirea de a moşteni bunurile eliberatului şi îndrituirea 
de tutelă asupra acestuia şi a copiilor lui!7, LL . 

4) Caracteristica stărei de in mancipio este, că ea, de regulă, 
e vremelnică, durează o clipă (uno momentu) *8, De pildă, fiul 
mancipat, ca să fie adoptat, se găseşte în. această stare numai 

7 

6) Cajns,-2 $ 87, 3, $ 163. 
7) Cajus 3 $ 104. . 
8) Cajus 4 $ 80, 
9) Cajus, 1 £ 141. 
10) Cajus, 1 ş 133. pr 

-.11) Cajus, 1 $ 134, ! 
12) Cf. mai sus $. 339, C, 1], 2, p..650 şi $ 365 p. 664... 
13) Cajus, 1 $ 13, IN 
14) Cajus, 1 $ 140. V. Girard, |. c. p. 134, n. 5. 

15) Cajus, 1 $$ 138—140. i | . 15) C., 7, 14, de ingenuis manumiss., 8; C.,-8, 47, de patria potest., 10. 17) Collatio, 16, 9, 2, n Ie 
18) Cajus, 1 $£ 141 în fine.



po - 

— 702 — 

până ce-i adoptat. Dar, deşi, vremelnică, efectele sale sunt foarte 
însemnate: Este deajuns, ca să te fi găsit o singură clipă în 
„această Stare, pentru 'ca eliberatorul tău să aibă îndrituirea de a 
te moşteni. — În mod excepțional, Starea de în mancipio este 
durabilă numai în caz de noxae deditio a fiului de familie 19, 
Dar, el pote să ceară să fie “eliberat, dacă prin munca sa re- 
pară paguba, pe care o pricinuise2, | 

5) Pe vremea lui Dioclețian. se găsesc în starea de in înan- 
"cipio numai acei, care fuseseră abandonaţi noxal. — De la Justi- 
nian a dispărut şi noxae dedilio a fiilor de familie2!.: 

> 11. Nexi sunt deasemenea ' guasi robi..Despre ei am vorbit 
înaltă parte a cursului nostru 22, 

III. Judicati addicti sunt şi ei quasi robi. Şi despre aceştia: 
„am vorbit înaltă parte a cursului. nostru 2%, | 

IV. Redempti sunt captivii (robiţii în 'războiu) răscuimpăraţi 
de un cetățean roman. Ştim, că robiţii ajung liberi în virtutea lui 
jus postliminii. Dar, robiţii răscumpăraţi ajung quasi robi şi ră- 
mân în quasi robie până vor. plăti răscumpărătorului preţul răs- 
cumpărării 2.—Impăraţii Arcadiu şi Honoriu au fixat un răstimp > 

de. cinci ani, înlăuntrul. căruia răscumpăraţii săraci să se poată 
eliberă, plătind acel preţ prin munca lor 3%, 

V. Auctorati sunt acei angajaţi de un antreprenor (lanista), 
ca să lupte la circ ca gladiatori %.— Când se angajau, jurau : Uri 
vinciri necarique?. Ei nu pot postulare; sunt excluşi din decurio- 
nat şi nu pot fi cavaleri%.—Fiindcă aceasta meserie ajunsese 
să fie căutată mai ales de.nobili scapătaţi, un senatusconsult, 
ca să “nlăture aceasta, -a fixat un maximum de 2000 de sesterţi 
ca leafă pentru astfel de servicii 2%— Auctorati, ca şi judicati, pot 

  

19) V. mai sus $ 238; A, II, p. 415, n, 87 şi 38. 
20) Collatio, 2, 3, 1. - 

» 21) ]» 4 S, de noxal. act, $, 7. 
22) V, mai sus $ 113, B, p. 481. 
23) -V. mai sus $ 113. A, p. 478 şi urm. . 24) D., 28, 1, qui tetasm. Jac, poss., 20 $ 1; D., 1 (30), de legatis, 43 $ 3; D., 43,29, de homine libero exhibendo, 3$ 3; D., 49, 15, de captivis, 15, 19 $ 9, 21; C., 8, 51, e0d., 2,6,8,1t şi 13; . - 25) C., 8, 50 (51), de postiim., 20. 
26) Cajus, 3, s 199; Collatio, 4, 3. 

* 21) Porphirio, in Horat, sat, 2, 7, 58 şi 59. 
28) D., 3, 1, de postul, 1 $6; Lex Julia din 709, rândut 112; Pseudo- Quintilian, Deciam., 302. 
29) Senatusconsultul privitor la jocuri din 176-177 d, Ch. rândul 62, 

N
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“face obiectul unui furt20.—Ei au dispărut juridiceşte, de când Con- 
stantin a oprit jocurile de gladiatori 2. e 

VI. Hoţul manifest dat pe mâna păgubaşului, conform legii 
celor 12 table, ajunge, după părerea unor învăţaţi, quasi rob, ca şi addictus. — Dar, . alţi învăţaţi susțin, că el ar ajunge robul păgubaşului 22, 

- 
VII. Liber homo bona fide serviens, omul liber, care se crede 

robul altuia şi pe care acesta il posedă de bunăcredinţă, nu-i rob, ci quasi rob. — EI işi păstrează: în drept capacitatea sa, 
Dar, tot ce dobândeşte prin munca sa (ex -operis suis), p. <. şi prin lucrurile Quasistăpânului său (ex re ejus cujus servit) apatţine quasistăpânului %, LL 
VIII. Coloni.: Colonatul este o stare de atârnare personală | şi de dominație personală, amândouă legate de un imobil fun- ciar (moşie). - ! | 
1) Izvoarele colonatului sunt următoarele : 31 
La "nceput, cetățeanul roman îşi cultivă singur ogorul său, Statul însă, neputând să-şi cultive singur moşiile sale, 16 dă în - arendă. — Mai târziu, când cetăţenii au dobândit moşii întinse în streinătate, au început să facă acelaş lucru ca şi statul, adică 

să le dee în arendă. “Arendaşii, din pricina rămânerii în urmă cu plata câştiurilor (obaerati), din interes, din deprindere, au ajuns cultivatori legaţi de pământ şi de proprietar. Int”un izvor al nostru (Saltus Burunitanus) din Africa, se zice, despre ei, gle- | bae inhaerere quodam aeternitatis jure, i | 
„ Chiâr oameni liberi, săraci şi apăsaţi, ca.să fie ocrotiţi, abandonau (închinau) pământurile lor unui bogătaş, pe scoteala cărma le cultivau, cu sârcina de a-i plăti un câştiu mic, adică se făceau de bună Voe coloni. — Aceasta eră o; înstreinare a "libertăţii | Legile împărăteşti au oprit o astfel de înstreinare. Dar, mizeria a fost mai tare de cât autoritatea; obiceiurile biruiră | Numărul colonilor s'a mărit prin transplantarea, din porunca 

  

30) Caius 3 $, 199. 
31) Cu 11, 44, de gladiat. pen, toll., 1, 32) Cajus, 3 ş 189, — Girard, 1. c., p. 414—415. 33) Cajus, 2 ss 01 şi 92, 3 $ 164; D., 41, 1,de ada. rer. domin., 19, - 23 pr. şi $1; ].2, 9, per quas pers. $ 4, 34) A. Bouche-Leclereq. Manuel des institutions romaines, p. 368 şi „ura ; Girard, |. c. p. 134 şi urm. Cug, 1. c., p. 87-90; G. Humbert,  Co- ionus, în Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et ro- maines, p. 1322, Mia Ă a CS
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- împărătească, de barbari “numeroşi în diferite provincii-ale îm=: * -.părăţiei (în Galia, în Nordul Italiei, în Provinciile dunărene în veacul | II şi III după Hristos şi mai târziu şi?n Asia mică) şi împărţirea: „lor la proprietari. --. ă i 
„In sfârşit, în Egipt starea aceasta s?a născut din raporturile, 
"care existau acolo din vremuri străvechi, anterioare contactului cu Romanii. | ” i E Se 

„Toate aceste : stări de fapt au fost contopite într'o stare. 
de drept, din pricina interesului Statului, ca să asigure încasarea 
birurilor şi alimentarea. Colonii au fost Înscrişi “(poate înaint& 
de Constantin 5) în registrul censului, care a ajuns astiel actul 
de naştere al. colonatului roman. De atunci ei. s'au numit ad- 

„scripticii spre deosebire de ceilalţi cultivatori lipiţi, de pământ, „coloni liberi, care nu erau încrişi în acel registru, | 
„_2) Colonii se numesc adscripticii, censiti, inguilini, originarii, - 

rustici “şi tributarii. — În vechile legiuiri româneşti sint numiți -farani, vecini, rumâni, Ă 5 | 
3)- Cineva ajunge colon prin naştere, de -bună voie, prin 

prescripţie, drept pedeapsă şi 'din poruncă împărătească. 
„ Naşterea %, Copiii născuţi din părinţi coloni sunt şi ei coloni. 

Gopiii născuţi din mamă colonă, indiferent ce era tatăl 
sunt deasemenea coloni, a 

-- "Copiii născuţi din mamă liberă şi. tată colon ar fi trebuit, 
să fie liberi; dar în interesul agriculturii Justinian a rânduit, ca 
astiel de copii să fie coloni liberi, adică numai lipiţi de pământ. . 

Colonii din născare se numesc orioinarii. i 
„De bună voie. Omul liber ajunge colon printr'o declaraţie 
judecătorească. El nu se poate căsători cu un colon, de cât în 
urma unei declaraţii a “soţului, care nu eră "colon, că vrea să împărtăşească soarta celuilalt soţ, i 

- Prin prescripţie, Când cineva vreme de 30 de ani face 
„servicii în calitate de colon, ajunge colon liber38, 

35) Th. C., 5, 9, de fugiltivis colonis, I, (din anul 332 d. Cn), 
- 36) C., 11, 48 (47), de agricolis, 16, 21, 24; C., 11, 63 (67), de agricolis et mancipiis, 4; C., 11, 69.(68), de praediis tamiacis, 1; Novella 54, pr. şi | * cap: 1; Novelta, 162, cap. 2. | " e 
37) Novella Valentiniani, titil. XXX, de colonis vagis, 1; Salvian, de - gubernatione Dei, V, 8, 43, c., 11,.48 (47) de agricolis, 22, pr.; Novella 30, „cap. 1 SS5şi6. . , - - 38) C., 11, 48 (47) de agricolis, 18; C., eod,, 23 $ 1; Novella 162, cap. 2- 

e
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Drept. pedeapsă. Cerşetorii sânătoşi sunt condamnaţi la co- 
lonat în favoarea denunţătorului 2%. 

Din poruncă împărătească. Barbarii supuşi sunt împărţiţi 
din poruncă împărătească la diferiţi proprietari, ca să lucreze 
moşiile acestora “0, 

Din cele de mai sus rezultă, că: sunt două feluri de « Co- 
loni: Colonii adscriplicii şi colonii liberi. 

3) Efectele colonatului sunt următoarele: 
, Colonii adscriplicii formează o stare intermediară între o oamenii 
“liberi şi robi. Dar, sunt liberi şi ingenui. — Pot fi cețăţeni romani.— 
Au connubiumt!, — Au commercium, adică pot dobândi proprietatea; 
dar n'o pot înstreină *2.— Pot servi în armată 43, — Ca arendaşi plătesc 
proprietarului, conform obiceiului din partea locului, (consueludo 
praedii), un - câştiu anual determinat, fie în bani, fie în natură. 

Obiceiul local nu poate fi schimbat; proprietarul nu poate mări 
câştiul+:.— Sunt supuşi la capitatio plebea, ori la capitatio humana 
(dare, bir), pe care o strânge proprietarul şi o varsă percepiorului 5, 
—Pot stă în judecată; uneori chiar contra stăpânului, — Insfârşit, 

'ei sunt legaţi pentru “totdeauna de moşia, pe care o cultivă; 
de aceea 'nici ei nu o pot părăsi şi nici proprietarul nu-i poate 

despărți de acea moşie făr'de voia lor: Moşia nu poate fi vân- 

dută fără colonii săi şi nici colonii fărde moşia, de care sunt 

legaţi. Deci, colonii sunt robi ai moşiei (servi lerrae ipsiuS), 
sunt glebae adscripti, lipiţi pământului 7, 

0) Th. C., 14, 18, de mendicatibus non invalidis, 1; C., 11, 26 (25) 
de mendic. validis, 1." 

40) Th. C.,5, 4, de bonis milit, 3; Th.C,, 11, „24, de pairoc, vic. 5 $$1şi 3. 
41) C., 11, 48 (47), de agricolis, 21. - 

42) Th. C., 5, 11, ne colonus înscio dominus alienet peculium, Şt; C.,11, 

50 (49), in quibus causis coloni, 2 Ş 3; Th. C., 11, 1, de annona et tributis, 

„145; Th. C., 9, 14, 9; Novella 128, cap. 14. 

- 43) C, 12, 33 (34), qui militare possunt, 3. 

43) C., 11, 48 (47), de agricolis, 5, 7 pr.; C., 11, 50 (49), în quibus 
causis coloni, 1 - 

„ 45) C., 11, 48 (47), de agricolis, 8, pr., 20 $ 3. 
46) C., 11, 50 (49), in quibus causis colonii, 2 $ 4 C., 11, 48 (47), de 

agricolis, 20 pr. 
47) C, 11,52 (51), de colonis Thrac, 1 $ 1; C. 11, 48 (47), de agri- 

colis, 2, 1, 13 $ 1, 21 in fine, 23 pr. 

S. G. Longinetcu. — Drept Roman 45
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Proprietarul mai multor moşii poate mută pe colonii săi de 
pe o moşie pe alta şi îi poate schimbă cu alţi coloni %,—- 
Poate prin rei vindicatio să ia înapoi pe colonii săi, care au 
fugit%, —EI dă coloni, ca să-şi împlinească obligaţia de a 
procură recruți $!. — In sfârşit, el are putere disiciplinară asupra 
colonilor săi, d. p. îi poate pune în lanţuri, îi poate bate 
moderat, . A 

- Din cele de mai sus 'se vede, că prin colonat s'a orga- 
nizat munca forțată în folosul agriculturei şi impositele şi că sta- 
rea colonilor nu eră bună ! Dacă mai adăogăm anii răi, când câş- 
tiul nu putea fi plătit, încărcarea pe nedrept a socotelelor etc., în- 
țelegem, de ce starea lora ajuns aşa de rea, încât glebae adscriptus, 
lipit pământului, înseamnă un om foarte sărac, „sarac lipit pă- 

„mântului“ |. | . 
Colonii liberi%3, care, pare, că s'au ivit pe Ja jumătatea 

veacului al cincilea, stau mai bine: Pot să înstrăineze averea 
lors, iar proprietarul moşiei are asupra lor numai o îndrituire 
de patronat. 

4) Starea de colon încetează 'sau se stânge: 
Prin întrarea într'o mânăstire, ori în rangurile clerului cu 

consimţimântul proprietarului 5, — Acest mod de stângere a co- 
lonatului nu eră admis în Occident%, 

Prin eliberare, dacă moşierul renunţă în acelaş timp la pro- 
prietatea pământului cultivat de colon. Acesta ajunge plebejus 
adscripticius 5S, 

  

48) C., 11, 48 (47), de agricolis, 7, 13 Ş 1. - 
49) Th. C,, 5, 10, de inguilinis et colonis, 1 $ 3; Nov, Valentiniani, 30, de colonis vagis, 1 $$'3 şi 4; Nov. Valentin, 34, de episcopal! judicio, 1 $ 18. 50) C., 8, 51 (52), de infantibus expositis, 1; C., 11, 48 (47), de agri- 

colis, 7 Ş 2, 23 $ 5. : 
51) Vegetius, 1. 7. - 
52) Th. C., 5, 9, de fugitivis colonis, 1; Th. C., 16,5, de haereticis, 52 

Ş 4, 51 $ 8; Nov, Valentin., 30, de colonis vagis, 1; C.. 11, 48 (47), de agri- 
colis 24, $ 1 in fine; Novelia, 22, cap. 17. ! 

53) Novella 162, cap. 2. 

54) C., 11, 48 (47), de agricolis, 19; Novella, 162, cap. 2, 
55) Th. C, 5, 3, de bonis clericorum, 1. 
56) C., 1, 3, de episcopis, 11, 16, 27, 36 (37) pr. 
57) Novella Valentiniani, 18, de tributis Jiscalibus, Ş $. 
58) C., 11, 48 (47), de agricolis, 21, $1: „Posset adscriplicium cum | 

„terra suo dominio expellere“, — Sidon., Ep., V, 19. —vV. Maynz, |. c., [, No. 
212, n. 19, p. 317. 7
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Prin prescripţia de 30 ori 40 de ani (după cum colonul a 
rămas ori nu.în aceeaş provincie), dacă a intrat în curie, ori în 

„„orişicare altă corporație. — Dar, prescripția este numai de 30 de 

ani pentru barbaţi şi 20 de ani pentru femeie, dacă s'au mutat 

numai de pe'o moşie pe altas9, — Acest chip de stângere a fost 
desfiinţat de Justinian %. 

TITLUL Il. 
"TUTELA ŞI CURATELA:. 

Ş 377. Generalităţi. 

A. Regula generală este, că orice cetățean sui juris are de- 

plină capacitate de apere, adică poate face acte juridice. 
Dar, se poate întâmplă, ca această capacitate să lipsească . 

unor cetăţeni sui juris fie din motive de fapt, fie din motive juridice. 

„ Motive de fapt sunt, de pildă: Nedezvoltarea.. facultăţilor. inte- 

celor facultăți din pricina a nebuniei. Motive juridice : sunt, de pildă: 

Pretinsa slăbiciune a sexului femeesc. Înclinarea spre risipă 

recunoscută de lege. — Pentru ocrotirea şi pentru reprezentarea 

acestor persoane în actele juridice, Romanii au plăzmuit două 

institușii recunoscute de jus civile 2: Tutela (îutela) Şi curatela 

(cura, curatio). 

I. Tutela a fost plăzmuită, pentru ca să se completeze ca- 

„pacitatea impuberilor şi a femeilor, care, fără să fie absolut 

„incapabili de agere, totuş nu pot să facă singuri unele acte ju- 

ridice, ci trebuie să fie asistați de o altă persoană, futor, care . 

să intervină cu autoritatea sa ” (auctoritas), ca să aprobe şi să 
întărească acele acte, auctoritatem înterponere, adică să facă 

auctoritatis interpositio. 

59).Th. C., 12,19, de his qui conditionem propriam reliqueruni, 2; Th, 

C., 5, 10, de inquilinis et colonis, 1 S$ 1 şi 3. 

60) C., 11, 48 (47), de agricclis, 23 pr. 
DV. Maynz, |. c., III, SS 340—357. 

2) Cajus, i $$ 142, 143 şi 189; Ulpian, Regulae, 1151, J 1, 13, de 

tutelis, pr. şi SS 1 şi 2; D., 26, i, eod,
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La'nceput, tutorul eră sau un membru al familiei civile, un 
adgnat, sau o persoană arătată de paterfamilias prin testamentul 
lui, şi numai în lipsă de astfel de tutori, se numea unul de auto-: 
ritate. Mai târziu, în vremea împăraţilor, numirea tutorilor de 
autoritate a ajuns din ce în ce mai deasă. — Deci tutela la în- 
ceput a fost afacere de familie, iar niai târziu afacere de Stat, 

Fiindcă la ?nceput tutela eră afacere de familie, de aceea 
ea eră o îndrituire (potestas) a tutorului, iar nu o sarcină (mu- 
nus) şi se explică de ce ocrotirea a fost exploatată în folosul 
ocrotitorului, iar nu al ocrotitului 3. — Pe atunci  tutorul 
avea îndrituiri, dar n'avea şi îndatoriri juridice, ci numai morale 
şi uzuale î. Din această pricină, tutela eră privită ca o îndrituire 
foarte prețioasă şi femeile, de ori şi -ce vârstă ar fi fost, tre- 
bueau să fie în totdeauna sub tutelă 5, — In vremea împăraţilor, 
tutela fiind o afacere de Stat, tutorul are îndatoriri juridice mai 
numeroase, ba unele chiar foarte oneroase, şi  îndrituiri mai pu- 
ține; iar din veacul al doilea d. Ch. nu poate face acte impor- 
tante de cât cu încuviințarea autorităţii. | 

Fiindcă tutorul prin arictoritatis interposilio, completează 
capacitatea acelui de sub tutelă (a pupilului), Romanii zic: Tutor 
„Dersonae datur, | 

Curatela. Când e vorba de nebuni, persoane absolut irica- 
pabile de agere, persoane, care mau de fel capacitatea de agere, 
nu este loc pentru auctoritas, fiindcă nu se poate completă ceea, 
ce n'au nebunii, ceea ce nu există, şi deci nu se poate înfiinţă 
tutela. De aceea legea celor 12 table a plăzmuit ur alt chip de 
ocrotire, numit cura, curatio. O altă persoană (dintre adgnaţi, 
ori gentiles), curatorul, administrează în numele său propriu, ră- 

- mânând, ca pe urmă să treacă nebunului, ori moștenitorilor 
lui, indrituirile şi obligaţiile rezultând din administrarea sa. A- 
ceasta e curatela legitimă a nebunului. — De asemenea, dacă e 
vorba.de un răsipitor, care, din pricina interdicţiei sale, nu are de 
loc capacitatea de a-şi administră bunurile, pretorul poate să-i nu- 
mească un curator, care administrează în numele său propriu, ca 
şi curatorul nebunului, şi care trece îndrituirile şi obligaţiile izvo= 

  

3) Dernburg, |. c., III, $ 39, n. 6, 
-4) Aulus Gellius, V, 13. 

5) V. mai jos $ 356, p. 733, 
6) Cf. D., 26, 2, de testam. tut, 12-14.
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rând din administrarea sa sau răsipitorului, după ce s'a “îndrep- 
tat şi i s'a ridicat interdicţia, sau moștenitorilor lui. — În amân- 
două aceste cazuri curatela, ca şi tutela, are de scop, să ocrotească 
persoanele, care se găsesc sub ea. — Dar, spre deosebire de 
tuteiă, la curatelă nu-i loc pentru auctoritas, fiindcă, persoanele 
de mai sus fiind absolut incapabile, neavând capacitate de loc, 
nu este, ce să se completeze. 

După curatela nebunilor şi aceea a răsipitorilor 'au fost 
plăzmuite alte instituţii analoage, tot fără auctoritas, -pentru 
ocrotirea minorilor, ori pentru ocrotirea lui filiusfamilias, care 
nu poate să administreze bunurile, ce i-a venit pe cale de moş- 
tenire, In aceste cazuri nu-i vorba de o incapacitate absolută. a 
persoanei, care are nevoie de ocrotire, Tetuş, şi acestor insti- 
tuţii li s'au dat tot numele de cura, curatelă, fiindca nici în ele nu 
se "ntâlneşte auctoritas 1. — Acelaş lucru s'a întâmplat şi cu alte 

“instituţii analoage plăzmuite fărde auctoritas pentru alte cazuri 
de ocrotire 8. 

Curatorul este numit de regulă de autoritate. 
EI are îndatoriri, iar nu îndrituiri. — Numai curatela legi- 

„dimă a nebunului eră o îndrituire (potestas) pentru curator şi 
avea în vedere foloasele ocrotitorului, iar nu ale ocrotitului 9, 

El mare aucforitas, ci numai consimte la actele făcute de 
acel de sub curatelă, are consensus. De aceea Romanii zic: Cu- 
rator rei datur, curator certae rei dalur %. | 

„În vremea lui Justinian, intre tutelă şi curatelă a rămas 
numai deosebirea formulată de Romanii in adagiul: Tutor per- - 
sonae, curator cerlae rei datur. . : 

B Deosebirea dintre tutelă şi curatelă îşi găseşte cxplica- 
rea în instituţiile vechi romane. Dar, este. greu să găsim justifi- 
carea acestei deosebiri ! 

Se pare, că tutela se aplică “de prefereaţă în cazurile, în 
care navoia de ocrotire are un caracter continuu şi general, din 
pricina incapacității nu absolute, dar normale şi regulate. (Numai 
în mod excepțional găsim tutela pentru ocrotiri necontinui şi 
negenerale). 

7) Cf. D., 1, 7, de adoptionibus, 8; Mayaz, 1 c., II; 8 335, n. 1. 
S) V. mai jos $. 390. 
9) Dernburg, |. c., UI, $ 39 n. 8, 
10) V. maisus n. 6,
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Curatela se aplică în cazurile, în.care nu se găseau înirunite- 
toale aceste elemente" (incapacitate nu absolută, dar normală 
şi regulată). Ă | e 

C. Astăzi atât impuberii, cât şi minorii (acei mai mici de 
21 de ani) sunt sub tutelă. La' Romani numai impuberii sunt sub. 
tutelă ; iar minorii (acei mai mici 25 de ani) sunt sub curatelă,. 
— Apoi, la Romanii, femeile, chiar dacă nu mai sunt impubere,. 
ci minoare ori majoare, sunt, după cum am spus, în totdeauna: 
Sub tutelă. Astăzi femeile. majoare nu mai sunt sub tutelă. 

CAP. 1. 

Tutela. 

Secţia 1, 

TUTELA IMPUBERILOR i, 

„ $. 378. Definiţie, Jeluri şi formalităţi. 

A. Justinian defineşte tutela, ca şi Servius, zicând: Tutela: 
este autoritatea şi puterea recunoscută şi admisă de jus civile 
asupra unei persoane sui juris, pentru a o ocroti, fiindcă din. 
pricina vârstei nu se poate apără singură. (Tutela est vis ac po- 
iestas in capile libero ad tuendum eum, Qui propter aetatem se- „ defendere neguit) 2, i 

Această definiţiune a lui Servius eră bună pentru vremea. 
lui, când tutela erâ o putere, o îndrituire a tutorului 3, Dar, ea nu se 
mai potriveşte pentru vremea lui Justinian, când tutela este o sarcină: publică. (Ubi successionis est .emolumentum, ibi et tutelae . onus.- esse debet) 1. Deci, rău a făcut Justinian, că a păstrat vorbele 
vis ac potestas. . | | : 

„ Tutela impuberilor nu poate fi înființată de cât în lipsa. 
puterii. părinteşti. | 

  

1) 1., 13, de tutelis; D., 26, 1, eodem, 
2) het SI; Di ht,1,pr. 
3) D., 26, 4, de legitimis tutor., 1, pr, | 4) |.» 1 17, de legit. patronorum tutela, pr.; C., 5, 30, de legit. tutela, „5, înilio şi în fine; Novella, 118, cap. 5. . -
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B. Pentru ca să existe tutela impuberilor, se cere următoarele 

<zlemente : 

O persoană, supusă tutelei, care să îie impuberă (adică 

-de 14 ani dacă e băiat, ori de 12 ani, dacă e îată) şi să fie 
-sui juris, 

Şi o altă persoană, care să aibă tutela. 

C. Persoana, care se găseşte sub putere, se numeşte prpillus 

:(pupil); iar aceea, care are tutela, se numeşte tufor (de la tueri a 
-ocroti, tuitor ocrotitor). 

D. Tutela impuberilor este de trei feluri: Testamentară, 
-legitimă şi dativâ,— Tutela testamentară este aceea, care se înfiin- 

“ţează prin testament, Tutela legitimă, este tutela, care se înfiin- 

-țează în puterea legii. Şi tutela dativă, este aceea, care 'se în- 
-fiinţează de autoritate. | 

I. Tutela testamentară. 
__ Legea celor 12 table îndritueşte pe paterfamilias, ca printe un 

“testament să numească un tutor 5 atât impuberilor, care se gâsesc 

-sub puterea sa şi care ja moartea sa vor deveni sui juris, chiar 
„dacă i-ar desmoşteni 6, cât şi impuberilor, care fuseseră sub pute- 

rea sa şi sunt emancipaţi. — Tutorul numit pentru aceşti din urmă 

are nevoie de confirmarea autorităţii; pe când tutorul numit 
pentru impuberii de sub puterea părintească nare nevoie de 

' “acea confirmare 7,—Dar, dacă testamentul este neregulat în formă 

-(injustum), orice tutor numit printr'un astfel de testament are 

nevoie să fie întărit de autoritate, dar fără nici o anchetă pre- 

-alabilă 8. — Tutorul poate să fie numit şi de mama impuberului, 

-p. C. şi de orice altă persoană, cu condiţie, ca aceştia prin testa- 

ment să numească de moştenitor al lor pe impuber. In acest 

-caz este nevoie întodeauna de confirmarea autorităţii; iar această 

confirmare se acordă în urma unei anchete privitoare la moralita- 
tea, solvabilitatea şi aptitudinele tutorului ?, 

Tutela testamentară presupune, că tutorul este o persoană 

:anume determinată prin testament!?. 

5) Ulpian, Regulae, (1 $$ 14 şi 15. 
6) Arg. din D., 26, 2, de “estar, tut.-1 Ş1 
7) e he. $ 5; D. 20, 2, de testa. tut, 4; D.. 26, 3, de confirmando 

„tutore, 1 $3 1,2 şi 3. 
8) V. mai sus n. 7. 
9 D., DZ 2, de testam, tut., 4; D., 26, 3, de confir. tut. 1 $2, 2 4 

3, 7; C 

A 2, 20, de legatis, Ş 27; D., f.t., 20 pr.
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Ea poate fi înființată: Sau pur şi simplu, d, p. L. Titus 
"să fie tutor, Sau cu începere dela sosirea unui termin, ori de 

la împlinirea unei condiţii. Sau până la sosirea unui termin, ori 
până la împlinirea unei condiţii!!, 

JI. Tutela legitimă. - 
Acea tutelă se numeşte legitimă, care naşte, fără să mai 

fie nevoie de un act al vre unei persoane, care se naşte în pu- 
“terea legii, lege. 

Tutela legitimă nu se poate înfiinţă decât în lipsă de tu-- 
telă testamentară. Prin urmare, poate fi vorbă de tutelă legi- 
timă numai, când sau nu s'a înființat tutela testamentară, sau 
tutorul numit prin testament a murit, 

- In lipsă de tutelă testamentară, legea celor 12 table rân- 
dueşte, că tutor al unui impuber sui juris trebuie să fie ad= 
gnatus proximi, adică un bărbat, nu femeie, care este ruda ci-. 
vilă cea mai apropriată, — Jurisprudenţa a asimilat pe patron 
Cu adnagatus proximus şi a admis, că patronul trebuie să fie 
tutorul desrobitului, p. c, şi al copiilor sui juris ai desrobitului 2. — 
Fiindcă acel, care eliberase pe un fiiiusfamilias de sub puterea | 
părintească prin emancipare, este patronul acestuia, de aceea s'a 
admis deasemenea, ca el să fie tutorul. emancipatului. In acest 
caz, fiindcă emancipatul fusese fiduciae causa în starea de in 
mancipio, tutela se numeşte tutelă fiduciară 3. 'Totuş, din pricina 
respectului datorit lui paterfamilias, când emâncipatorul fusese 
tatăl emancipatului, tutela se numeşte tot tutelă legitimă. Dar, 
dacă tatăl moare, tutela trece la copii săi (care ajung sui juris 
şi care-l moştenesc) şi ia numele de tutelă fiduciară 1, . - 

De la Justinian lucrurile s'au 'schimbat, E] a inlocuit pre- 
tutindeni pe adenatus prin cognalus, . Deci, de la Justinian, tu- 
tela legitimă se cuvine cognatului bărbat celui mai apropriat, 

11) ]., 1,:20, de Afiliano tut. $ 1. ! 12) Ulpian, Regulae,11 Ş$ 2, 3 şi 4; Cajus, 1 $ 165; ]., 1, 17, de le- 
git. patr. tui.; D., 26, 4, de legit. tut., 1, 2, 3. 

13) Cajus, 1 $$ 156, 166 şi 196. Pi | 
- 14) Cajus, 1 ŞŞ 172 in fine şi urm.; ]., 1, 18, de legit. parentum tut; J-» 1, 19, de fiduc. tut; D,, 26, 4, de legii. tut., 3 $ 10, 4.
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„Dacă acesta moare, ori este incapabil, tutela trece la cog= 
. -natul următor în grad. — In chip excepţional, mama şi bunica 
impuberului pot fi tutoare; dar, cu condiţia, ca să renunţe la 
beneficiile senatuşconsultului Veilaeanum 15, 

Prin urmare tutela legitimă se cuvine moştenitorilor impu- 
Derului. Inainte de Justinian moştenitorii aceştia sunt: adgnaţii 
iar de la Justinian sunt cognaţii. — De aceia se zice: Ubi emo- 
dumentum est successionis, ibi et onus tutelae esse debet. (Unde 
este folosul moştenirii, acolo trebuie să fie şi sarcina tutelei) 16, 

III. Zutela dativă. 
Tutela dativă nu există: de cât, când: Sau lipseşte tutela 

testamentară, ori -acea legitimă. Sau tutorul testamentară este 
împiedicat vremelnic să-şi împlinească însărcinarea. Sau tutorul 
legitim este împiedicat vremelnic să-şi împlinească însărcinarea. 

„ŞI,” sau pupilul “are nevoie de un alt tutor, fiindcă se gă- 
seşte în proces cu tutorul său, ori are . nevoie să facă un act 
cu acesta. | 

In vremea pe când legis actiones erau în vigoare, dacă se 
iscă un proces între pupi! şi tutorul lui, pretorul da un tutor 
ad hoc, Acest fel de tutor se numeşte futor praetorius, tutor prae- 

torianus 11.—De la lex Atilia (anterioară anului 568 a. u. c.) tu- 
tela dativă este permanentă !şi regulată; tutorul este dat (în Roma) 
de cătră pretorul urban dimpreună cu majoritatea tribunilor ple- 

bei. El poartă numele de îutor Atilianus!8. — De la lex Julia 
et Titia (de pe la sfârşitul Republicei) tutorul este dat în pro- 
vincii țde (guvernatorul lor. El se numeşte tutor Julio-Titia- 
nus 19, — In vremea. împăraţilor - tutorul poate fi dat şi de 

consuli. — De la Marcu Aureliu tutorul poate fi dat de prae- 
tor tutelaris. — De la Caracalla pretorul poate îi dat "de prae- 

„fectus urbis —ln sfârşit, magistraţii ;municipali au putut şi ei da 
un tutor dativ?, | 

Pentru numirea unui tutor dativ se cere, ca formalilate, o 

15) C, 5, 35, guando mulier tut. off., 3 
16) V. mai sus n. 4, 

17) Cajus, 1 $ 184; ]., 1,21, de auctor, lut S 3, 
18) Cajus, 1 $8 185—187; ]., 1, 20. de Afiliano tut. 

19) ]., 1, 20, de Atiliano lut, pr,:şi SS 1 şi 2. 
20) Suetoniu, Claudius, 23; Cajus, 1 $ 200; D., 27, 1, de excusat. 

S 3; [., 1, 20, de Atiliano tut, SS 3,4 şi 5.. 

or
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anchetă premergătoare asupra moralității, solvabilităţii şi apti= 
tudinilor viitorului: tutor 21, | | N 

Tutela dativă nu poate fi înfiinţată de.la sosirea cutărui: 
termin (ex die), ori de la împlinirea cutării condiţii (ex condi- 
cione). — Dar poate să fie înființată până la sosirea cutărui: 
termin (ad diem), ori până la implinirea cutării condiţii (ad con- 
dicionem). Astiel, în cazurile, în care tutorul testamențar, ori cet 
legitim e împiedecat, să funcționeze, tutela dativă este de drept: 
vremelnică 2, . 

Obligaţi, ca să ceară numirea unui tutor dativ, sunt: Mama: 
impuberului p. c. şi moştenitorii lui eventuali. Ei trebuie so - 
ceară înlăuntrul unui an, de când impuberul a ajuns! sui juris ş- 
dacă n'o fac, pierd îndrituirea la moştenire în cazul, în care 
pupilul ar muri înainte de a ajunge puber.—In lipsa celor de mai 
Sus, orice altă rudă, afin, ori prieten al pupilului poate s'o ceară.— 
In sfârşit, dacă nici aceştia n'o cer, autoritatea poate ex officio- 
să- numească un tutor dativ23, 

- 

$. 379. Incapacităţile tutelei !. 

|. Nu orice persoană poate fi tutor! Astfel, incapabili de a: 
fi tutori sunt: . 

11) Robii. — Dar, în dreptul nou, tatăl poate să numească. . 
prin testament pe unul din robii săi să fie tutorul fiului său, 
căci în acest caz încetă robia. — Robul altuia poate să fie nu-- 
mit numai sub condiţia, dacă va fi liber (cum liber erit) 2, 

2) Peregrinii. — Latinii, deşi nu sunt cetăţeni, pot fi nu-. 
miţi tutori, fiindcă nu sunt peregrini 2, 

- 3) Femeile. — Dar, în dreptul nou, după cum am văzut,. . 
mama şi bunica impuberului pot fi tutoare ale scoboritorilor- 
lor, chiar cu preferență, dar cu condiţia, ca să renunţe la bene= 
ficiile senatusconsultului Vellaeanum si ca să se oblige, că nu se. 

  

21) D., 26, 5, de tutor. et curat, datis, 21 85. 
22) Dn. t6$1, 
23) ].. 3, 3, de Sc. Tertull, 86; D., 26, 6, qui petant tut, 2 pr. şis2: 
1) C., 5, 34%, qui dare tut; Î-» 1» 14, gui testam. tut. dare, 
2) Cu, he, în 1; | h, tu pr, 
3) Cajus, 1 $ 23; Ulpian, Regulae, ;11  $16 Vatte. Jragr., 172, 931:-
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“7or mărită din nou, si că vor fi răspunzătoare cu toată ave- 
rea lor, 

4) Minores, —Dela Justinian, acei mai mici de 25 de ani sunt 
“incapabili. de a fi tutori 5, 

5) Persoanele juridice. — Dar, muncipiile având îndrituirea 
-de patronaț asupra desrobiţilor lor, pot fi tutori ai acestora $, 

6) Ostaşii. — Totuş un ostaş poate fi numit tutor prin tes- 
“tamentul. unui frate de arme7. 

7) Episcopii și călugării 5. 
8) Nebunii şi smintiţii, risipitorii, surzii, muţi, orbii şi c orice 

“persoană atinsă de vre-o boală, ori de vrun cusur, care o face 
- “improprie pentru sarcina de tutor?, 

9) Dela Justinian încoace, acei care, afară de mama şi bu- 
“nica pupilului, sunt, în clipa deschiderii tutelei, sau creditori, sau 
datornici ai -pupilului. sau adversari ai. acestuia întrun proces, 
Creditorii, dacă- -şi cunosc situaţia, trebuie s'o declare, altfel pierd 

“şi creanţele lor 9. — Inainte de Justinian, atât o creanţă, cât şi uni 
“proces între tutor şi pupil, care nu eră privitor 'la toate bunu- 
rile acestuia, ori la o parte însemnată a lor, făceau numai, ca 
-să se numească un tutor ad hoci!, 

10) Persoanele, care sunt obşteşte cunoscute ca dușmane 
_ “Sau ale tatălui, sau ale pupilului 12, 

11) Acei, pe care rudele i-au declarat, că voesce să: i în- 
“lăture de la tutelă 3, 

12) Acei, care se oferă de bunăvoe ca tutori 1, 

4) Cajus, 1 $ 195; D., f.t., 16 pr.; C., 3,35, quando mulier tut 0ff., 2 şi 3, , 
5) Vatic. fragm., 151. 183, 223; J-, 1, 14, qui testam., Ş 2; ].. 1, 23. 

- «de excusat., $ 14. 

6) V. Vol. 1,1, $ 28, 1V, 1, p. 248. 
7) ]., 1, 25, de excusat, $ 14; Ch. lt, 4; C.,6, a, de Legatis, 8. 
8) Novella 123, cap. 5. 
9) D., 26, 1, de tut, 1$S$2ş3, 11; D., 26, 4, de legit, tut, 10 $1; 

“Cf. bu 3; Ci 5, 67, qui morbo se excus., 1; C., 5, 30, de legit. tut,, 1. 
10) Novella 72, cap. 1—3; Auth. minoris debitor C., 5, 34, qui dare tut. 

11) Vatic. fragm., 139; ]., 1, 25, de excusat,, $ 4; p, 27, 1. de excu-. 
“Sal. 20, 21 pr; C., 5, 34, qui dare tut, S; C., 5, 62, de excusat., 7 şi 16. 

12) ]-» 1; 25, de excusat,, $ 11; D.,27,1, eod., 6 $ 17; D.,.26, 10, de 
=Buspect. tut., 3 $ 12. 

13) D., 26,5, de tutor. dat, „21 $$2 şi 6; C.,5,47,si conira matris voluntatem, 1. 
14) v. mai Sus n. 13.
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II. Tutorul, care în timpul iutelei este lovit de vreună din 
incapacităţile de mai sus, "pierde! tutela. — Dar, daca el ajunge 
numai creditor, ori datornic, ori adversar al pupiluiui întrun pro- 
ces, nu pierde tutela; ci, în acest caz se numeşte un curator 
special ca ajutor al pupilului, casă apere interesele acestuia 

„contra tutorului 5. : 

„Ş$. 980. Cauzele, care scutesc de tutelă !. 
A, La *nceput, persoanele capabile de a fi tutori pot să 

refuze tutela; ori să demisioneze nemotivat 2, — In timpul împă- 
raţilor, tutorul dativ nu poate scăpă. de tutelă, de cât dacă a- 
rată pt unul mai bun decât el (potiorem nominare) 3, 

B. De regulă, din vremea împăraţilor -şi până pe vremea 
lui Justinian, cineva nu poate fi scutit de tutelă, de cât dacă 
poate invocă unul din următoarele cazuri de scutire prevăzute 
de lege: . | RE | 

1) Trei copiii, sau vii, sau priviţi. ca vii (acei morţi pe 
câmpul de bătaie), legitimi şi neadoptivi, când tutorul domiciliază 
în Roma. Patru copii de aceştia, când tutorul domiciliază afară 
din Roma, dar în Italia. Şi cinci copiii de aceştia, când tutorul 
domiciliază în provincii 4, | 

2) Absența pentru afacerile publice scuteşte de tutelă chiar: 
şi un an după întoarcere 5, 

3) Vârsta de 70 de ani. 
4). Unii funcţionari şi anume: Sfetnicii împărăteşti, inten-- 

denţii fiscului şi persoanele” învestite cu magistraturi 7. 
5) Profesorii de gramatică, profesorii de retorică, medicii 

exercitând meseria lor sau în Roma, sau în oraşul lor natal, p. c. şi 
diferite alte arte, profesiuni şi ştiinţe 8, 

15) Arg. din D., 27, 1, de excusat., 10 $8, 11 pr., 40 pr.; Novel/a 72, cap. 2.. 
1) |. 1.25, de excusat.; D., 27, 1, eod.; C., 5, 62, e0d. : 
2) Ulpian, Regulae, 11 $ 7. e | 
3) Vatic, fragm., 158—167, 206—219, 244—246; Paul, Sententiae, l,28 şi 29. 

_ 4) Vatic. Jragm., 191—199; ]., h. t, pr.; D, f. î, 2$$ 2-8, 18; C, 
5, 56, qui numero liber., 1. N 

5) Ju h.4,S2;D„fh.t, 10 pr. şi $Ş1 şi 3; C., 5,64,si tut, reip. causa, 2. 
6) |, h. ct, 813; D, hi. t,2 pr.; C,, 5, 68, qui aelate se excus,, 1; 
7) oh. 6 SSI şi 3; D.,n.t,68$14 şi 16, 17 $Ş 4 si 5,22 $ 1, 30 pr. 41 pr. 
8) | ft, S15; Du h.t,6 S$Ş 1 — 12; C, 10, 48 (47), de excusat. 

muner, 4; C., 10, 52, de profess., 3; C., 10, 65 (64), de legationibus, 2; C., 12, 40 (41), de metatis et epidemeticis, 8.
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6) Ostaşi demisionaţi cu cinste ?, 
7) Clericii 10, 
8) Membrii unor bresle de meşteşugari !!. 

9) Colonii de pe moşiile împărăteşti 12, 
10) Atleţii încoronați '5. 
11) Suierinzii de infirmităţi grave, care îi impiedică să se 

îndeletnicească cu afacerile altuia !+, 

12) Acei, care nu ştii să citească, nici să scrie 15, 

- 13) Acei atât de . săraci încât au nevoie de toată vremea 
lor, ca să-şi agonisească traiul 16, 

14) Trei tutele, p. c. şi trei curatele, după care ma alergat 
tutorul. — Este deajuns, ca aceste trei sarcini să se găsească în 
aceeaş familie (in una domo). De aceea pafterfamilias poate pune în 

" socoteală şi tutelele administrate de fii săi, pe care îi are 'sub 
putere 17. | 

15) Acei numiţi din duşmănie de către tatăl pupilulul 18, ! 
16) Acei, a căror stare (Status) a fost contestată de tatăl 

pupilului 19, 
17) Acei, care domiciliază în altă provincie de cât pupilul.— 

Dacă o parte din bunurile pupilului se găsesc în altă pro- 
vicie, tutorul nu-i obligat să se insărcineze şi cu administrarea 
lor, ci pentru acestea trebuie să se numească un tutor special 2, 

C. Mama şi bunica pot să refuze tutela, fără să invoace 
nici o cauză 21, - o N 

D. Acel, care poate învocă vreuna din cauzele de mai sus, 

9) D., h. î 8 pr. şi SŞ 1—11; D., 1, 15, de off. praef. vigil, 1—3; 
C, 5, 63, de 'excusat. veteran., 1. ” 

10) C., n» 2 de episcopis, 52; Novella 123, cap, 5. 
11) Ju.ht, 9; D.,f.t, O S17; C., hp. L 14. 
12) C., 5, 34, qui dare tut., 13. , . 
13) Di nt, 1088, 45$4 
14) V. mai sus n. 6. 

15) ],h.t$8; 
16) |. he. $6;D.„,r.t, 7 şi 40, 
17) Vatic. jragm., 188; |. h. t, 5; D.,h.1.2$9,3,4, 5, 15 $ 15, 27 

pr.; C., 5, 69, du numero tutelarura, 1 i 

18) |, h. în $$9 şi 12; Duh 1,6 SS17 şi 18; Cut 
19) V. mai sus n. 18. " 
20) D., h. î., 10 $ 4, 19, 21 S$ 2 şi 4,46 $2; Cf. 11; D, 26,2 

de testam. tut., 15; D., 26, 5, de tutor; datis, 27, pr. - 
21). Novella 94, cap. 1; Novella 118, cap. 5.
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„trebuie să ceară scutirea de tutelă de la magistratul competent 
înlăuntrul a 50 de zile, de când a fost înştiinţat, că a fost nu- 
mit tutor; iar dacă i s'a refuzat cererea, poate face apel.—Dar, 
scutirea obţinută prin alegaţii falşe e privită ca neavenită 2, 

FE. Primirea tutelei presupune renunțarea la cauzele de scu- 
„tire, chiar dacă ar există vreuna din ele 2%. Aa 

„_F. Scutirea nu-i acordată nici desrobitului, nici aceluia, care 
a făgăduit tatălui copilului, că se va însărcină cu tutela, şi nici 
tutorului t=stamentar, care a primit liberalităţile, ce i s'au lăsat” 
prin testament24, ” - 

Ş. 381.  Indrituirile tutorului 1. . * 

A. Tutorul are două îndrituiri: Auctoritas şi gestio. 
]. Auctoritas. 
1) Auctoritas este completarea capacităţii impuberului in- 

fantia major, pentru ca să poată face unele acte juridice. Tutor 
personae datur 2 | | 

Am zis, completarea capacităţii- impuberului. infantia major 
şi am adăogat, pentru ca să poată face snele acte juridice. lată 
de ce ne-am rostit astfel: . 

Ştini, că impuberii sunt sau: infantes, sau infantia majores. 
— Infantes mau nici o capacitate, Deci,. pentru ei nu poate fi 
vorba de nici o completare a capacităţii. — Impuberii infantia 
mnajores sunt şi ei incapabili în ce priveşte unele acte şi anume: 
Nu se pot căsători3 şi nu pot face testament 4. Dintre ei, acei, - 
care sunt infantiae proximi, nu pot. da descărcare de o creanţă- 

  

| 22) Vatic. fragm., 155 şi urm., 162; ]., he. î., $ 16; Duh. £., 13 $$ 1—10, . 
21 $ 1, 38, 39; D,, 26, 5, de tut. dat., 2; D., 26—7, de adm. et peric. tut., 
20, 39 $ 6; D., 49, 1, de apell., 17 $ 1; D., 49,4, quando apell. est, 1 $1; «Cu h. 1,6 şi 15. i Să 

23) C.,h.t.2. „ 
24) Ch, tn 5; ft, ş 9; D., Bt, 15$1; D.,.34,9,de his quae ut indignis, 5 $ 2. i 
1) |. 1, 21, de auctor, tul.; D.; 26, 8, de auctor. et consensu ut. etcu-. ralorum.; C., 5, 59, de auctoritate praestanda. 

2) ]., 1, 14, qui testam. tut. dari possuni, $ 4; D., 26, 2, de testam. 
tut., 12--14, 

3) V. mai sus $ 339, A, III, 1, p. 597. 
4) V. mai jos „Succesiunile din pricina morţii“.
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prin acceptilaţie şi nici nu pot numi un procurator pentru pro- 
cese, Deci, şi în aceste cazuri tutorul n'are ce completă 5!1—Dar, 
toţi impuberii infantia majores, după cum ştim 6, pot, prin actele 

juridice, pe care le fac, să.şi îmbunătăţească starea, dar nu pot 

să şi-o înrăutăţească, înstreinând îndrituiri, care li aparţin, ori 

obligându-se 7. Deci, pentru aceste din urmă acte au o capacitate 
necompletă şi numai în ce priveşte completarea acestei capa- 

„cităţi poate fi vorba de auctoritas. 
2) Actele, pentru care impuberul infantia major are o ca- 

pacitate necompletă sau este relativ incapabil, sunt: Instreinarea 

îndrituiritor 8. Obligarea prin promittere 9, Darea în împrumut!?. Pri- 

mirea unei plăţi!O. Facerea unei plăţii. Dobândirea unei moşteniri, - 

care i-a fost deferită!!. Recudiarea unei astfei de moşteniri!?. Re- 
nunţarea la Q astfel de moştenire !?, Starea în judecată 15, Şi înche- 
ierea de contracte sinalagmatice!t. — Dar, în general, este răs- 

punzător întru atâta întru cât s'a îmbogăţit din astfel de acte!5. 

Pentru ca pupilul infanția major să poată face valabil a- 
ceste acte, se cere întrunirea mai multor elemente, unele din 

pattca pupilului şi altele din partea tutorului. 

Din partea pupilului se cere manifestarea sau arărarea vo- 
inței lui, ca să facă actele de mai sus!6, 

- Din partea tiutorului se: cere: Ca el să fie de față la facerea 

actelor. Ca să interpună auctoritas (auctoritatem interponere), să 

5) D., 26, 7, de adm. tut. 24 pr.; C., 2, i, de Proc 

6) V. Vol. 1], 1, $ 19, HI, 2, p. 224 

7) |. î. £, pr.; D., 2, 14, de pacii, 28 în fine. 

8) Cajus, 2 S$ 80, 82—8+; ].,2,8, quibus alienare licet, $ 2; J., h. 1. pr. 

9) ]., 3, 19, de inutil. siip., $9. : 
10) Cajus, 2, $$ 82 şi 81; ]., 2, 8, quibus alien. lic, $2;D., 12, 1,de 

rebus cred. 19 $ 1; D.. 12, 6, de condici. indeb., 29;.D., h. t., 9 $2; D., %, 

3, de solut., 14 $ S, 15, 47; C., 5, 37, de adm., tut., 25 şi 21. . 

10) Jo het ŞI; Duh. 9, Ss 3 şi 4, 11; D., 29, 2, de adquir. he- 
red, S pr; D., %, 1, ad, Se. Trebell., 37 $ 2. 

12) C, 6, 31, de repud. vel. abstin. hered,, 5. 
13) C, 3, 6, qui legii. pers. standi in judic. hab. 1 şi 2. 
14) ]-, &. î, pr, în fine; D., 19, 1 emii, 13£ 29; D., h t,5$1.V, Vol, 

1,11 $77,n,6 şi 7, p. 380. o 
15) D,, 3, 5, de neg. gest, 3 $ 4, 6 pr., 34, 37 pr; D., 12,6, de con- 

dict. indeb., 13 $ 1, 14; D., 13, 6, commodati, 3pr.; D., 14, 3, de instit, act, 

10; D., 16, 1, ad S. C. Vellejanum, S $ 15; D., 16, 3, depositi, 1 $ 15; D, 
h. î. 5 $ 1; D., 46, 3, de solut, 66. — V. Maynz, |. c., lil, £ 346, n. 17. 

16) D., 26, 1, de tut., 5 pr; Du ft, 13.
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facă auctoritatis interpositio. Aceasta interpunere so facă de bună 
voie, prin viu grai, prin vorbe anumite (verbis solemnibus) şi pur 
şi simplu, fărde termin şi făr'de condiţie 1, | 

In cazul, în care. sunt mai mulți tutori, adică îri cazul în 
care avem de a face cu cotutori, atunci, înainte de Justinian, 
cotutorii legitimi trebuiau, ca toţi să interpună auctoritas; pe: 
când în cazul cotutorilor testamentari, ori ai celor dativi eră deajuns,. ca numai unul să interpuni auctoritas. De la Justinian 
este deajuns ca unul din cotutorii, de orice fel ar fi ei, să facă 
aucloritatis interpositio 3, | 

“Tutorul, când este sau parte interesată la actul, care se face,. sau adversar al pupilului întrun proces, nu poate să completeze 
capacitatea impuberului: Ipse ftutor în re sua auctor esse non 
-potest!? — De aceea, dacă sunt mai mulţi tutori, atunci unul din cei neinteresaţi completează capacitatea, Jar dacă este un singur 
tutor numai, atunci în dreptul vechiu se numeşte un tutor ad hoc, “iar în dreptul nou se numeşte un curator?i, 

Il. Gestio. ă 
1) Gestio, la tutelă, este facerea de acte juridice în timpul 

tutelei de către tutor în numele lui propriu pentru pupil cu sar- cina de a da socoteli ((rationes_reddere). la Sfârşitul tutelei 22, 
2).Gestio este de două feluri: Necesară şi voluntară. 

" Gestio necesară este aceea, pe care tutorul trebuie s'o facă, 
Aceasta se întâmplă: E 

Când impuberul este infans. Acesta, neavând voinţă, n'are în general nici Capacitatea de agere. —In mod: excepţional, tu- torul poate să primească în numele pupilului o moştenire lăsată acestuia, p. c. şi o moştenire fideicomisară (hereditas  fideicom- -missaria), pe care apoi s'o treacă celui îndrituit 23, ÎI | 

17) D, h. i, 8,9 $5,6, 17; |, ft, $2; D., 3, Î, de tut. 1 $2. 18) Ulpian, Regulae, 11 $ 26; C., 5, 40, si ex pluribus tut, 1: C,5, 59, de auctor. praest., 5, i 
19) |, î.î,$3; Du .t,1pr,5 Pr 7 pr. 
20) D., 26, 2, de test. tut, 24; D., 25, 8, de auct. tut, 5 pr. şi $2, 7 21) |, h. î,s3;D,n. 1 pr. 5 pr., şi $$2 şi 6, 7; C., 5, 44, de în litem dando tul. | 
22) Ulpian, Regulae, 11 $ 25. | - 23) C,, 6. 30, de jure delib. 18 $$ 2 şi 4; D., 36. 1, ad. SC. Trebell, 38 (37) 1; C., eod., 7, pr. i
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Când impuberul este infantiae proximus. Acesta poate face 
numai acte de dobândire, prin care îşi îmbunătăţeşte starea. De 

aceea, când e vorba de o acceptilaţie, ori de numirea unui pro- 

curator pentru procese, pe care el nu le poate face nici singur, 
nici tutore auctore, fiindcă este absolut: incapabil pentru aceste 

acte, tutorul trebuie să le facă 24, i 
2) Gestio voluntară este aceea, pe care tutorul, dacă voeşte, 

o poate face ori când, chiar dacă pupilul nu-i nici infans, nici 

infantiae proximus. - 

III. Auctoritas și gestio produc efecte deosebite: 

In caz de auctoritatis interpositio,. toate îndrituirile şi toate 

îndatoririle izvorite din actele făcute privesc pe pupil, fiindcă 

au fost făcute în numele lui. 

In caz de gestio, toate îndrituirile şi toate îndatoririle 
izvorite din actele făcute privesc pe tutor, fiindcă el le-a făcut 
în numele săuz, 

Pupilul poate dobândi dela tutor îndrituirile de. mai sus 

p. €. şi acţiunile lor, la început, prin cessio actionum; iar mai 

târziu făr'de cesiune formală, prin utiles actiones (guasi ex jure 

cess0), dacă tutorul nu întrecuse marginile puterilor sale. 

Pupilul nu este răspunzător nici de dolulnici de culpa tu- 

torului şi nici nu poate trage foloase din dolul şi' culpa acestuia?6, 

Dar, pupilul este impuber, Impuberii sunt minori. Minorii 

pot cere in integrum restitutio. Deci, şi pupilii pot cere in inte- 

grum restitutio atât în caz de auctoritas, cât şi în caz de gestio 27. 

Ş 382 Indatoririle tutorului 1. 

A. Tutorul, când intră în funcţie, trebuie să jure, că va 
administră bine 2.—Dacă e tutor legitim, trebuie să garanteze con- 

servarea bunurilor pupilului prin fidejusori solvabili (satisdatio 

2 D 26, 7, de adm. tut 1$ 2; pr. 

25) D., 26, 7, de adm, tut, 2 pr, 9 pr; D., 26,9, guanda ex facto 
tut. 2, 6, 7; C., eod., 2 şi 4. 

26) D., 26, 7, de adm. tut, 61; D, 26, 9, quando ex facto tut. 1,3 şi 4; 
27) D., 4,1, de in int. rest, 8; D. 4,4, minoribus, 16, pr.,29pr.,34$1. 

47 pr. 49; D., 26, 7, de adm. tut., 23; C., 5, 25, si tutor vel curator intervenerit 3 

C., 2, 2$, si adversus vendit., 2; C., 5, 11; de praed. et aliis reb. min, 2 şi 1. 
1) D., 26, 7, de adm. et periculo tutorum ; C,, 5, 37, de adm. tut. et curat: 
2) Novella, 72, cap. 2 şi 8. 

7
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rem pupilli salvam forre); iar dacă refuză, poate îi constrâns la aceasta prin pignoris capio şi poate să fie destituit ca suspect.— Tutorii testamentarii şi dativi mau această obligaţie, fiindcă a- legerea lor de către tată ori ancheta magistratului sunt garanţii îndestulătoare 3.—In sfârşit, dacă nu de la Sever, cel puţin de la Constantin, pupilul are o ipotecă legală asupra tuturor bunuri= „lor tutorilor, pentru asigurarea obligaţiilor, care pot izvori din administrarea tutelei :, 
B. El trebuie:să facă un inventar amănunţit şi exact de. bunurile pupilului 5. " e 

-C. Tutorul pentru administrarea sa răspunde de-culpa levis, deşi nu trage nici un folos; dar, fiindcă nu poate refuză tutela deferită, se bucură de diligentiam qualem in suis rebus adhibere- solet 5. Mai mult de cât atâta : Cănd cumpără imobile, .ca să nu lase neîntrebuinţaţi banii - pupilului, e răspunzător numai de. culpa lata ?. 
D. Am zis, că tutorul lrebuie să administreze bine, — În această privinţă deosebim cazul, când există numai un singur tutor, de. acela, când există cotutori. ” 
I. Când există un sigur tutor. 
In dreptul vechiu tutorul avea cea mai mare libertate de a administră, rămânând, bine înţeles, răspunzător de actele sale 3. Dar, din timpul Severilor, această libertate a fost supusă unor mărginiri şi anume: 
1) În ce priveşte încasarea creanfelor pupilului: 'Tutorul de la Justinian, nu mai poate da chitanţă singur, ci numai cu încu- viințarea magistratului competent. — Prin abatere poate da chi- tanță singur numai pentru veniturile obişnuite pe trei. ani ce] 

———————, 

.3) Cajus, 1 S$ 199 şi urm; ].» 1; 20, de Atiliano tut, $ 5; |. 1, 24, de satisdat. tut. pr, şi $ 3; D., 26, 2; de test. tut, 17, pr.; D,, 26, 3, de con- firm. tut, 2 pr. 3, 5, 11 $ 1; D., 26, 4, de legit. tut, 5 pr. şi $ 1; D., 2%, „5, de tut. datis, 13 81, 2; D he î» l. pr.; D., 27,7, de fidejuss, tut, 
_4) Vatic. fragm., 249; C., 5, 30. de legii. tut, 5; C,, h. t, 20,21 şi 23; Novella 118, cap. 5, | ” 

5) D., îi. î, 7, pr, 57; Ch. 1., 24; C., 5. 51, arbitrium tut, 3. 
6) D., ft, 33, pr, 57; pr; C., 5, 51, arb. tut, 7; D., 27, 3, de tute- 

lae act. 1 pr.; D., 50, 17, de reg. jur., 23, . 7)D.,h.t,7$2. Ă 
8) D., h. 1., 12 $ 1, 22, 217, 46 $ 5; D, 12, 1, de jurejurando, 17 $ 2.
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mult, a căror valoare nu întrece suma de 100 de solizi. 

2) In ce priveşte întrebuinfarea. banilor pupilului: După 

şease luni de la intrarea în funcţie, iar pe urmă după două 

luni de la încasarea banilor, tutorul trebuie sau să cumpere 

imobile cu acei bani, sau să dea banii cu dobândă. Dacă nu 

păşeşte astfel, plăteşte dobândă legală 19. lar, dacă întrebuinţează 

banii în folosul său, plăteşte dobândă de 120|!!! 

3) In ce priveşte înstreinarea bunurilor pupilului: La'nceput 
tutorul putea să le înstreineze, dar nu cu titlu gratuit!2.—De la 

Sever şi Caracalla nu poate înstreină de bună voie imobilele cul- 

tivate p. c. şi pe acele aducătore de venituri de cât cu încu- 
viinţarea magistratului, ori a împăratului, acordată pentru cauză de 

nevoie urgentă şi în urma unei anchete, Dar, nu-i nevoie de această 

" încuviinţare, dacă părinţii prin testament sau au acordat, sau au 
îngăduit înstreinarea !3. —De la Constantin, toate bunurile, ce pot fi 

păstrate, afară de haine şi de animâle nefolositoare, nu pot fi 

înstreinate. De la Justinian pot fi înstrăinate şi fructele bunurilor 
pupilului 14, 

Instrăinarea contrară opririlor de mai sus e nulă de drept 

şi nu poate servi de bază nici usucapiunei!5, De aceea, pupilul 

prin rei vindicatio, poate cere înapoi lucrurile înstreinate, afară 

numai dacă, după cea ajuns major, n'a ratificat înstreină- 

rile, ori dacă, după aceastăj epocă, sau a lăsat să treacă cinci 

ani fără să le atace, sau fiind vorba de o înstreinare, care nu 

_putea să fie încuviințată de magistrat, a lăsat să treacă 10 ani, 

inter praesentes şi 20 de ani infer absentes 15, 

9) Cajus, 2 $ 84; ]., 2, 8, quibus alienare licet, $ 2; D., h. î.,46$ 
5; D., 46, 3, de solut., 14 $ 1; C., 5, 37. de adm. tut,, 25 şi 27. 

- 19) Duh, 3 $2,5 pr, 7 S$ 3.7 şi 11,13 82,15; Cut, 24; 
C., 5, 56. de usuris pupill., 3; Cf. Novella 72, cap. €. 

10) D., fh.1,7$$ 4,8, 11 şi 12,54; C.,5, 56, de usuris pupil, 1. 
12) D., h- î., 22,46 $7; C,n.t., 16. 

13) D,, 27, 9, de rebus eor. qui Sub lul., 1 $$ 2 şi 12, 381,5 $14 
Ii, 13; C, 5, 72, quando decrelo opus non pu 2; C,, 7, %, de usucap. 

pro ermtore, 2. 

14) C., h. î., 22,28 $5. 
15) D, h.t, 182,7 $ 3,8 $ 1, 13; C., 5,71, de praediis et aliis re- 

bus, 15 şi 16; C., 5, 73, si quis ignorans rem minorem esse, 2 şi 3. - 

16) C., 5, 74, si major factus alienationem factam sine decreto ratam 

habuerit, 3. V. Vol. |, 1, 8 79, n. 6, p. 384. ! 

_ ,
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Chiar în contra înstrăinărilor făcute regulat şi cu încuviin= farea magistratului pupilul poate să obţină în integrum restitutio 11, 
II. Când există cotutori, 
1) Se poate întâmplă, ca sau testatorul, sau magistratul să împartă administrarea înire Coiutori. In “acest caz, fiecare cotu- tor este răspunzător numai pentru 2dministrarea sa; totuş trebuie să supravegheze administrarea celorlalţi 8, - Se poate, ca sau testatorul, sau magistratul să încredințeze administrarea tutelei numai „unuia din. cotutori. Atunci, numai acesta are administrarea (gestio) şi numai el Singur este răs- punzător; iar ceilalţi cotutori sunt numiţi fhonorarii şi trebuie să supravegheze numai pe cel însărcinat cu administrarea ; iar dacă fac vreun act de administrare, sunt răspunzători în gradul cel mai mare 19, | 

Dacă nici nu s'a împărțit administrarea şi nici n'a fost fn- - credințată unui singur cotutor, atunci toţi cotutorii sunt răspun- zători in solidum de administrare şi nu pot încheia între, ei nici un act, prin care să-şi micşoreze răspunderea 2, 
2) Când cotutorii sunt sau testamentari, sau dativi, fiecare din ei, în virtutea dreptului pretorian, poate să ofere garanţie şi să ceară el administrarea. — Dar, dacă un altul dintre ei oferă Şi el garanție, atunci acesta e preferat celui dintâi. — Dacă nici unul nu oferă garanţie, administratorul este ales de majoritatea colegilor; iar dacă aceşti nu se'nţeleg între ei, administratorul e numit de autoritate2i, 

3) Când averea. pupilului se găseşte în mai multe provincii şi deci formează 'mai multe mase, se numeşte câte un tutor pentru fiecare masă, aşa că fiecare masă are o administrare deosebită şi între tutori nu există nici obligaţia de răspundere in solidum şi .nici obligaţia de supraveghere 22. 

  

17) V. mai sus $ 381, n. 27, p. 721. 18) Du fi. 1. 3; D., 46, 3. de Solut., 14 $1; C.,5, 52, de divid. tut, 3; 19) C. h.t,3$2, 27; D., 41,4, pro emiore, $ 3; D, 47, 2, de Jurtis, 56 Ş 4; D., 23,2, de 'ritu nupt., Ş 2; D,, 26, 8, de auct. tut, 4; D. 46, 3, de solut, 14 8 1. 
, - 20) D., nt, 18 8 1, 38, 39$ 11, 42, 55; C.,5,52, de divid. tut, 2 şi 3. 21) ].. 1, 24, de satisdat, Iul, 31; D., 26, 2, de testam. tut, 17, 18, 19$1;D,4.1,3 şş I, 3, 7 şi 8; D, 26, 4, de legit. tut, 5 S$$ 2şi 3; C, 5, 42, de tutore qui satis non det, 4. 

22) Vatic fragm,, 229; D,, 26, 2, de testam, tuţ., 15; D.,25, 5. detutor. daiis, 26, pr; D, 27, 1, de excusat., 21 Ş 2. i Ă



D. Tutorul trebuie să ingrijească de educaţia şi învăţătura 
pupilului: In această privinţă, tutorul ţine seamă de învăţăturile 

lăsate de paterfamilias şi în lipsa acestora, mama are direcţia ; 
dar, el contribuie numai cu banii şi poate cere,ca magistra- 

tul să fixeze suma, care să fie destinată pentru educaţie şi 

învăţătură 8. 

Ş. 383. Incetarea iutelei impuberilor 1, 

Această tutelă poate să înceteze sau cu totu), sau să fie 

înlocuită cu o nouă tutelă. 
A, Incetarea cu totul a iutelei, 

Aceasta se întâmplă din pricini privitoare . pe pupil şi anume: 

1).Moartea fizică. In acest caz tutela nu mai are asupra 
cui să se exerciteze 2, 

2) Moartea juridică sau capilis deminutio, tie magna, fie 
minima, In acest caz pupilul încetează să mai fie sui juris 5, 

| 3) Ajungerea la pubertate a pupilului bărbat +. — Dar, în 

- acest caz, deşi tutela încetează, tutorul trebuie să sfârşească a- 

facerile începute şi să facă pe pupil să-şi ia un curator. El nu-i 

obligat să primească să fie curator, ci e scutit, tocmai pentru că * 
fusese tutor; dar, trebuie să-asiste pe pupil în 1 procesele pen- 

dente, până i se numeşte un curator 5, 

-B. Inlocuirea tutelei. vechi. prin o tutelă nouă. 

Aceasta se intămplă din pricini privitoare pe tufor şi anume: 

1) Moartea fizică şi capitis deminutio magna. Dar, în acest 

caz moştenitorii tutorului trebuie, până ce noul tutor va intră 
în funcţie, să facă actele de administraţie indispensabile 6.— Mi- 

23) D., 27, 2, ubi pupillus educari, 1, 3 şi 5; C., 5, 49, de adminisir. 
et peric. tut, 12 $ 3; C., 5, 50, de alim. pupil. praest., 2. 

- 1) ],:1, 22, quibus modis: tut. fin. ; C., 5, 60, quando tute vel curat. 
esse desinant. -. 

2) D., 27, 3, „de tut, act. 4 pr. 

3) Cajus, 1 S 170; |.» hi. te SS 1, 3 şi 4; Du, 26, 1, de tut, 14. 
4) Cajus, 1, $$ 145 şi 196; ]., A. £, pr.; D., 27, 3, detut. act. 4pr 

5) D., 26, 7,-de adm. iut, 5 $ 5; Vatic, fragm-, 188, 200; ]., 1, 25, de 

excusat., $ 18; C., 5, 62,.eod., 20. — V. Maynz, |. c., Il $ 349, n. 4. 
„_6) Ulpian, Regulae, îl $$ 9—12; ]., hi. £ $ 3., D., 27, 3, de tut. act,-- 

4 pr.; D., 26, 1, de tut, 14 şi 15. o
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nima capitis deminutio a tutorului nu airage încetarea tutelei, 
fiindcă un filiusfamilias poate să fie tutor. Dar, în dreptul vechiu, 
dacă tutorul era tutor legitim şi dacă prin această capilis demi- nuiio pierdea calitatea de agnat, tutela încetă 7, | 

2) Sosirea terminului, ori “înplinirea condiției, dacă tutela 
fusese înființată ad die, ori ad condicionem 8, 

3) Demisionarea tutorului. In dreptul vechiu se pare, că tutorul poate să demisioneze, ori când voeşte. In dreptul nou el nu poate demisionă, de cât în caz de boală şi de cusururi fi- zice supravenite, după ce primise tutela; în caz de absenţă pen- 
tru afacerile publice; în caz -de schimbare de domiciliu şi în caz 
de intrare în sfatul împărătesc ?, 

4) Incapacități supravenite ale tutorului şi anume: Căsăto- | rirea de a doua oară a mamei tutrice. — Inebunirea tutorului în: 
timpul tutelei, Dar, în acest caz se numeşte numai vremelnic un 
alt tutor, tutor interimar !, - 

5) „Destiluirea tutorului (remotio). Când tutorul ajunge sus- 
pect (suspectus) poate fi destituit, “ | 
_ El ajunge suspect, dacă în implinirea funcţiilor sale se 

„ face vinovat sau de dol, sau de culpa laia, p. c. şi dacă este te- 
“mere, că administrarea sa va îi Păgubitoare pentru pupil din 
pricina purtării ori nepriceperii sale 22, - 

Pentru destituirea unui tutor suspect, legea celor 12 table 
dă o acţiune quasi publică. Aceasta poate îi intentată de oricine 
se interesează de pupil. Ea trebuie să fie intentată de cotutori. - Nu poate îi intentată de pupil. Dar autoritatea competentă poate păşi ex officio 13 

  

7) D., 4, 5, de cap. minut, 7 pr.; D., 26, 4, de leg. tut, 5$5; D., 27, -3, de tut, act, 1. | 
8) |» 1, 20, de AL. tut., $$ 1 şi 2; J A.t, $Ş 2 şi 5. 
9) Ulpian, Regulae, 11 $ 17; Cajus, 1 $ 182; |. Bt. $6.D, 27, 1 “de excusat,, 10 $$ 2 şi 8, 11, 12 pr. şi $1, 30, 40 pri; 1, 23, e04, $ 2; D,, 27, 3, de tut. act, 7, pr,; D., 4, 4, de minoribus, 11 $ 2, 
10) Novella 22, cap. 40; Novelta 94, cap. 2; D., 27, 1, de excusat, 10 $8, 12; | 
11) ]-, 1, 26, de suspect. tut. vel curat. ; D,, 26, 10, eod.; C., 5, 43, eod. . 12) D., 27, 2, ubi pupillus educari, 6; D., pf. 4, 6, 7, 3 S$ 8 şi urm. Ch. t, 3, 5 şi 6. 

  

.



„Intentarea acţiunii are de efect suspendarea tutorului: sus=- 
pect şi "'nlocuirea lui cu unul provizoriu !i. 

„_ Admiterea acțiunii are de efect destituirea tutorului şi lo- 

virea lui de infamie, — Tutorul destituit este înlocuit printr'un 
nou tutor numit de autoritate. Dar, dacă el este sau patron, sau 
rudă de aproape al pupilului, se poate să nu fie destituit,ci.săi 

se dea numai un curator de ajutor '5.—In dreptul vechiu tutorul 
- suspect condamnat, dacă nu e patronul pupilului ajunge infam. 

In dreptul nou condamnarea numai pentru neglijenţă (culpă) : ma- 
trage infamia î€, 

Respingerea acțiunii, adică achitarea tutorului acuzat ca 
suspect, are de efect, ca el să fie reintegrat în funcţia sa!7. 

Dacă tutela se sfârşeşte înainte de pronunţarea hotăririi, 

acţiunea quasi publică se stânge!8, 

Ş. 384. Acţiunile izvorând din tutelă !. 

| Numai administrarea tutelei gestio), dar nu şi auctoritatis- 

interpositio, dă naştere la acţiuni. | 

Administrarea tutelei se aseamănă cu administrarea, pe care 

o întâlnim în cazul unui mandat. Tutorul se useamănă numai cu 

un mandatar; dar, nu-i mandatar, fiindcă acesta consimte la: 

primirea mandatului, pe când tutorul este însărcinat sau de pa- 

terfamilias, sau de lege, sau de autorilate,— Azi ei este numit 

mandatar legal, 

Administrarea tutelei, asemănându-se cu administrarea de la 

mandat, şi. obligaţiile tutorului se aseamănă cu acelea ale man- 

13) Je, hd, pr. şi $ 3; Du fh.t, 1$$ 3,6 şi 7, 3pr. şi SS1 şi 4,5, 

7 pr 12; C,f.t, 6 şi 8; D., 26, 7, de adm. tut., 3 $2, 7 $ 14, 14,21; 
C., 5, 55, si tutor, |; D., 27, 3, de tut. act, 1 $ 15; C., 5, 38, de perie. lut, 
1 C., 5, 52, de divid. tat, 2, 

14) Cajus, -1 $ 182; ]., h. î., $ 7; D., 46, 3, de solut., 14$1; C. hat, 7. 
15) Cajus, 1 $ 182; D., h.1.9,11 $$1şi2, C,h.t,6. 
16) ]., kt, SS 1, 2 şi 6; D., h. î, 1 $$ 3,4 şi 5,3 $s5, 12 şi 18,4, 

6—9; C., h.î,9,. 
17) V. mai sus n, 14, .- | 
18) |, î&.t, $8; DD, h.t, 3 $$ 5—11, 1; C, hi, 1 in fine. 
]) D., 27, 3, de tutelae et ralionibus distrahendis actione; C., 5, 51. 

arbitrium tutelae.
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datarului şi de aceea se zice, că nasc guasi ex contractu. Deci, 
după cum la mandat avem actio mandati directa şi a. mandati 
contraria, avem şi la tutelă actio tutelae directa, pe care o are 
pupilul, şi a. tutelae coniraria, pe care o are tutorul. — Pupilul, 
afară de a, tutelae directa, mai are şi actio de rationibus distra- 
hendis şi alte acțiuni subsidiare, p. c. şi alte îndrituiri, 

A. Acțiunile şi celelalte îndrituiri, pe care le are pupilul. 

], Artio tutelae directa. 
Ea nu poate fi intentată de cât după încetarea tutelei 2, 
Reclamant este pupilul, Moştenitori săi deasemenea pot fi 

„reclamanţi, | a 
Pârât este tutorul. Moştenitorii tutorului deasemenea pot îi 

pârâţi. Chiar paterfamilias al tutorului poate fi uneori pârât 3. 
Această acţiune are de scop, ca tutorul să dea' socoteală 

de administrare (rationes reddere), adică să dea pupilului tot, ce 
a primit pentru el, împreună cu fructele culese, p. c. şi cu 
acelea, pe care a neglijat să le culeagă 4, | " 

Tutorul este răspunzător de orice culpa, deşi nu trage nici 
„un folos din administrarea sa. Dar, poate invocă deligentiam 
Qualem in suis rebus adhibere solet, aiară numai dacă e unul 
din cotutorii, care s'a oferit singur să administreze 5,— Moştenitorii 
tutorului răspund în totdeauna numai de culpa lata 6. — Tutorul, 
ca şi toată lumea, răspunde ' de dolul său; iar condamnarea 
pentru dol atrage infamia. Ă 

Când sunt -mai mulţi cotutori răspunzători in solidum, fie 
care poate invocă beneficium ordinis, beneficium divisionis şi be- 

„neficium cedendarum actionum. — Prin beneficium ordinis cere, 
ca aclio tutelae directa să îie îndreptată contra aceluia dintre ei, 
care a administrat singur. Dar, cotutorii nu mai pot invocă a- 
cest beneficiu, dacă înşişi au încredinţat administrarea unuia 

2) Cajus, 1 $ 191; ]., 1,20 de Ati, tut, $17; D.„h. 1, 1$$ 16 şi 
19—24, 2, 4 pr.; D., 27, 4, de contr. tut. act, 2, 

3) D., 26, 1, de tutelis, 7; D, 26, 7, de adm. tut, 21. 
4) Cajus, 4 $ 62, ], 4,6, de act, $ 28; D„h.î.,1$ 3; Ch.t,9. 
5) D., 47, 2, de furtis, 53 $ 3. V. mai. sus Ş 382, n. 6 şi 7. 
6) D., fn. t, 1 $ 16, 3986; D., 27, 7, de fidejuss. et nominat., 1, 4 

pr. şi $2,4 851,88 1; D., 27,8, de magistr. conveniendis, 4; C. 5, 54, de 
hered. tut., D., 26, 7, de adm. tut. 39 $ 6. ”
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singur dintre ei şi au primit garanţie pentru aceasta 7, — Prin 
beneficium divisionis cere, ca obligaţiile rezultând din administra- 
rea comună să îie împărţite între toţi cotutorii, care sunt solva- 
bili în clipa, în care încetează tutela 3— Prin beneficium ceden- 
darum actionum, cere, ca să ise cedeze de pupil acţiunile, pe care 
le are -conira celorlalţi cotutori 9 Dar, el poate reclamă contra 
acestora şi quasi ex jure cesso 1, 

In această acţiune judecătorul are o latitudine mare de a- 
preciare, de aceea procesul e numit arbitrium tutelae 1. 

||. Actio de rationibus distrahendis. | 
Această acţiune, care se pare, că există, din vremea celor 

12 table 13, sedă, când tutorul a sustras bunuri de ale pupilului!ă, 
Reclamant este pupilul. Moştenitori săi deasemenea pot fi 

reclamanți. i | 
Pârât este numai iutorul, nu şi moştenitori săi. 
Acţiunea are de scop, ca tutorul să dea înapoi pupilului 

de două ori cât a sustrasti, 

Condamnarea atrage infamia. 
Pupilul nu poate intentă şi a. tutelae directa şi a. de rati- 

onibus distrahendis. Există cumul electiv între aceste acţiuni, 
[1]. Acțiuni subsidiare. 
Pupilul poate intentă diferite acţiuni contra altor persoane 

de cât tutorul, care a administrat, şi anume: 
1) In contra fidejusorilor, care au garantat administrarea 

tutorului '5. Dacă sunt mai mulţi fidejusori, ei nu se mai bucură de 
benefțicium divisionis %. 

  

7) D., 26, 7, de adm. tut., 55 $ 2; c, h. î, 6; C., 5, 52, de dividenda 
tut, 3; C,, 5, 54, de hered. tut. 2. 

8) D, h, 6, 1 SS 11 şi 12; C., 5, 52, de dividend. tut, 1. 
9) D,, h. t» 1 SS 13, 14, şi 18; D., 26, 7, de adm. tut., 23; D., 46,3, 

de solut., 16, 95, $ 10; C., 5, 51, arbitrium tut, 6 in fine.; C., 5, 52, de di- 
vid. tut. 2; C., 5, 53, de contrario judicio tut., 1 şi 2; C., 8, 41, de fidejuss. 11. 

10) D., h.t,1 $ 13; C, 5, 58, de contrario judic. tut. 2. 
11) Cicero, "de oficiis, Il, 15, 17. —V. mai sus n, 4. - 
12) D, 26. 7, de adm. tut, 55 $1. 
13) D., 27, 3, îi. î, 1 $$ 20 şi urm., 2; C,5, 53, de in litem jurando. 
14) D., h. î. 1 $$ 19—24, 2; Paul, "Sententiae, II, 30. 
15) D., 26, 7, de adm. tut, 16 $ 4; D., 27, 7, de fidejuss. et nominat,, 

4 $ 3, 5,6, 7; C., 5, 57, de fidejuss. tut et curat. 
16) D., 46, 6, rem pupilli salvam forre, 12.
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2) Incontra acelor, care au recomandat pe tutor şi care, 

întrebaţi -de magistrat au afirmat aptitudinea, ori solvabilitatea 
tutorului (contra nominatores et affirmatores), dacă recursul în 
-contra fidejusorilor n'a fost îndestulător!?, 

3): Contra magistraţilor, care s'au -făcut vinovaţi de negli- 
.genţă cu prilejul tutelei, dacă recursul precedent n'a fost în- 
destulător. —În cazul în care ei s'au făcut vinovaţi de greşeli 
grave, şi moştenitori lor sunt răspunzători !8, 

- 4) In sfârşit, contra tutorilor honorari, dacă m'au suprave- 

ghiat pe tutorul, care a administrat, ori dacă au”negiijat să-l 
«dea în judecată ca suspecti, 

IV. Alte îndrituiri. 
1) Pupilul, când execută îndrituirile sale, dacă vine în con- 

-curenţă cu alţi creditori ai tutorului, are privilegium fexigendi, 

„adică trece înainte acelor creditori. Acest privilegiu este perso- 

nal, nu trece nici la moştenitorii, nici la cesionarii pupilului 2, 
2) Din vremea împăraţilor pupilul are o ipotecă legală şi 

„generală asupra bunurilor tutorului, „pentru a fi asigurat de buna 
“ administrare a tutorului,' putând intentă actio hypothecaria contra 

tuturor 21. 

3) De la Alexandru. Sever pupilii auşio ipotecă specială 

asupra bunurilor, pe care un tutor neautorizat le-a cumpărat cu 

banii lor . | 
4) In sfârşit, pupilii au chiar o ulilis rei vindicatio, ca să 

reclame bunurile cumpărate cu banii lor, ca şi cum le-ar fi. 
cumpărat ei înşişi 2. 

17) D., 27, 7, de fidejuss. et nominat., 24 $ 3; D., 27, S, de magistr. 
conveniendis, 1 $Ş 2 şi 5; C., 5, 59, de auctor. praestanda, 5; C., 5, 15, de 
magistr. conv., 1. 4 şi 5.% ZA 

18) Je 1, 24, de satisdat. tut, S$ 2 şi 4; D., 26, 3, de confirm. tut, 
5; D, 27, 8, de magistr. conv., 1 pr. şi ȘŞ 2 3,4,5, 6 şi 12,7; C.,5 
75, eod. 2. 

19) D., 26, 10, de suspectis tut, 3.5; Du h.t,1,15; D, 26, 7, de 
adm. tut., 3 Ş 2; C., 5, 43, de suspect, 8; C., 5, 38, de peric. tut.,1; C.,5, 
52, de divid. tul., 2. 

20) D., 26,7, de adm. îut., 42, 44 $ 1; D. ft, 25; D., 42,5, de rebus 
"ex auctorit. jud, poss. 19'$ 1, 20—23. 

21) C., 5, 37, de adm. tut, 20. 

22) D., 20, 4, qui potiores, 7 pr.; D., 27, 9, de reb, eor. qui sub tut, 

3 pr; C, TD 8, de servo pign. dato manum,, 6. 
23) D , 26, 9, quando ex facto tut., 2; C., 5,:31, arbitrium tut, 3; C,, 

-3, 32, de rel. vindic., 8.
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B. Acţiunile, pe care le are tutorul. 
|. Actio: tutelae contraria. 
Reclamant în acestă acţiune este tutorul. Moştenitorii săi 

deasemenea pot fi reclamanţi2:, 
Pârât este pupilul. Moştenitorii acestuia şi ei pot fi pârâţi 24, 
Această acţiune are de scop, ca să se înapoieze tutorului 

toate cheltuelile făcute sau pentru pupil sau pentru administra- 
rea averii lui%, şi ca tutorul să fie deslegat de obligaţiile, ce şi. 
le-a luat faţă de un al treilea în interesul pupilului 26, 

II. Tutorul rare ori are nevoie să-şi valorifice îndrituirile- 
de mai sus prin a, tutelae contraria ; căci, de regulă, le poate va- 
lorifică ori printr'o excepţie opusă acţiunei directe a pupilului,. 
ori uneori, dacă se găsesc întrunite elementele necesare, prin com-. 
pensaţie opusă aceleiaş acţiuni 27, 

C. Auctoritaţis interpositio a tutorului nu dă naştere la nici 
-0 acţiune, fiindcă m'atrage nici o responsabilitate. 

$. 385. Quasi tutor:: Protutor. Falsus tutor !. 

A. Quasi tutor este o persoană, care nu-i tutor, dar care- 
lucrează, ca şi cum ar fi tutor. — El poate fi de două feluri: 
Protutor, ori falsus tutor. — Protutorul este quasi tutorul de bună. . 
credinţă. Falsus tutor este quasi tutorul de rea credinţă 2. 

B. Actele făcute de pupil cu auctoritatis interpositio a unui : 
quasi tutor p. c. şi administrarea acestuia produc efecte atât faţă de- 
pupil, cât şi faţă de quasi tutor şi de cei de al treilea. 

|. Efectele faţă de pupil. | 
Toate aceste acte nu sunt valabile, n'au nici o tărie pentru: 

  

24) Dii 27, 4, de contraria act, tut, 1 pr. 
25) D., 27, 4, de contr. act. tut. 1 $5.3 $$ 1,4, 7şi8; D, 27, 2,. 

ubi pupil. educari, 2 şi 3; C., 5, 50, de alimentis pupillo praest. 2; D., 26,. 
7, de adm. tut, 33 $ 3; D,, fi 1, 1 S$ 8 şi 9; C., 5, 37, de adm. tut,3, 

26) D., 27, 4, de contr. aci. tut, 6. - 
27) D. 27, 4, cit. 1 Ş 4. 
1) D., 27, 5, de eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit; D,, 

27, 6, quod falso tutore gestum esse dicatur., C., 5, 45, de eo qui pro tutore: 
negotia gessit. 

2) V. Maynz, |. c., Il, $ 353, nota +, p. 176.
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pupil. Astiel: Instreinarea unui lucru corporal e nevalabilă; pu- 

pilul poate revendică acel lucru. Dar, dacă pupilul a tras fo- 

loase din acea înstreinare, i se poate opune exceptio doli.— 

Primirea plăţei unei creanţe deasemenea e nevalabilă şi pupilul 

poate reclamă din nou plata creanţei achitate; dar, dacă ela 

tras folos din acea plată, i se poate opune exceplio doli?, 

In caz de administrare a quasitutorului pupilul, dacă are 

de valorificat îndrituiri contra acestuia, poate intentă o acţiune 
analoagă cu aclio tutelae directa şi anume actio directa pro tutela +. 

]|. Efectele față de quasi tutor. 

Deşi acesta nu=i tutor, totuşi e răspunzător de administra- 

rea sa. — Mai mult de cât atât; Falsus tutor răspunde de om- 

mis culpa, tără să se bucure de diligentiam qualein in suis rebus 

adhibere solet, findcă insuş s'a oferit să administreze, . 

Indrituirile, pe care” quasitutorul le poate avea faţă de pupil, 

pot fi valorificate printr'o acţiune analoagă -cu aciio tutelae contra- 
- ia şi anume actio contraria pro tutela 4. 

III. Efecte față de cei de al treilea. 

Actele de mai sus sunt nevalabile şi pentru cei de al trei- 
lea şi deci neobligătoare. 

„Hotărirea rostită într'un proces, în care pupilul a fost a- 

sistat de un quasi tutor, este făr' de obiect, 

În urma unor astiel de acte cei de a! treilea pot îi păgu- . 

biţi. De pildă: Un al treilea dă în judecată pe pupil cu o in 

personam actio in jus concepta şi înjghebează un legitimum ju- 
dicium. In dreptul vechiu prin litis contestatio în acest proces 

acţiunea eră stânsă. Cel de al treilea, neaflând, că persoana, care 

asistă pe pupil, e un quasitutor, face litis contestațio şi astfel ac- 

țiunea va fi stânsă; el nu. va putea începe un nou proces. In 

dreptul nou, acţiunea de mai sus se poate pierde prin hotărire —Altă 

pildă: Cei de al treilea mai pot îi păgubiţi, când, în timpul pro- 

cesului intentat de ei, se împlineşte sau usucapiunea, sau prescrip- 

ţia, înainte ca ei să fi putut află, că pupilul este asistat de un 

quasi tutor 6, — In aceste cazuri, dacă e nevoie şi dacă acei de 

3) D., 27, 5, h. t„ 1 $5, 2; D., 46, 3, de solut, 14 SS 1 şi 2, 34$4, 
28; D., 27, 9, de reb. eor. qui sub tut., 8 pr; D., 44, 4, de doli mali, 24. 

1-D., 27, 5, h. t, d pr, 
5) D, 27, 5, h.£, 189,4; D, 47, 2, de furtis, 53 $ 3. 
6) D, 27, 6, h.t, 10.
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al treilea vătămaţi sunt de bună credință, pretorul li acordă in 
integrum restitutio 1. — lar dacă quasi tutorul este un falsus tutor, 
se dă celui de al treilea păgubit o actio in factum, pe . care o 

„poate intentă numai contra lui falsus tutor nu şi a moştenito- 
rilor lui $ şi cu care timp de un an util poate cere despăgubiri ?. 

Secţiall. 

TUTELA FEMEILOR 1, 

Ă 8.386, 

A. Femeile, ca toate persoanele, pot îi sau impubere, sau 
pubere. Dacă sunt impubere Şi sui juris, se găsesc sub tutela impu- 
berilor. Dar, spre deosebire de bărbaţii sui juris, care când ajung puberi, scapă de sub :tutelă, femeile sui juris, afară de feceoarele 
vestale, deşi ajung pubere, se găsesc, la Romani, în totdeauna sub tutelă, de orice vrâstă ar fi. — Numai Bithynienii mai au un 
soiu de tutelă a femeilor?, - 

B. Pentru a se justifică această tutelă, se invoacă slăbi- 
ciunea sexului (propter sexus infirmitatem), nestatornicia jude- - căţii (propter animi levitatem), slăbiciunea voinţei (propter infir- mitatem consilii), ienoranța afacerilor (propter forensium rerum ienorantiam) 5. Dar, Cajus recunoaște, că această justificare e 
mai mult “aparentă de cât adevărată (magis speciosa videtur quam vera) +. _ . a | 

Adevărata rațiune, pentru care femeile sunt sub tutelă, este păstrarea averii femeiei în familia adgnată linia bărbătească 5: In a- 
devăr, o femeie sub tutelă, carear vrea să facă un act de înstreinare 
a averei sale, are nevoie de auctoritatis interpositio a tutorului său, 

  

DD. 27,6, h.î;1$ 
8) D., 27,6, n. t,9$ | | 
9) D., 27,6, h.t,7,8—12. 
1) V. Maynz, 1. c, II, ş 355; Girard, 1. c., p, 225—227; Cuq, |. cu p. 220—222. ” ” - ” 

2) Cajus, 1 $ 193, | | Ă 3) Ulpian, Regulae, 11 $ 1; Cajus, 1 S$ 144 şi 190; Cicero, pro Mu- Tena, cap. 12. . " | 
4) Cajus,-1 819%, | 
5) Cajus, 1 $ 192;
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care, după cum an văzut, trebuie să fie dată de bună voie, Deci, 
tutorul 'femeiei, care ar vrea să păstreze averea ei în familia 
adgnată, mare de cât să refuze auctoritatis- interposilio a sa, 
ori de câte ori ea ar vrea să facă un astfel de act de înstreinare. 

C. Tutela femeilor (tutela mulierum) poate îi, ca şi aceea a 
impuberilor, de trei feluri : Testamentară, legitimă, ori dativă, 

I. Tutela testamentară. | | 
1) Paterfamilias poate printr'un testâment să dea un tutor 

fiicei de sub puterea sa pentru vremea, când ea va deveni sui juris. 
Tutorii daţi prin testament sunt numiţi dativi 6, a 

2) Soţul unei femei în manus, poate: Sau să facă acelaş 
lucru ca paterfamilias de mai sus 7. — Sau prin testament să 
îngăduie soţiei, ca după ce va ajunge sui juris, să-şi aleagă de 
tutor, pe cine va vol. In acest caz i se dă soţiei optio tutoris 
(alegerea tutorului). Tutorii aleşi de femeie sunt numiţi optivi 8, .. 

Optio tutoris poate fi sau plena, sau angusta. — Ea este optio 
plena, când se'ngăduie soţiei să-şi aleagă tutor. făr'de nici o măr- 
ginire, adică ori de câte ori va voi. — Optio angusta este aceea, 
prin care se îngăduie soţiei să-şi aleagă tutor cu oarecare măr= 
ginire, d. p. sau numai odată (Luciae Titiae, uxoris meae, tutoris 
optionem dumiaxat semel do), sau numai de două ori (. Titiae, 
uxoris mede, tutoris optionem bis do). 

II. Zutela legitimă. | 
1) Această tutelă a femeilor nu poaie să existe, de cât nu- 

mai în lipsă de tutelă testamentară, ca şi-tutela legitimă a im- 
puberilor. | 

2) Când femeia ajunge sui juris prin moartea lui pater- 
Jamilias al său, atunci adgnati Proximi, rudele adgnate colaterale 
cele mai apropiate, adică moştenitorii femeiei, vor fi tutorii ei 
legitimi 9. — Dacă adgnatul, căruia i se cuvine tutela este absent, 
nebun, ori mut, femeia poate cere un alt tutor de la magistrat, . 
care sau îi numeşte un suplinitor (vicarius), sau chiar un alt 
tutor %, 

6) Cajus, 1 S$ 144—147 şi 154, 
7) Cajus, 1 $$ 148, 149 şi 154. 
8) Cajus, 1 S$ 150—153 şi 154, 
9) Cajus, 1 $ 165. 
10) Cajus, 1 $$ 155—157, 165, 173—181, 192, 195; Uipian, Regulae, 1 8$ 3,4 şi 20—22; Vatic. fragm., 229, 

d
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Desrobitele ajunse sui juris au de tutori legitimi .pe pa- tronul lor şi copii acestuia 16, 
Când femeia ajunge sui juris prin emancipare de sub pu- 

terea părintească, ori de sub anus, emancipatorul va fi tutorul 
ei. — In acest caz, fiindcă „Hiduciae causa femeia s'a găsit in 
mancipio, tutorul se numește tutor fiduciarius. Dacă însă eman- 
cipatorul este paterfamilias al femeiei, atunci, pentru respectul 
ce i se datoreşte, i se dă tot numeie de tutor legitfimus 1, 

3) Ori ce tutor legitim poate să delege sarcina sa unei 
alte persoane, care însă să nu aibă. în acelaş timp şi calitatea 
de tutor legitim. Deci, tutela legitimă poate fi cedată. In acest caz tutorul cesionar se numeşte futor cessicius 16. | 

„Dacă cessicius tutor sau moare, sau ajunge incapabil, cesiu- 
nea se stânge şi tutela se "ntoarce 'la cedent, adică la tutorul „ legitim. | | 

Dacă cedentul (tutorul legitim) sau moare, sau sufere o ca- 
pilis” deminutio, atunci cessicius tutor pierde tutela, fiindcă dele- " gantul (cedentul) nu mai poate să cedeze nimic. 

III. Zutela dativă. | 
Ca şi tutela dativă a impuberilor, tutela dativă a femeilor nu poate să existe decât sau în lipsă de tutelă testamentară, de tutelă legitimă şi de tutelă fiduciară, sau dacă _tutorul legitim - este incapabil, absent, mut, ori nebun. In aceste cazuri femeia 

poate, în virtutea legilor Afilia şi Julia et Titia, să ceară de la autoritate să i se dea un tutorî3. 
D. La tutela femeilor găsim numai auctoritatis interpositio, nu Şi gestio!+, 
I. Femeia are nevoie de auctoritatis interpositio pentru ura, mătoarele acte ;- Facerea unui testament 15, — Starea în judecată şi înjghebarea unui proces prin legis actio !5, —Intrarea în ma: - RUS prin coemptio 1. — Constituirea unei zestre!8, — Instrăinarea 

  

11) Caius, 1 ŞS 114, 115, 166, 195; Ulpian, Regulae, 11 Ş 3. 12) Caius, 1 S$ 168 şi 17; Ulpian, Regulae, 1i Ş$ 6—8; 19 ŞI 13) Cajus, 1 $$ 185—187, 195; Uipian, Regulae, 11 $ 18. 
14) Cajus, 1 $8 190 şi 191; Ulpian, Regulae, 11 $$ 23 şi 27.: 
15) Cajus, 1 Ş 192, 2 $$ 112, 113,- 115—18, 121 şi urm, 3 ş 43. Ulpian, Regulae, 20 $ 15, 29 $ 3. 
16) Cajus, 1 $ 184; Ulpian, Regulae, 11 ŞŞ 24—27. | 17) Cajus, 1 SS 115 şi 195. ii cc 18) Cajus, 1 $$ 178 şi 180; Ulpian, Regulae, 11 $$ 20 şi 21.
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de res mancipi 19— Facerea unei in jure cessio20.— Facerea unei 
„acceptilaţii2. — Desrobirea unui rob 2,— Dobândirea unei moş- 
teniri2!. — Obligarea conform cui jus civile?!, — Facerea oricărui 

 nepotiurn civile 21, 
Ea n'are nevoie de auctoritatis interpositio, pentru ca să înstre- 

ineze fie res nec mancipi, fie simpla posesie 2 -— Toluş aceste acte 
sunt foarte însemnate. De pildă: Banii sunt res 'nec mancipi. Deci, 
femeia poate să dea bani cu împrumut, ori să primească plata 
unei creanţe fără auctoritatis inter positio 3, 

II. “La tutela femeilor, după cum am spus, nu întâlnim gestio. 
De aceea, tutorul n'ajunge răspunzător băneşte. — Nu poate fi 
pârât în actio tutelae directa. — Nu poate ajunge suspect şi deci 
nu poate fi destituit ca atare2:, 

E. Tutela femeilor încetează: 
Prin moartea fizică, ori juridică a femeiei. 

Prin pierderea calităţei: de sui juris a-iemeiei în urma sau 
a unei adrogăţii, sau a unei in manum conventio 3%, 

F. La început, tutela femeilor corespundea modului de a : 
vedea de pe atunci. — Mai târziu însă, nu mai eră în armonie 
cu moravurile şi de aceea decade. 

1. Tutorii legitimi nu pot să fie siliţi să facă “auctoritatis 
interposilio 3%. De pe la sfârşitul Republicei tutorii testamentari 
şi acei dativi (fufores alferius generis in opoziţie cu tutorii legi- 
timi) pot îi siliţi la aceasta 27, — Dar, când un tutor legitim -eră 
mai îndatoritor, femeia făcea o in manum conventio cu cine voia ea 
şi astfel scăpă de tutela legitimă. Apoi, acel care o avea in ma- 

-19) Cajus, 1 $ 192, 2 SS 47 şi 80; Ulpian, Regulae, 11 $ 27; Valic. 
“ fragm. + 1, 45, 259, 

20) Cajus, 2 $ 85, 3 171; Vatic. fregm. 43. - 
21) Cajus, 1 $$ 176 şi 192, 3 S$ 91 şi 108; Ulpian, 11 $$ 22 şi 27. 
22) Cajus, 2 S$ 81 şi 85; Ulpian, Regulae, 11 $ 27 in fine; Vatic, 

Jragm.; 
Ai Cajus, 2 $$ 81 şi 85, 3 S171. 
24) Cajus, 1 $$ 190 şi 191; Ulpian, Regula, 11 $ 23; D., 26, 10, de 

suspectis, 1 $ 3, 3 $ 4, , 
25) V. mai sus $Ş. 

26) Cajus, 1 $ 192. 
27) Cajus, 1 $ 190, 2 $ 122.
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nus o emancipă, ajungea tutor fiduciarius şi ca orice tutor îidu- 
ciar putea fi silit la auctoritatis interpositio %, 

2) Dela lex Julia şi Papia Poppaea femeile sunt scutite de 
tutelă, dacă se bucură de jus liberoruim 2. — Ingenua trebuie să 

aibă trei copii. — Desrobitele, dacă au patru copii, scăpă de 

tutela legitimă ; iar, ca să scape de acea testamentară, ori de 

_acea dativă, este deajuns să aibă trei copii, — Impăratul poate 
să acorde femeilor jus liberorum, chiar dacă mau copii. , 

'3) Impăratul Claudiu desfiinţează tutela legitimă a agnaţilor : 

colateraii asupra femeiei ingenue, care ajunsese sui juris nu prin 

cazuri: Tutela /egitimă a ui parens manumissor — “Tutela legi- 

timă a patronului manumissor. — Şi, tutela testamentară şi tutela 
dativă, în care tutorii pot fi siliți să facă auctoritatis interpositio 

şi care deci erau tutele numai cu numele. — Pe scurt se poate. : 

zice, că tutela femeilor rămăsese numai pentru . desrobite şi pen- 

„tru femeilă emancipate de parens al lor. 

4) Intro constituţie a lui Dioclețian şi Constanțiu Chlorul 
tutela femeilor este pomenită pentru cea din urmă oară3i, 

CAP. 1, 

Curatela. 

Ş. 387, „Generalităţi, 

A. Curatela este de | mai multe feluri 1: Curatela minorilor, AN 
a nebunilor, a râsipitorilor, a infirmilor, a lui nasciturus, a im- 

puberului, căruia i s'a contestat calitatea de fiu legitim, a cap- 

-tivului, a absentului, a unei fereditas jacens, a bunurilor dator- * 

nicului insolvabil în caz de proscriptio et vendilio honorum şi 

a bunurilor datornicului insolvabil în caz de distractio bonorum. 

28) V. mai sus n. 27.— Cajus, 1 S$ 114; 115 şi 195. - 
29) Cajus, 1 $$ 145 şi 194 3 $ 44; Uipian, Regulae, 29 $ 3. 

30) Cajus, 1 S$ 157 şi 171; Ulpian, Regulae, 11 Ss. 8.. 
31) Vatic, fragm. 325, (327). ' 

1) Cf. D., 50, 4, de muneribus,'1 $ 4. 

„S.G, Longinescu, — Drept Roman, 47 

mancipaţie, ci altfel %—De atunci, tutela femeilor este redusă la trei .
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Curatelele minorilor, a nebunilor şi a râsipitorilor se nu- 
mesc cura personae, Celelalte curatele se numesc cura bonorum. 

B. Afară de !aceste curatele mai este şi aceea pentru im- 
puberii, care deşi au tutor, totuş în mod excepţional pot să aibă şi un curator. Aceasta se întâmplă în cazurile urrnătoare :- 

"Când tutorul este bolnav şi nu se găseşte cu cale să se nu- mească alt tutor 2, | ID 
“Când. tutorul. este negligent şi totuş nu se voeşte să i se ia tutela şi să se numească alt tutor2, - 
Când tutorul este lovit de o incapacitate vremelnică şi de scurtă durată şi deasemenea nu se. voeşte să se numească alt tutor î.—Acesta se întâmplă, de pildă, dacă între tutor şi pupil trebuie să se încheie un act juridic 5, dacă tutorul ajunge creditor al pupilului, ori datornic, ori adversar întrun proces $, 
Când tutorul este scutit numai deocamdată (vremelnic) 7. Când se judecă validitatea unei Cauze de scutire, p. c, şi a unei cereri de destituire a tutorului 8, 
“Când pupilul are bunuri în mai multe provincii şi tutorul cere scutirea, în ce priveşte bunurile situate în altă provincie de Cât a sa, şi dacă pentru bunurile din altă provincie nu se numeşte „un tutor , - > 

| Despre aceste cazuri de curatelă pentru. impuberi nu vom riai vorbi mai jos. 

Secţia 1. 

CURATELA MINORILOR 1, 

$. 35, 
A. Ştim, că ori ce puber este capabil de agere 2. — Dar fiindcă” s'a abuzat de neexperienţa puberilor prea tineri, de aceea PCI | 

, 2) V. mai sus Ş 380, n. 14. 
3) V. mai sus $ 383, n. 15. 
4) V. mai sus $ 379,/n. 5, 7 şi 9, pi 715, 
5)- V. mai sus $ 381, n. 21, p. 720. ! 
6) V. mai sus $ 379, n. 15, p. 716. 
7) ]. 1, 25, de excusat,, $ 2.—V. mai sus $ 380, B. 2, n, 5, 8) V. mai sus $ 380, D., p. 717; $3%3 n. 15, p. 727. 9) v. mai sus $ 380, n. 20, p. 717. 
1) ]., 1, 23, de curatoribus ; D., 26, 5, de tut ribus et curatoribus datis* 2) V. Vol.1,1, $ 19,1V, 1, p. 233, Sa 

? 
i
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după cum am văzut3, lex Plactoria a venit în ajutorul lor, rân- | 
duind, că puberul mai mic de 25 de ani, care, contractând cu 
altcineva, a fost înşelat de acesta (adică în caz de circumscriptio 
adulescentium), poate să invalideze obligaţiile, ce şi le-a luat. — 
Nu se ştie precis, ce mijloace se da pentru o astfel de invali- 
dare. Se presupune, că s?ar fi dat două acţiuni şi anume: O ac- 
ţiune penală publică (judicium publicum rei privalae) contra înşe- 
lătorului, ca să fie condamnat la o amendă. Şi, o acţiune, cu 
ajutorul căruia acel mai mic de 25 de ani putea să obţină sau 
niimai ceea, ce a dat, sau de două ori, ori chiar de trei ori pe 
atâta, şi că această acţiune, cu vremea, a putut ajunge o excepţie, 
exceptio legis Plaetoriae : Minorul reclamat de cocontractantul Său, 
că n'a executat, poate să se apere opunând această excepție. 

B. Consecințele lege: Plaetoria au fost, după cum ştim 4, că 
minorii şi-au pierdut creditul. De aceea, ei, arătând, că vor să 
facă un anumit act, care să fie valabil, pot cere un curator, — 
Aceasta eră o facultate acordată minorilor. — De la Marcu 
Aureliu lucrurile sau schimbat: Minorii pot cere un curator, 
fără să invoace o cauză anumită 5, De atunci. curatela minorilor 
capătă un caracter de generalitate şi de continuitate, apropiindu-se 
foarte mult de tutela impuberilor. 

C. Deşi această curatelă a ajuns să fie generală şi continuă, 
.
 

„totuş nu urmează de aci, că toţi minorii se găsesc sub curatelă 5. | 
Sub curatelă se găsesc: Intâi, acei minori, care din pricină 

că ajunseseră sui Vjuris, pe când erau impuberi, se găsiseră sub 
tutelă, aşa' că, ajungând puberi şi tutela încetând, au trebuit să- 
ceară un curator, pentru ca tutorul să poată da socoteli 7.— AI 
doilea, minorii, care vor să facă unul din "următoarele patru 
acte: Să stea în judecată. Să fie adrogat. Să primească o plată. 
Şi să dea o chitanţă descărcătoare de obligaţii 8, 

  

3) V. Vol. 1, 1, $ 19, 1V,1,n. 9, p. 225. 
4) V. mai sus n. 2 şi 3, 

5) V. Maynz, 1. c., III, $ 356, n. 6. 
6) Ulpian, Regulae 12 $ 4; ]., &. t, pr.; D., 4, 4,de minoribus, 1 $3, 

3 pr.—]., î. t, Ş 2; D., 3, 3, de proc. 43 $ 3; D, h. î, 13 $ 2;D.,26,6qui 
petant tut. vel curat.,2 $Ş 4 şi 5;D., 27, 1, de excusat., 36 $ 1;C., 5, 31, qui 
petant. tut. 6. — Epitome Caji, 1 $ 8. 

7) D., 26, 7, de adm. tut. 5 $5, 33$1. i 
8) |. h. î, $2; C., 3,6, qui legit. person. standi in jud; habent, 2; 

C., 5, 31, quipetont. tut. vel curat, 1; — D.,1, 7, de adopt., 8.— D., 4, 4, de 
minor.; 7 SE2, 32; C., 5, 31, qui petantur tut, 7. .
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Nu se găsesc sub curatelă: Minorii, care ajung) sui juris, 
după ce trecuseră de impubertate şi minorii, care nu vor să facă 
nici unul din cele patru acte de mai sus. Acest din urmă caz - 
se va întâmplă rar de tot, 

“D. Curatela minorilor este numai dativă. Magistratul este 
acel îndrituit să numească un curator pentru minor; dar, trebuie 
să ţină seamă de recomandaţia făcută prin testament de tatăl 
ori mama acestuia %, 

“De regulă, magistratul - numeşte pe curator, după cererea 
minorului 10, 

Dar, sunt cazuri. în care curatorul poate fi cerut şi de alt- 
cineva, Astiel: Dacă minorul fusese .sub tutelă, tutorul este în- 
drituit, sau să facă pe minor să ceară un curator, sau el însuş, 
la caz de nevoie, să-l ceară, ca să poată să dea socoteli 11, — De 
la Caracalla, persoanele interesate deasemenea pot cere numi- 
rea unui curator pentru minor 12; 

E. In celelalte. privinţe această curatelă se aseamână cu! 
tutela imputerilor. — Astiel, avem aceleaşi cauze de incapacitate 
si de scutire de a fi curator. Ba, la curatelă sunt trei mai mult: 
Tutorul unei persoane nu poate fi obligat să fie şi curatorul ei 13. 

„Soţul nu-i obligat să fie curatorul soţiei sale. Şi nici logodnicul 
nu-i obligat să fie curatorul logodnicei sale 1, 

F. In ce priveşte capacitatea minorilor deosebim mai multe 
cazuri : 

I. Orice minor, lie că are curator, fie că n'are, poate încheia 
"0 căsătorie şi poate face testament; dar, nu poate îi tutor, 

“1. Minorii, care mau curator, sunt în general capabili de 
„agere. Deci, pot să se oblige, pot înstrăină, pot cere in întegrum . 
restitulio. Ei se bucură de favoarea, că prescripţiile cele scurte - 
nu Curg contra lor şi că pot ignoră dreptul (fac parte din acei 

„Quibus permissum est jus ienorare 5), 

9). f.t,$1;D, 26, 3, de confirm. tutor., 183, 2 $4, 6. 
10) D., 26, 6, qui petant tut., 2 $$ 4 şi 5; C, 5, 31, e0d,. | şi6. 

11) D., 24, 7, de adm. tut.. 5.$ 5; C., 5, 31, qui petant. ui 7, 
12) Du 4, 4.de minor, 1 $ 2; C., 5, 31, qui petant. tut., 
18) Jos 1,25, de excus., $ 18. 
14) ]., 1, 25, de excus., $ 19; D., 27. 1, eod, 1$5: 
15) D., 45, 1, de verb. oblig, 101; C., 2,22, de in int, resiit., '3; c., 2, 

45,.de hisiqul veniam. actat., 3 in Jinei c., 5 Ti, “de praediis et aliis rebus, 
4,.6,.9, 15- şi 16, ORI



. 
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Această capacitate: sufere schimbare, dacă aceşti minorii 

vor să facă vre unul din cele patru âcte de mai sus 8, 
Dela Sever şi Caracalla (oratio Severi et Caracalla), ei au 

„nevoie de autorizarea magistratului, ca să Â îacă acte de înstrei- 

„nare 16, - 

III. Minorii, care au curator, nu mai pot să-şi administreze. 

singuri averea: Această administrare o are curatorul lori7.—Au . 
„nevoie de consensus al curatorului lor, ca să facă adifio a unei 

moştenirii, — Nu pot să-şi constitue o zestre nici prin dafio,. 

nici prin promissio fără de acel consensus '9.—Inainte de Diocle- . 
ţian puteau să înstrăineze şi să se oblige.—De la Dioclețian nu 

mai pot să înstrăineze, fiindcă sunt asimilați cu risipitori .inter- 

zişi 2, Dar, este controversată chestiunea dacă de atunci mai pot 
să se oblige, ori nu. Unul din izvoarele noastre pare a spune, : 

că se pot obligă 2!, pe când altul spune, că nu 2. 

G. Indrituirile şi îndatoririle. curatorului sunt următoarele: 

El mare auctoritatis interpositio, ci numai consensus, prin 

care validează actele, pe care minorul nu le poate face singur. 
. Consensus poate fi dat şi după facerea actului (ex post) %. 

Curatorul, dacă vrea, «poate să administreze singur (gestio 
-voluntară), ca şi tutorul 2:. Dar, de la Sever şi Caracalla nu poate 
înstrăină de bună voie imobilele cultivate, p. c. şi pe acelea adu- 

16) D., 27, 9, de reb. eor.: „qui sub tut, 1 s 2. — V. mai sus sa 382, 
in, 13, p. 123. 

17) Epitome Caji, 1 $ 8; D., 4,4, de. minor. 1 $ 3, 3 pi; D, 23, 2, 

de ritu nupi., 20 in fine; C., 2, 22, "de in int. rest., 3: (ct. D;, 45, 1, de verb, 

oblig, 6; C. 5, 4, de nuptiis, 8; C., 5, 34, qui dare tut, 11), , 

18) C., 5, 37, de adm. tut, 26, — V. Maynz, |. c.; II, $ 356, n. 17 şi 
| <C., 6, 30, de jure deliber., 12. 

19) D., 23, 3, de jure dot, 60 şi 61. 

20) C., 2. 22, de in int. Test; 3- ” 
21) D., 45, 1, de verb, oblig... 101. —Y, Maynz, i: îi uig 356, n. 14: 

2 

d 

22) C., 2, 22, de in int, rest. 3: ; cum non absimilis ei. habeatur mi- 

“or curatorem habens; cui: a praetore,: -curatore: dato,- bonis interdictur est— 

V. Dernburg, |. c., 1, $53,n. 11, 

23) D., 26, 8, 'de aucțoritate et cănsersu,D., ecă., i e, 3 6, qui lei. 
- „git Pers. standi in judiciis habeant, 2. . -.. „ i i a, 

24) V. mai sus $ 381,4; [i 2, p. 7213 D;, 26; 7; de. ai) “et peric. 
tiut. et curaorum; C., 5, 37, de adm, „dul. „vel eurațorum: ” ta 

d 
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cătoare de venituri, ci numai cu autorizarea magistratului, ca şi tutorul2, a 
Fl Minorul, pentru asigurarea indrituirilor sale, are o ipo- tecă legală generală asupra bunurilor curatorului său şi, în caz de insolvabilitate a acestuia, are privilegium exigendi faţă de cei- lalţi. creditori ai lui, 

Î. Acțiunile dela curatelă sunt asemenea cu acelea de la tutelă şi de aceea se numesc utiles actiones tulelae2.— Ele pot fi intentate şi 'n cursul curatelei, dacă nu se cere darea de seamă generală, : 
La curatelă nu găsim utiles actiones Protutela. Ele sunt În- locuite ci negotiorum gestorum actio 29, 

7. Curatela poate:să înceteze . sau în persoana curatorului, sau în persoana minorului, | 
În persoana curatorului curatela încetează, dacă el sau moare, . "Sâu sufere o capitis deminutio magna, sau ajunge suspect 3, E Persoana minorului curatela încetează, când el sau a- junge la majorat, sau sufere o capitis deminutio magna 31.—Dease= menea ea mai încetează, când minorul, dela Aurelian încoace, obţine venia aetatis, Dar, acei, care au obţinut'o, tot nu pot să vândă şi să ipotecheze imobilele fără autorizarea magistratu- lui, şi nu pot să facă donaţii“, lar, acei,-care mau obținuto, pot cere in infegrum restitutio atât în - contra actelor făcute de ei singuri, ori de curator Singur, cât şi în contra acelora făcute de. ei împreună cu curatorul lor %, — În cazul în Care, în mod ex- cepțional, un impuber are curator şi ajunge Ia pubertate, vechiul. curator trebuie înlocuit cu altul nou &, 

4 PI 
25) V. mai sus.n. 16. 29) C 4 53, rem alienam eerentibus, 1; C., 5, 37, de adm, tut, 205 * D., 27, 10, de curat, Jur.» 15 $ 1; D., 42, 5, de reb. auct,, 19—22, 27) V. Maynz, 1. c., II; $ 356, n. 30. > SE ” 28) D., 27, 3, de tut. ac. 4 $ 34,16 51; D., 26, 7, de adm. tut, 26; D., 27, 4. de conir. tut, act, 1$3;C,5, 31, de adm. tut, 2 şi 14. 29) D,, 27, 5, de eo qui pro tut. prove curatore, 1 SS 6 şi 7. | 30) ]., 1, 26, de susp. iut, vel curat., $ 4; D., 26, 10 eod., 7 pr.; Cu, 5, 43, eod,, 6 in fine, i E , " 31) Ji» h.î, pr; D., 4,4, de minor. 1 ăS 2 şi 3, - 32) Th. C., 2, 17, qui ventam aetatis ; C., 2, 45 eod, 1;.Th, C,, 2, 16, de in integ. rest. 2; C., 7, 62, de oppelai., 10. | ă 33) D,, 4, 4, de minor, 29 $ 1, 39 $ 1, 44 $7; C.,.2, 35, si tut. vee curat; interv., 2—5. 

” ! 34) D., 26, 5, de tutor, et curat; 25. 
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SecţialI. 

"1-A CURATELA NEBUNILORĂ, | a 

$. 389. 

A. Această curătelă (cura furiosi) este-de două feluri: Le- 
gitima curatio şi honoraria curatio. 

- Legilima curatio. Legea celor 12 table rândueşte, că per- 
soanele sui juris, care sunt în stare de nebunie, dacă sunt pu= 
bere, ori dacă sunt minoare fără * curator, să fie supravegheate 

"şi ocrotite de agnaţi şi gentiles 2. Acest telide curatori se nu- 
mesc legitimi curatores, . * 

*  Honoraria curatio. In lipsă de curatori legitimi, magistratul 
" .mumeşte pe curatorul nebunului, ţinând seamă de alegerea, pe 

care tatăl o făcuse prin testamentul său 3. Acest fel de curatori 
" „se numesc konorarii curatores. 

B. Nebunul, când e impuber şi are tutor, nu poate avea şi - 
„curator, Deasemenea când minorul, care are curator, înebuneşte, 
nu se poate îniiinţă cura furiosi 4, NI 

C. Indrituirile şi îndatoririle curatorului nebunului sunt : 
Fiindcă nebunul, neavând voinţă, nu poate face nici un 

act 5, curatorul trebuie să administreze singur în numele său pro- 
priu, fiind supiis la aceleiaşi reguli, ca şi tutorul pupilului şi 
curatorul minorului —La'nceput curatorul, dacă eră adgnat putea 
să facă acte de înstreinare pentru nebun 6: Dar pe urmă, de la 
Sever şi Caracalla, administrarea sa a fost supusă tuturor re- 
gulelor de Ia tutela impuberilor şi curatela minorilor 7, 

Curatorul trebuie de asemenea să îngrijească de persoana, 
p. c. şi de educaţia nebunului 5, 

1) D., 27, 10, de carat. fur.; C., 5, 70 de curat. fur. 
2) Cajus, 2, $ 64; Ulpian, Regulue.12 S$ 1 şi 2; ]., 1,23, de curat. 

$3; D,, fi. î. 13; Di, 26, 1, de tut, 3pr. şis1; C.A. tr. 
3) Ulpian, Regulae, 11 $ 1; ]., 1, 23, de curat, $ 3; D., %, 

de tut. 8 $ 3, 12 pr. şi $1; D., hit, 1; 2, 4,6, 13, 16; C., fî.t,1,7$ 
4) y. mai sus n. 2, cele două texte din urmă. 
5) Cajus, 3 $ 106; D. 441, de obliz. et act, “1 $ 12; bă 50, 17, de 

Zeg. juris, 5 şi 40. 

6) D, 47, 2, de furtis, 36 $ 4; Du h. 6,10 $1. | - 
7) D., 27, 9, de reb. eor., 8$ 1; C,, 5, 10, de curat. fur 2 
8) D.„h.t,T7pr. 

5, 
5
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D. Nebunul, pentru asigurarea îndriturilor sale, are o ipo- 
tecă legală generală asupra bunurilor curatorului său, precum 
şi privilegium exigendi 9. | i 

| E. Această curatelă este suspendată în timpul îintervalelor- 
lucide ale nebunuluilo, o 

„FE. Ea se sfârșește, dacă nebunul se însdreveneşte 1, 
> 

Secţia 1 

CURATELA RISIPITORILOR 1. 

Ş 390. 

4. Paul ne spune, că această curatelă a fost introdusă de 
moravuri (moribus), iar Ulpian ne spune, că legea celor 12 table 
a autorizat pe magistrat, ca printrun decret (decretul de inter- 
dicţie) să ia de la cei risipitori administrarea bunurilor şi s'o 

dea unui adgnat2. | a 
B. Fundamentul curatelei risipitorilor este dublu: Apărarea 

atât a intereselor private, cât şi a celor publice: i 
| “Interese private, Risipitorul e apărat contra lui însuş de să- 
_răcie. Rudele lui sunt deasemenea apărate de sărăcie, 

Interese publice, Statul 'e asigurat, că nu va pierde imposi- 
tele şi că deci nu-şi va micşoră _veniturile. Deasemenea, statul 
e apărat, ca să nu întreţină pe risipitorul sărăcit, | 

C. La început interdicţia eră privitoare numai lă bunurile 
dobândite de risipitor de la ascendentul lui (Bona . paterna' avi- 
taque) prin moştenire ab intestato 3, | 

Mai târziu ea S'a întins şi la bunurile dobândite de risi- 
“pitor de la ascendentul lui prin testament 4. a 

  

9) C, îti, 7 $Ş 5 şi 6.— V. mai sus $ 3883, n, 26, p. 742, 
„1100. Co", tu 6; ].. 2, 12, quibus non est perm. test, fac. Ş 1; D, 28, "1 qui test. fac. poss., 20 $ 4;'C., 6, 22, eod, 9; C., 4, 38, de conirah. emt,, "2; Du 24,3, soluto matrim., 22 $ 7. 

WU) Did pr. , , 
1) V, Girard, 1. c., p. 230, p.231'n. 1,2 şi 3,p. 23%, n. 1 şi 3, 
2) Paul, Sententiae, ul, 4, 7; Ulpian, Regulae, 12 $ 2; ]:; 1; 23, de cu- rat., $ 3; D., 27, 10, de curat., 1 pr. 
3) Paul, Sentent,, Il 4, 7. 
4) Ulpian, Regulae, 12 $ 3. 

!  



1 — 145 — 

In sfârșit, interdicţia a fost întinsă la toate bunurile risi- 
pitorului, indiferent de origină lor 5. 

D. Curatela risipitorilor” este numai dafivă, Magistratul 

numeşte pe curator; dar, trebuie să prefere pe adgnaţi şi să 

țină seamă de recomandaţia făcută de tatăl risipitorului $, 

E. Incapacitatea zisipitorului eră la "'nceput absolută, el nu. 

putea face nici un act, din pricină că fusese asimilat cu nebunul 7. 
Mai târziu a fost asimilat cu impuber infantia major. Acum 

poate face acte, prin care să-şi îmbunătățească starea, dar nu şi de 

acelea, prin care-să şi-o înrăutăţească. - 
Astiel, poate: Să dobândească prin stipulaţie &. 8, Să primească 

o donaţie. Să accepte o moştenire, care' nu-i încărcată de datorii 

(damnosa) 9 Să facă o nbvaţie, prin care să-şi îmbunătățească 

starea 10. Să încheie o' căsătorie. Să fâcă o adopţie. Să se oblige 
prin delictele, ce le-ar săvârşi (Este doli capax). 

i Dar, nu poate (este incapabil): Să facă o înstreinare 8. Să 
se oblige altfel de cât prin delicte 8. Să facă o novaţie, prin care 

- să-şi înrăutăţească starea 9, Să facă un testament!!. Să servească 

«de martor la facerea unui testament. 

E Indrituirile şi îndatoririle curatorului. In această privință N 

avem aceleaşi regule, ca şi la curatela nebunilor. 
Risipitorul are o ipotecă legală generală asupra "bunurilor 

curatorului p. c. şi privilegium exigendi 2. 

G. Curatela risipitorilor încetează, când risipitorul se în- . 
dreaptă. In acest caz starea de interdicţie este ridicată tot prin 

trun decret 15, 
4 

i 5) Cf. |. 1,88, de his qui sul, $ 2., Cajus, 1 8 53. 
6) Ulpian, Regulae, 12 $ 3; Paul, Sentent., WU, 4 A, $ 7. J- 1, 23, de 

- <urat., $ 3; D., 27, 10, de curat. fur., 1 $1, 16. 
7) D.. 50, 17, de reg. jur., 40; Ulpian, Regulae, 20 $ 13; Paul, Sen- 

zent., 1,4, 5, 7, 12; D., 28, 1, qui testam. Jac. POS. 18 pr. i 
8) D., 45, 1, de verb. obl., 6. Ă . i, 

9) D., 29, 2, de adq. hertd., 5 $1. 
10) D., 46, 2, de novat., 3. Ei a 
11) Ulpian, Regulae, 20 $13.—V. mai sus n. 7.: 
12) C., 5, 70, de curat. fur., 7 $$ 5 şi 6. V.mai sus $ 388, n. 26, p. 1742. 

- 13) D., 27, 10, de curat. fur., 1 pr.
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Secţia IV. 

PT ALTE FELURI DE CURATELĂ. e 

$ 391. 
A. Mai sunt şi alte curatele mai puţin însemnate: Curatela infirmilor (a surzilor, a muților și a orbilor). Astiel de persoane pot fi puse sub curatelă, când nu-s în stare să-şi administreze afacerile 1, ” a | Curatela fiilor de: familie minori. Dacă acestor fii li s'a lăsat de mama lor, ori de rudele lor de pe mamă bunuri, cu Con- diţia, ca tatăl lor să nu le administreze, p, c, şi dacă ei au primit o moştenire. fără de voia tatălui lor, atunci li se dă. un curator pentru administrarea acestor bunuri 2, Curatela lui nasciturus. In cazul în care se încuviinţează, 0 missio in Possessionem ventris nomine, se numeşte un curator, curator veniri datus, care să administreze bunurile şi să îngri- jească de fiinţa celui zămislit (nascifurus) 3, - Curatela impuberului, căruia i S'a contestat calitatea de fiu legitim şi care a obținut provizoriu bonorum possessto ex edicto. - Carboniano în bunurile paterne 4, 

Curatela captivului (robitului în războiu) 5, . Curatela absentului înființată după cererea creditorilor lui, ori ex officio 5, | 
Curatela unei hereditas jacens, Sau după cererea credi- torilor, care au obţinut missio în Posesionem în bunurile, ce se găsesc în acea hereditas, sau ex Officio de autoritatea com- 

| 1) ]., 1 23, de curat, $ 4; D,, 26, 5, de tutor, vel curat, 12 pr. şi $ 1; D., 27, 10, de curat, Jur., 2; D., 50, 4, de muner,, 1 $4. . 2) C., 6, 61, de bonis quae liberis in potest. Paris, 8 $ 1 17, cap. 1$1. IN , ! 3) D., 37, 9, de ventre in poss. mil.; D., 26, 5, de tutor., 20 pr.; D,, 21, 10, de curat. fur, 8; D., 50, 4, de muneribus, 1 $ 4, 4) D,, 37, 10, de Carboniano edicto., 5 $$ 2 şi 5. 5) D.. 4, 6, ex guibus Causis majores, 15 pr.; D., 26, 1, de tutelis, 6. in fine, D., 42, 4, ex guibus causis in Poss. eâtur, 6 $ 2; D., 50, 4, de mu- neribus, 1 Ş 4; C., 8, 51, de postlim. Teverso, 3, pa 6) D., 42, 5, de reb. auct. judicis poss. 22 51. 

; Novella, 
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petentă se numeşte in curator, ca să administreze acele bunuri 7. 

Curatela bunurilor datornicului insolvabil, când se păşeşte 
la proscriptio et venditio bonorum. In acest caz pretorul, după 

cererea creditorilor datornicului insolvabil, numeşte un curator 
bonis servandis et administrandis 8, | 

Curatela bunurilor datornicului insolvabil, când se păşeşte 
la distractio bonorum. In acest caz se numeşte în acelaşi chip, 

ca şi în cazul precedent, un curator bonis disirahendis 9, 

_B. În toate aceste curatele administrarea şi responsabili- 
tatea curatorilor şi îndrituirile părţilor interesate sunt supuse, 

întru cât comportă materia, regulelor de la tutela impuberilor şi 

curatela minorilor.—De aceea, vom aplică: aproape în general 

regulele de la tutelă în ce priveşte întrebuinţarea banilor încasaţi 
şi obligaţia de a plăti dobânzi pentru banii neîntrebuinţaţi, — 

"Dar, curator ventris, ca şi curator. furiosi au numai custodia bu- 
nurilor şi nu pot vinde decât bunurile expuse deteriorării 10,— 

Deasemenea acţiunile izvorând din diferitele cura bonorum tre- 
" Duie să îie judecate prin analogie cu negotiorum gestio 1. 

Ipoteca legală asupra bunurilor curatorului nu există în 
aceste curatele!!. 

- Privilegium exigendi este refuzat în caz de curator ventri 

datus - şi de curatelele captivului, absentului şi a moştenirii 

jacens2, 

cz 

7) D., 27, 10, de curat. fur., 3; D., 42, 4, quibus ex causis în pos., 8 

şi 9; D, 42, 5, de reb. auct. judicis, 22 Ş 1; D., 50, 40, de muneribus, 1 $: 

4 în "fine. 

8) V. mai sus, $ 315, A, 1, a, p. 486. —D,, 42, 4, quibus ex causis,6 
$ 2, 8.pr.; D., 42, 5, de reb. auct. jud, î4 pr.; D. 42,7 de curatare bonis 
dando, 2 şi 3. 

9) V. mai sus $ 316,1I,p. 491.—D,, „27, 10, de curat. fur.. 5 şi 9; 

D., 42, 7, curat. bonis dando. 

10) D., 26, 7, de adm.et peric. tut. et curat. „48. —V. Maynz, |. c, HI, Ş 

357, n. 23. —V. Vol. 1, 1, $ 97, n. 18, p. 466. 
11) V. mai sus 383, n. 26,'p. 742, $ 389, n.9, p. 744 şi $ 390” 

n, 12 p.745, 

- 12) D., 42,5, „de rebus auctor. Jud., '19 $ 1, 20, 21, 22pr.! şi S1, 24 pr.



CARTEA V. 

SUCCESIUNILE, DIN PRICIVA MORTII: 
Ia | | INTRODUCERE. | 

Felurile de succesiuni din pricina morţii. 

Ş 392. Ș 

d. «Fiecare :om, privit ca, existență mărginită şi trecătoare 
a neamului omenesc, îşi găseşte sfârşitul sigur în moarie 2.2—De 
aceea, să vedem acum, ce se întâmplă cu patrimoniul 3 unei per- 

- soane, după ce ea a încetat din vieaţă. ' - 
Mai multe idei sunt posibile *: ” 
I. Se poate admite, mai ales la popoarele barbare, că acel 

patrimoniu,. acea sferă patrimonială, pierzându-şi subiectul, să 
fie privită ca un lucru al nimănui (res nullius) şi deci ca orice 
res nullius să poată fi dobândită de cel dintâi venit prin ocupaţie 5. 

Urme, despre acest chip de a vedea lucrurile, se găsesc 
« la Romani în instituţia numită usucapio pro herede, despre care 
vom. vorbi mai jos 6, 

II, Se mai poate admite, la popoarele civilizate, ca acel 

| 1) E. Eck, Vorlesungen iiber das: heutige romische Rechi, SS 1—100 ; 
" Maynz, |. c., Il, $$Ş 358—451. . 

2) C. Bruns, Das heutige râmische Recht, în Holtzendorii, Encyklopădie 
der Rechiswissenschaft, p. 541, $ 86.—V. Vol. |, 1, p. 23, Ss. 3. ! , 

. 3) V. Vol. 1, 1, p. 149, $ 39,1,2.. 
4) E. Eck, LL. ce, $ i 
5) V. Vol. 1, 2, $70 | 
6) V, mai jos $ 395 156. ş
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patrimoniu să nu fie privit ca res nullius, ci,-că trece de la: 

„persoana, care a murit, la altă persoană în vieaţă, la un .suc- 

„Cesor, că adică se întâmplă o succesiune, ” Acest _fel de succe-. 

'siune, fiindcă se întâmplă din pricina morţii, este numită, după 

cum ştim 7, succesiune din cauza morţii, succesio mortis causa. 

Successio mortis causa poate, la rândul său, să se întâmple 

în două feluri: 

1) Se poate admite, că acel patrimoniu, pierzându- şi subiec- 

tul, prin mijlocirea cărui forma o unitate, îşi pierde şi unitatea şi: 

„se desface în părţie sale alcătuitoare, în cât fiecare parte, ca să 

"poată trece la succesor,-trebuie să fie dobândită suo modo, de: 

aceasta, adică să fie nevoie de atâtea acte. de dobândire, câte 

părţi sunt.—O astiel de succesiune din pricina morţii se numeşte 

successio mortis causa in singulas res,. succesio mortis causa: 

singularis, succesiune singulară din pricina morţii sau succesiune 

“cu titlu singular din pricina morţii. 
2) Se mai poate admite, că patrimoniul,, deşi îşi pierde 

subiectul, totuş, prin fostul stăpân, îşi păstrează unitatea, con- 

“tinuă să fie un întreg, încât, ca întreg, ca universitas, atât activ 

cât şi pasiv, şi trece uno actu, printr'un singur act, la succesor, 

în cât acesta, ca s'o poată dobândi, are nevoie numai de un: 

singur act de dobândire. — O astiel de succesiune din pricina: 
morţii se numeşte successio mortis causa per universitatem, suc- 

cesiune universală din pricina morţii sau succesiune cu titlu: 
universal 'din pricina morţii. 

B. Romanii au cunoscut de timpuriu: O succesiune per uni=- 

versitatem mortis causa, recunoscută: de jus civile, numită. here- - 

ditas, care se. poate întâmplă sau în virtutea unui testament,. 

sau fără testament, în virtutea legii şi care este ocrotită printro. 

acţiune numită heredifatis petitio.—OQO succesiune mortis causa re- 

cunoscută de jus civile numită usucapio pro herede.—Şi o successio- 

în singulas res mortis causa recunoscută - de jus civile, numită: 

legatum. 
Dar, cu timpul, Romanii au mai cunoscut:' O altă successio- 

Der universitatem mortis causa, recunoscută de dreptul pretorian, ! 

numită Bonorum possessio, care. deasemenea se poate întâmplă ' 

sau în virtutea. unui testament, sau fără testament, în virtutea 

  

7) V. Vol. |, 1p. 146, $ 37 şi p. 194,'$ 15 

t
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legii, şi care e ocrotită printr'un interdict numit interdictum Quo- rum bonorum.—Apoi, alte două succesiuni din pricina morţii : Una contra testamentului şi alta a unor persoane anumite, rude de aproape, în o parte din patrimoniul celui mort, parte care trebuie neapărat să le fie lăsată şi care de aceea se numeşte legitima Portio, parte legitimă.—lIn Sfârşit au mai cunoscut "0 Succesiune din pricina morţii, recunoscută de dreptul pretorian, numită fi „ deicommissum, ' . - , 

$ 393. Flereditas. . 
A. Vorba hereditas are două înţelesuri, unul obiectiv, iar. celălalt subiectiv, 

|. Flereditas în înțeles obiectiv este sfera patrimonială pri- vită ca întreg rămasă pe urma persoanei, care a murit. In acest ințeleş ea se numeşte, azi, moştenire, In vechile legiuiri româ- neşti ea se numeşte rămășiță, fiindcă rămâne pe urma defunc- tului, 
| “Persoana, pe urma căreia rămâne o hereditas, mare un nume tehnic la Romani. In izvoarele noastre privitoare. la succesia universală ea e arătată numai o singură dată cu vorba auctor ; ceeace dovedeşte, că această vorbă nu era o numire tehnică 1. Azi, pentru a arătă acea persoană, se, întrebuințează vorba de- Cujus, care sunt primele vorbe din propoziţia „de cujus heredi- tate agitur“ (acela despre. a căruia moştenire este vorba) 2, 

II. Heredițas în înțeles subiectiv este îndrituirea recunoscută -de jus civile de a succedă mortis causa per universitate în patrimoniul privit ca universilas, unitate, întreg, lăsat de persoana, care a murit, sau mai pe scurt este îndrituirea de a moşteni, conform cu dreptul Civil, moștenirea civilă 3, o | 1). Hereditas în înţelesul subiectiv poate să se întâmple sau în virtutea unui testament, sau fără de testament, în virtutea legii. Hereditas, care se întâmplă în virtutea unui testament, se numeşte hereditas ex testamento, hereditas testamentaria.—Moş- tenitori testamentari pot fi orice persoană numită prin testament, PI 
. 

" 1) Consultatio veteris Jurisconsulti, 6.— y. Maynz, |. c..|, $ 8,n.5, 2) V. P. van Wetter, Cours €l&mentaire de Droit Romain, il, $ 316, p. 256, | 
3) D., 50, 16, de verb. signif. 24 şi 208. 

e
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“ Hereditas, care se întâmplă fără de testament, se numeşte 

“heredilas ab intestato. Ea, fiindcă se întâmplă în puterea legii, 

se numeşte şi heredilas legitima. Moştenitori ab intestato pot îi 

la'nceput numai adgenaţii cei mai apropiaţi, adică rudele civile 

cele mai apropiate, iar nu cognaţii, rudele de sânge. 

2). Persoana, care șuccedează per universitate mortis causa 

conform cu dreptul civil, care dobândeşte moştenirea civilă, care 

este un succesor universal, și numai această persoană, se nu 

meşte heres, moştenitor. Vorba heres are legătură cu vorba he- 

"rus, care însemnează stăpân (dominus) +. 

C. Hereditas în înţeles subiectiv produce efectele următoare: 
latăi, heres, moştenitorul, intră.în centrul sferei patrimoniale, în. 

întregul patrimonial rămas pe urma aceluia, care a murit (heres 

succedit in universum jus deiuncti, heres succedit in omne jus” 

defuncti) şi, prin consecinţă, intră şi în raporturile juridice sin- 

gulare, părți ale întregului, aşa cum existau faţă de acel, care 

a murit, adică intră în raporturile juridice recunoscute de dreptul 

privat. — Al doilea, moştenitorul are vocaţiune (are chemare) la 

înireaga moştenire. — Al treilea, moştenitorul nu intră şi, în 

raporturile juridice recunoscute de dreptul public. — Să cercetăm 

pe rând, fiecare din aceste efecte: 

|. Moștenitorul intră în centrul intregului patrimonial și prin 

consecință intră:şi în raporturile singulare, părți ale întregului, 

așa cum existau față de acel, care a murit. 

"De aceea, moştenitorul, dobândind întregul, nu mai are 

nevoie să facă vre un nou act pentru dobândirea raporturilor 

singulare. — Moştenitorul, intrând şi în centrul întregului şi în .. 

raporturile singulare, continuă raponturile juridice, atât activ, cât 

şi pasiv, aşa cum existau față de persoana, care a murit. 

Din pricina acestei continuări, se zice, că moşienitorul con- 

tinuă persoana defunctului. — Insă, acest chip de rostire nu este 
„ 

  

4) Festus, VO Heres apud antiquos pro domino ponebatur. ]., 2, 19, 

de heredum qualitate et differenlia, $ 7: „veteres enim heredes pro dominis 

appellabant".—Ulpian, Regulae, 22 8 26: „Pro herede gerit qui rebus here- 

ditariis tanquam dominus utitur.
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exact 'şi nu-i nici Conform cu izvoarele noastre, Ce-i: drept, în prefața Novelei 48 se spune, că una guodammodo persona vi- detur esse heredis et ejus gui hereditatem in eum transmittit (se "admite, că oarecum este o singură persoană aceea a moşteni-. - torului şi aceea a aceluia, care i-a trecut moştenirea). Dar, prin aceasta nu se spune, că moștenitorul şi moştenitul sunt priviţi, că tormează o singură persoană, ci numai, că sunt priviţi, că oarecum 4 quodammodo)ar fi o singură persoană. Apoi, după Cum vom ve- dea *, nu este-exact, că moştenitorul şi moştenitul formează o sin- gură persoană. — De aceea, în.loc să spunem, că moştenitorul continuă persoana defunctului, e mai bine să arătăm, care îndrituiri trec Ja moştenitor şi care .nu trec. E | Prin moştenire, sfera patrimonială, şi numai ea, trece de Ia decujus la moştenitor. De aci urmează, că: i 
La moştenitor nu trec îndrituirile personale, jura  persona- lissima. De pildă: Indrituirea de! soţ nu trece. Dacă moşteni- torul ar continuă persoana defunctului, atunci, acesta fiind soţ, ar trebui ca şi moștenitorul să aibă calitatea de soț. — Dease- menea nu trec îndrituirile asupra mormintelor 5. — Dintre acţiuni, nu trec acţiunile meram vindictam spirantes. —- Dintre servituţi, nul irec $ servituţile personale. — Unele obligaţii şi anume acelea întemeiate pe consideraţii personale, d. p. mandatul ş. a., nu „trec. — Unele privilegii (Beneficium competentiae, privilegium exi- “gendi al soţiei şi scoboritorilor, ei, al pupilului etc.) ru trec, "Posesia, fiindcă nu-i îndrituire, ci res facti, deasemenea nu trece; după cum şi alte res facti, d. p. prietenia, nu trece! La moştenitor trec toate celelalte îndrituiri reale, toate cele- -.. „lalte obligaţii (datorii) dimpre:ină cu sacra, jertfele 7, — De a- ceea, moştenitorul ajunge: Proprietar al lucrurilor corporale, bine înţeles dacă şi defunctul eră proprietar. Titular de jura in „Te. Creditor. Datornic, ş: a.m.d. * 

In ce priveşte datoriile trebuie să luăm aminte, că ele trec nemărginit la moştenitor, adică. acesta este răspunzător de toate datoriile defunctului. Deci: Dacă în moştenire nu sunt bunuri în deajuns pentru plata datariilor, moştenitorul trebuie să pună bani din punga sa. Acest efect, Straşnic de tot, se exprimă, zicân- 

5) Romanii scriu chiar pe morminte, că ele nu trec la moştenitori. 6) D., 41, 2, de adquir. vel amilt. poss., 23 pr, 7) Cicero, de degibus, Il, 19; Cajus, 2 £ 55. 
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du-se, că moştenitorul esterăspunzător ultra vires hereditatis (peste 
„puterile moştenirii).—Dar, de ce în caz de moştenire, moştenitorul 
răspunde nelimitat de datorii ? Pricina nu poate îi, că moştenirea 
este o succesiune per universitatem; căci, Romanii cunosc alte succe= 
siuni per universitatem - (d. p. adrogația, venditio' bonorum); în 
care totuş succesorul /sau nu răspunde de loc, sau răspunde 
limitat !- Adevărata pricină este creditul. Creditorii trebuie să fie 
îndestulaţi. Pentru aceasta trebuie să fie o persoană, care să-i 
îndestuleze, Altfel, nimeni mar mai face credit nimănui ! 

„II. Moştenitorul are vocaţiuhe la întreaga moștenire. 
Aceasta este o consecinţă a unităţii moştenirii: Muştenirea 

îmbrăţişează toate quotele (părțile) sale. — De aceea, dacă o 
singură persoană vine la o moştenire, ea, având vocaţiunea la în- 
treaga moştenire, trebuie sau s*o primească întreagă, in solidum, sau 
să n'o primească, s'o repudieze"în întregime, adică tot in soli- 
«dum. Persoana, care a primit o quotă din moştenire e privită, ca. - 

şi cum ar îi primito întreagă. Altfel, ar trebui să zicem, că ea , 
este heres pentru o parte (pro parte). Dar: cine e succesor per 
universitatem “nu poate fi succesor! pro parie, -aceasta ar fi o 
contradicție in adjecto | Deasemenea, persoana, care a repu- 
diat o quotă din moştenire, e privită, ca şi cum ar fi repu- 
diat'o în intregime. — Dacă mai mulți vin la moştenire, toţi 
au vocaţiune la întreaga moştenire. Dar, din pricina concurenţei 
lor, moştenirea se 'mparte între ei, concursu partes fiunt, fie- 

„ Care este îndrituit la o aliqguota pars din moştenire şi toţi îm- 
preună vor luă locul defunctului, vor fi Coheredes, comoştenitori, 
şi fiecare va fi succesor universal. De aceea, dacă unil din ei - 
nu se va face moştenitor și astfel va înceță concurenţa din 
partea sa, guota sa va deveni liberă şi va mări proporţional quo- 
tele celorlalţi, care astfel vor creşte. De pildă: Dacă sunt două 
persoane, fiecare din ele, din pricina concurenţei lor, va fi îndri- 
tuită la câte quotă de o jumătate din moştenire ; iar dacă una din 
ele nu se va face moștenitoare, fiindcă va fi murit, quota sa (de '/, 
din moştenire) va deveni liberă şi, în virtutea vocaţiunei la în- 
treaga moştenire, va fi dobândită de cea de a doua persoană şi va 
mări quota acesteia. Astfel, quota acesteia (*/ din moştenire) va 

“creşie cu quota ajunsă liberă a celeilalte persoane (tot “/, din 
moştenire); persoana de a doua'va dobândi cele două jumătăţi 
«de moştenire, adică întreaga moştenire. — Această creştere se
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numeşte tehnic acrescenţă; iar îndrituirea de a dobândi quotele 
ajunse libere se. numeşte jus accrescendi, | 

In cazul, în care mai multe persoane vin la moştenire, ca 
să fie vorba de vocaţiune la întreaga moştenire trebuie, ca a- 
cele persoane „să fie îndrituite la câte o parte, o aliguota pars din 
moştenire. Părţile pot fi egale, ori neegale. De pildă: Dacă 
se face un testament, trebuie, ca prin el să se spună: Las 
lui Primus 1]; din moştenire, lui Secundus 1/4, lui Tertius 1/ş 
şi lui Quartus 1] *. Sau: „Las lui Primus 1/4, [lui Secundus 12 , 

“lui Tertius !/a şi lui Quartus 1Js, Dacă se va face aşa, atunci 
fiecare din aceste persoane are vocaţiune la întreaga moş- 
tenire, fiindcă li s'a lăsat câte o guotă din moştenire. — Dar, 
dacă se va lăsă fiecăreia din mai multe persoane lucruri de- 
terminate, nu va mai putea fi 'vorba de- vocaţiune la întreaga 
moştenire. De pildă: Las lui Primus lucrurile mişcătoare, iar lui 
Secundus lucrurile nemişcătoare. In acest caz, nici una din aceste 
„persoane m'are vocaţiune la întreaga moştenire, fiindcă li s'a 
lăsat lucruri determinate, iar nu câte o quotă din moştenire, 

III. Moștenitorul nu intră în raporturile juridice recunoscute 
de dreptul public, Aceste raporturi sunt în afară de patrimoniu. 
Am spus, că moştenitorul intră numai în sfera patrimonială ;. 
deci el nu intră şi în ceeace e în afară de această sferă. 

D. Am spus, că moștenitorul trebuie să intre întrun întreg 
patrimonial, într'o' unitate, — Dacă persoanele, care pot să suc- 
cedeze per universitatem, nu succedează, fie că nu vor, fie că - 
nu pot, moştenirea, nefiind dobândită, rămâne fără stăpân. Dar, 
fiindcă moştenitorul trebuie să intre într'o unitate, moştenirea 
trebuie să-şi păstreze unitatea. Pentru aceasta, s'a admis, că 

moştenirea rămasă fără stăpân reprezintă pe defunct, continuă 
persoana defunctului (hereditas personae defuncti vicem sustinet, 
hereditas personam defuncti sustinet) .şi păstrează patrimoniul 
acestuia pentru viitorul moştenitor, Acestei moşteniri i s'a dat 
numele de /ereditas jacens 8, , 

Heredifas jacens “continuând persoana defunctului are a- 
ceeaş capacitate ca şi acesta. Dar, ea, fiindcă are de scop 
numai pastrarea patrimonului pentru viitorul. moştenitor, nu-i 

8) ]., 3, 17, de stip. serv. pr.; D,, 41, 1, de adg. rer. domin. 34. — Cf. 
]. 2, 14, de hered. instit. $. 2.—V. maijos paragraful întitulat Hereditas jacens, 

+
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capabilă nelimitat, ci, după: cum vom vedea, numai în unele ca- zuri %, numai atât cât cere administrarea curentă. De pildă: Poate dobândi prin robi hereditari. Dar, nu poate dobândi un uzuiruct, căci acesta sar stânge, când va veni moștenitorul, care e o persoană nouă. Deasemenea nu poate dobiitdi o moş- tenire lăsată defunctului, fiindcă pentru aceasta trebuie -să se dea robului hereditar jussus şi hereditas jacens neavând „voinţă, nu poate face aceasta. " 
Hereditas jacens 'dispare, de îndată ce viitorul moştenitor lucrează, face actul de dobândire a“ moştenirii 10, - o E. Moştenirea, ca successio per universitatem,"nu-i forma ex- Clusivă a succesiunei mortis Causa, dar e forma dominantă ; de aceea, a numi pe cineva moştenitor, este o anumită onoare (ho- * nor), nu numai o favorizare personală: Moştenitorul este o per- soană de încrederet! | 
Romani consideră ca o dezonoare de a fi decedat, fără de | a găsi moştenitor 22, ” Pi N 
F. Temeiul sau fundamentul indrituirii de moștenire este foarte controversat 13| Diferitele păreri privitoare la această con= troversă pot formă două grupe: Părerea subiectivă, şi părerea obiectivă. — Dintre numeroase variante ale fiecării grupe vom aminti aci numai două, câte una din fiecare grupă. 

|. Părerea subjectivă 1, 
Moştenirea nu-i de cât o continuare a personalităţii defunc- tului. Acesta, deşi mort, totuş, pentru dreptul civil, continuă să trăească în moştenitor, | 
In potriva acestei păreri s'a spus următoarele: 
Ea e contra naturei! Cum să privim pe un om, că tră- eşte, dacă a murit? ” | 
Ea îace, ca sistemul €voluţionist să ajungă o caricatură | 
9) D., 41, 3, de usurpat, 5 p. | 
19) D., 29, 2, de ada, vel omilt, hered, 54; D., 50, 17, de reg. juris., 183. 11) D., 37, 5, de legatis praestandis,:5 $ 6; D, 29, 4, si quis omissa causa testam., 26 $ 1. | | a 12) Cicero, de legibus, 1, 19; „ut ne morte patris familias sacrorum! memoria occiderei“ ; ]., 3, 9, de-bonor. poss, $ 2; „ne quis sine Successore moretur>. . - 
13) V. Revista Cursurilor de la Doctoratul în drept, No. 1,p. 3 şi No. 2, p. 49, a i | 14) Puchta, Pandekten, Ş 456; Sohm, /nstitutionen, (1889), $ 95, p. 383, 

în . bă 

4
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"In adevăr, în întăiul moştenitor ar trăi două persoane, în al doilea 
trei, ş. a. m. d., în al o miilea ar trăi 1001 de persoane! 

Dacă persoana, care a murit, ar continuă să trăească în 

moştenitor, atunci ar trebui ca la moştenitor să treacă şi îndri- 

tuirile persoale. Dar, am văzut, că nu se întâmplă aceasta. 

" Moştenitorul unui cetăţean roman, dacă este peregrin, ar 

trebui să ajungă şi el cetăţean roman. 
La celelalte succesiuni per universitatem predecesori nu-i 

continuat de :succesor.. 
Dacă moştenirea ar. fi o continuare a persoanei, nu sar 

putea ajunge la împărţirea moştenirii între mai mulţi moşte- 

nitori, fiindcă persoana nu se poate împărți. 

]I. Părerea obiectivă *. 
Indrituirea de moştenire se întemeiază pe înfăptuirea: sco- 

pului statului: Oamenii trăesc împreună. Neamul omenesc este 
» caracterizat printr”'o conexitate firească şi generală. Oamenii for- 

_mează organisme sociale generale (triburi, state ş. a). In stat 

omul e o parte organică. Dar, statul este neatârnat de părţile 

sale alcătuitoare: Generațiile se'nlănțuesc și la o laltă formează 
națiunea ! 

Asemenea se întâmplă şi cu patrimoniile. Fiecare om, cât 

trăeşte adună, agoniseşte, creiază, îşi alcătueşte un patrimoniu 

şi se foloseşte de el. Omul, fiind o parte organică a statului, 

când se foloseşte de patrimoniul său, foloseşte în acelaş timp şi 

organismului, din care face parte, adică statului. Deci, patrimo- . 

“niul unui om viu serveşte şi statului. Dacă acel'om moare, 

patrimoniul său rămas trebuie să continue să servească statului. 

Pentru aceasta trebuie, ca în locul celui dispărut să vie un altul, 
care să ajungă subiectul acelui patrimoniu rămas: Patrimoniile 

senlănțuesc și la olaltă formează patrimoniul naţional! 
Aşa dar, persoana, care a creiat patrimoniul, moare; dar 

patrimoniul creat de ea trăeşte şi trece din geaeraţie în gene- 

raţie, ca să servească la înfăptuirea scopului statului. Creatorul 

patrimoniului moare, dar trăeşte patrimoniul creat! Moştenirea este 
triumful neamului omenesc asupra morţii! * | 

| 15) V. mai sus $ 391, n. 2.    
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$. 394. Legatum. Fideicommissum. + 

1. Legatum |! Am spus, că legatum (legatul) este o successio 
in singulas res mortis causa, o succesiune cu titlu particular din 
pricina morţii. In adevăr, se poate, ca persoane, care, nau Ca= 
litatea de moştenitori, să dobândească din patrimoniul defun- 
ctului unele lucruri sau mai bine zis unele îndrituiri determinate. 
— O astiel de dobândire se poate întâmplă numai prin mijlo- 
cirea succesiunei universale şi anume prin însărcinarea moşte- 
nitorului numit, ca să dea acelor persoane anumite lucruri he-. 
reditare, De aceea, dacă numirea de moştenitor cădea, fiindcă 
d. p. acel numit murise înaintea testatorului, ori repudiase moş- 
tenirea, atunci cădeau şi legatele, — Legatele, în ce priveşte chipul. 
cum pot fi lăsate şi cum pot fi dobândite, sunt supuse la regule 
speciale şi destul de complicate. Dar, aceste succesiuni cu titlu 
particular, în ce priveşte natura lor şi efectele lor nu se de- 
osebesc de succesiunile cu titlu particular, care se întâmplă 
între vii, d. p. prin vânzare, prin donaţie, prin constituire de 
zestre ş, a. N | 

I]. Fideicommissum 2. Am spus, că fideicomniissum (fideico- 
misul) este tot o succesiune din pricina morţii. El poate fi sau 

- O succesiune in singulas res, fideicomis. particular, sau o suc- 
cesiune per universitatem, fideicomisul universal 3. Dobândirea .- 
fideicomiselor se putea întâmplă tot numai prin mijlocirea moş- 
tenitorului, aşa că, dacă numirea acestuia cădea, cădeau şi îi- 
deicomisele. | ! ; 

„ Fideicomisele, la "'nceput, se deosebeau de hereditas şi de 
legata prin aceea, că nu erau supuse nici unei restricţii legale, 
erau foarte libere.—Fideicomisele. singulare au sfârşit prin a se 
„contopi cu legatele. — Fideicomisele universale, deşi, au sfârşit 
prin a se contopi şi ele cu moştenirea 4, totuş, chiar în dreptul 
lui Justinian, au păstrat particularităţi, care în unele privinţe le 
distinge de moştenire 5, De aceea hereditas este numită moştenire 

1) D., L (30), de legatis, 116 pr. a E 
.2) Cicero, in Verrem, 1, 1; 47; de finibus, II, 17, 18; ]., 2, 23, de fi- 

deicommissariis heredit., pr. şi $$ 1 şi 12. | 
3) Cajus, 2 $$ 247—252; ]., 2, 23, de fideic. here. $$ 2, 3 şi 5, 
4) Cajus, 2 $ 253; ]., 2. 23, de fideic. hered,, Şa4 o 
5) Cajus, 2 $ 254; ]., 2, 23, de fideic, hered. & 5.
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ordinară sau directă în opoziţie cu fideicomisul universal, care 
e numit moștenire fideicomisară. - 

Ş. 395. Usucapio pro herede. 

4. Hereditas poate rămâne fără de moştenitori, fie că de la 
început m'au fost nici îndrituiţi testamentari, nici îndrituiţi ab 
intestato, fie că au fost, dar, sau mau putut să primească moş- 
tenirea, sau n'au voit.— O astfel de hereditas, chiar dacă s'ar 
găsi în ea şi nemişcătoare, poate fi dobândită de cel dintăi 
venit printr'o posesie continuă de un an, chiar fărde bună cre- 
dință, ca şi cum el ar fi moştenitor. Acest chip de dobândire 
se numeşte uysucapio pro herede |. - Ă = 

B. Usucapio pro herede se întemeiază pe consideraţia, că 
hereditas, fiind fără moştenitor, este res nullius, lucru făr'de stă- 
pân, şi deci, este firesc şi cinstit ca primul Venit să poată 
pune mâna pe ea şi s'o dobândească, 

C. Este controversată chestiunea dacă usucapio pro herede a 
fost la *nceput o successio per universitatem, ori O successio in 
singulas res. 

Părerea 12, | | | 
Se susţine, că la 'nceput usucapio pro herede avea de obiect 

moştenirea însăş privită ca universitas, în cât usucapiens succedă 
per universitatem, devenea moştenitor şi ca atare eră ţinut de sacra 
(jertie) şi de datoriile defunctului. Pe atunci ea eă o succe- 
siune per universitatem şi avea de scop asigurarea jertielor 
şi a creditorilor, - | 

Dar, mai târziu usucapio pro herede a avut de obiect numai 
lucruri anumite din moştenire, singulae res, aşa că usucapiens 
succedă numai in singulas res şi nu mai ajungea moştenitor, ci 
proprietar al lucrurilor, pe care le luase în stăpânire, adică le 
ocupase. Acum, usucapio pro herede eră. o succesiune sin- 
gulară. — Filosoful Seneca, vorbind de această dobândire, ironi- 
zează pe jurisconsulți, zicând, că ei sunt de o inepţie atât de acută, 

„în cât tăgăduesc, că se poate usucapă moştenirea şi admit, că se 

1) Cajus, 2 S$ 52—58, 3 $ 201. 
2) Maynz, 1. c., lil, $ 359, n. 6 şi $ 411, n. 26 —43, Cf. Girard |, c.,. 

9. 891 şi 893.
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poate usucapă numai lucruri de moştenire, ca şi cum moştenirea 
m'ar fi tot una cu lucrurile, care o alcătuesc! 3 Această argumen- 
tare este nedreaptă; căci, după cum am spus mai sus, un mod de 
a privi este şi acela, că patrimoniul pierzându-şi stăpânul, îşi 
pierde şi unitatea, se desface în lucrurile alcătuitoare, care tre- 
buesc dobândite suo modo; deci, cineva, dacă vrea, poate usu- 
capă numai un lucru din moştenire, aşa' că în acest caz nu se 
mai poate zice, că a usucapat moştenirea! 

Părerea II +. | 
In contra părerii precedente se spune, că prin usucapio pro : 

herede creditorii erau mai primejduiţi de cât asiguraţi şi că 
înlocuirea succesiei universale prin usucapio pro herede este ceva 
prea artificial. De aceea, lhering susține: Că usucapio pro 
herede avea de obiect la început numai fiecare lucru din moş- 
tenire şi deci ere o “succesiune singulară.— Că mai pe urmă ca- 
litatea de moştenitor a fost alipită de jurişti acelora, care usucapase 
pro herede (d. p. pontifices au făcut aceasta, pentru ca sacra să 
fie continuate; Claudiu pentru ca să impiedice ocupațiile uşu- 
iatice) şi deci usucapio pre herede a ajuns succesie univer=- 
sală.—Şi că şi mai târziu Romanii s'au întors la starea de .la *n- 
ceput, ca numai fiecare lucru să fie obiectul proprietăţii şi deci 
usucapio pro herede a ajuns iar succesiune singulară. — Ori şi 
cum S'ar fi întâmplat lucrurile, nu se poate Susţine, că usu- 
capio pro- herede ar corespunde cu o îndrituire de moştenire. 
In adevăr, dacă mai mulţi inşi ar fi ocupat diferite lucruri here- 
ditare, amiajunge la: absurditate: Fiecare lucru, după valoarea sa, ar da calitatea de coheres şi S'ar ajunge la o pulverizare a MoOş- 
tenirii, — Fiecare usucapient a unui lucru, fiind coheres, ar trebui 
să ajungă numai coproprietar. — Ar fi fost prea posibil, ca un 
moştenitor să ajungă moştenitor pro parte. De pildă: Cineva 
ocupă “un plug, care are o valoare de 2% din moştenire. Acela 
va fi moştenitor pentru o miime, iar restul moștenirii rămâne 
fără moştenitor. — De aceea trebuie de admis, că usucapientul . 
ajungea numai proprietar, iar nu moştenitor, 

Impotriva părerii a doua se poate spune, că, dacă usucapio 
pro herede ar fi avut de obiect de la 'nceput numai fiecare lucru 
PI Ă 

3) Seneca, de beneficiis, VI, 5. IN 
4) lhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, p. 137—172



hereditar, atunci nu S'ar fi putut, ca pentru usucaparea nemiş- 

cătoarelor hereditare să fie deajuns numai un an, ci ar fi trebuit 
să se ceară doi ani! 

D. La'nceput, usucapio pro herede mavea în 'sine nimic 

" jignitor şi nedrept! In adevăr, dacă murea cineva, usucapia 

se făcea: De acei, care-l -moşteneau sau testamentar, sau ab 

intestato, adică de acei care, fiind în casa mortului, se găsesc 

de fapt în posesia- bunurilor lăsate de el, dar-nu puteau să-şi 

“dovidească uşor calitatea lor dejindrituiţi la moştenire, ci puteau 

să spună numai, că se pun în „posesie, ca şi cum ar fimoş- 
tenitori (pro herede).—Deasemenea, pe atunci, usucapio pro herede 

„se exercită tot de fapt şi pentru asigurarea creditorilor şi a 
„legatarilor, - 

Dar, cu vremea, şi ărume de când s'a pus regula, că prin 

usucapio pro herede se pot dobândi numai lucruri.din moş- 

tenire, s'a ajuns, ca ea să fie privită, ca lucrativă şi necinstită (lu- 
crativa et improba) 5 şi s'a inceput să se ia măsuri, pentru ca. 
să fie întfrânată: 

1) Am văzutică la posesie este regula: „Nemo sibi ipsi causam' 
possesionis mutare non potest“ 6.— Această regulă a contribuit, ca 

usucapio pro herede lucrativa et improba să fie înfrânată. In a- * 

devăr, conform acestei regule, dacă o persoană dăduse un lucru 

“în depozit; depozitarul după moartea acelei persoane rămânea 
„tot detentor şi, neputând să schimbe cauza posesiunei sale, ne- |. 
putând zice, că nu-i depozitar, ci moştenitor, nu mai poate să 
opan deasă proprietatea lucrului prin usucapio pro herede. 

),Chiar în contra posesorului, care împlinise usucapid pro 
nerede s'a dat interdictum quorum -bonorum 7. 

3) Hadrian printrun senatusconsult (altul de cât acel /u- 
ventianum ?), a rânduit, că bunurile (bona) dobândite prin usu- 
capio pro herede' să poată fi cerute înapoi prin hereditatis petitio 
şi să fie înapoiate, ca şi cum n'ar fi fost usucapate (ac si usu- 
capta non esse) 8. | 

4) In sfârşit, de la Marcu Aureliu, uzurpările frauduloase 

5) Cajus, 2 $ 55. 
6) V. Vol. |, 2, 364,4, 11,2,b,p. 19. 
7) D., 43, 2, quorum bonorum. 1 pr. 

8) Cajus, 2 $ 57.
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a lucrurilor din moştenire, au fost calificate de delict public, 
crimen expilatae hereditatis, şi pedepsite 9. | | 

“În urma măsurilor acestea, usucapio pro herede lucrativa 
et improba a trebuit să dispară 10. — Justinian a şters'o cu totul, 
zicând, că pentru orice usucapie se cere bonă fides 1. De atunci 
usucapio pro herede este o. usucapie, pe care o împlineşte acel, 
care se pretinde moştenitor. 

Ş. 396. Bonorum possessio. 

A. Bonorum possessio se numeşte îndrituirea: de moştenire 
recunoscută de dreptul preiorian, adică moștenirea pretoriană. 

Bonorum possessor se numeşte acel, care a obținut “bona- 
rum possessio ; el este moştenitor pretorian. 

Pretorul, după cum vom vedea, trimetea .pe unele persoane 
în poşsessia patrimoniului întreg (bona) rămas în urma unui de- | 
funct, missio in bona, adică încuviinţă, ca acele persoane să se: 
pună în: stăpânirea tuturor - lucrurilor „corporale, care. alcătuiau 
acest patrimoniu. 

B. Evoluţia acestei instituţii este foarte controversată 1.: —Ea 
pare să fi fost următoarea : Pretorul a început prin a încuviinţă 
o astfel de missio in bona pentru a confirmă dreptul civil: Bono- 
rum possessio confirmandi juris civilis gratia. Pe urmă, a încu-, 
viinţato pentru a completă lacunele dreptului civil şi “a-l în- 
tregi: Bonorum possessio supplendi juris civilis gratia. In sfârşit, 
a încuviințatp chiar pentru a corectă dreptul civil: Bonorum 
possessio corrigendi juris. civilis gratia. 

|. Să cercetăm fiecare din. aceste trei cazuri: 
1) Bonorum possessio confirmandi juris civilis gratia. 
Să presupunem, că acei îndrituiţi să vină la o moştenire 

(fie fiindcă. sunt numiţi moştenitori printr'un testament, fie fiindcă 
sunt adgnaţii cei mai apropiați şi de aceea sunt îndrituiţi de 
lege) se tem, ca nu cumva altcineva să facăo usucapio pro he- 

9) D., 47, 19, expilatae heredit.;.C., 9, 32, eod. : 
-10) V. Maynz, |. c., $ 411, n. 49—43; C., 7, 29, de usucap. pro he- 

 rede, 1 şi 2. 
1) C., 7, 31, de usucap. transform. 1 $ 3, 
1) V. Maynz, |. c., III, 359, n. 42-53, $ 361, n. 1. 

(
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rede a moştenirii, şi, ca so preîntâmpine mai grabnic, se duc * 
la pretor, îi explică situaţia şi cer să-i trimeată în posesiunea 
bunurilor moştenirii. — Fiindcă, acei, care cer bonorum posSsessio, 
sunt îndrituiţi la moştenire şi deci vrednici să fie asiguraţi împo- 
triva neajunsurilor, ce s'ar putea întâmplă, pretorul printrun de- 
cret, li acordă interdictum quorum bonorum, care este adipis- 
"cendae possessionis şi cu ajutorul căruia pot să dobândească 
posesia lucrurilor corporale din moştenire. — In cazul în care 
îndrituiţii teStamentari au cerut şi au obţinut bonorum possessio, 
aceasta este o bonorum. possessio : ex testamento ; iar în cazul 
în care îndrituiţii în virtutea legii au făcut aceasta, - bonorum 
possessio este o bonorum possessio ex lege 2. Fiindcă amândouă 
au fost acordate printr'un decret, fiecare din ele este o bonorum 
„possessio decretalis, 

2) Bonorum. possessio supplendi juris civilis gratia. 
“La început, după cum am văzut, numai persoanele numite 

moştenitoare prin testament, ori numai adgnaţii cei mai apro- 
piaţi, nu şi cognaţii (rudele de sânge), pot veni la o moştenire.— 
Să presupunem, că nici una din aceste persoane nu cere să i se dea 
moştenirea. Ce se va întâmplă ? Două mari neajunsuri: Unul din 
punctul de vedere al dreptului public, iar altul din punctul de vedere 
al dreptului privat, Din cel dintăi punct de vedere neajunsul 
este, că nu eră, cine să îngrijească de sacra ale defunctului. Din 
cel de al doilea punct de vedere neajunsul este, că toţi creditorii 
m'aveau de la cine să se îndestuleze. Afară de aceasta, defunctul 
rămânea făr'de moştenitori, ceea ce, după “cum am spus, era o 
dezonoare! 3 — In aceste împrejurări, iată, că un cognat, care 
m'are şi nu poate avea nici o îndrituire la moştenire, se adre- 
sează pretorului, zicând: Fiindcă nici unul din cei îndrituiţi la 
moştenire n'o cere, sunt gata eu să îngrijesc de sacra ale de- 
tunctulu şi să-i îndestulez creditorii, dacă-mi dai bonorum pos- 

„sessio. — Deşi nici o lege nu indritueşte pe cognat la moş- 
tenire, totuş el este vrednic să fie ajutat de pretor, ca să capete 
bonorum possessio, fiindcă prin aceasta se *nlătură cele două 
neajunsuri de mai sus; interesul public (Sacra) şi creditorii sunt 

- 2) Cicero, partit. orai., 29 (98); in Verrem; UI, 1, 45 şi urm.; Cajus, 
„SS 33, 4 8 144; ]., 4, 16, de interdiciis, $ 3; D., 43, 2, quorum bonurum ; 

C., 8, 2, eod. | 
3) V. mai sus $ 393, n. 12, p. 755. 

N , y A . i  
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satisfăcuţi, fără ca cineva să fie vătămat, şi defunctul scapă de . 
dezonoare! 3 — De aceea pretorul printr'un decret îi acordă in- 
terdictum quorum gonorum, cu ajutorul căruia poate să dobân- 
dească posesia lucrurilor din moştenire. Această Bonorum pos- 
sesio nu se întemeiază pe nici o lege, deci este o bonorum pos- 
sesio sine lege 4 şi, fiindcă e acordată printr'un decret este o bonorum 
possessio decretalis, ! 

_Tot aşa stau lucrurile, dacă, în împrejurările de mai sus, 
cineva S'ar fi întăţişat pretorului. cu nişte fabulae, care nu erau 
un testament valabil după jus civile, ci un testamentum imper- 
fectum, prin care eră numit moştenitor şi ar fi cerut să i dea 
bonorum possessio. In acest caz bonorum possessio nu se înte- 
meează pe un testament, de aceea este o bonorum possessio |. 
sine testamento 4; dar, fiindcă este conformă cu tabulae înfăţi- . 
şate, se numeşte bonorum possessio secundum tabulas 5, Ea, fiind 
dată printr'un decret este şi bonorum possessio decretalis. 

3) Bonorum possessio corrigendi juris civilis gratia. 
Pretorul, ajungând, să încuviinţeze bonorum possessio atât 

sine lege, cât şi sine testamento, prin care completă numai jus 
civile (legea celor 12 table), a îndrăznit apoi să meargă şi mai 
departe: Am văzut, că filii familias prin emancipare încetau să 
mai fie adgnaţi. Copii emancipaţi, nefiind adgnaţi, nu pot veni | 
la moştenirea civilă. Aceasta nu-i dreptl In adevăr, - aceste 
persoane, câtă vreme fuseseră sub patria potestas, dobândiseră 
bunuri pentru paterfamilias al lor; deci, în moştenirea lăsată de 
acesta se găsesc şi astfel de bunuri; dar, emancipaţii, nefiind 

„chemaţi la moştenire, nu se pot împărtăşi din ele, deşi ei le 
căştigaseră. De.aceea, pretorul, ca să îndrepte această nedrep- 
tate a lui jus civile $, a acordat, printrun decret, bonorum posses- 
sio şi copiilor emancipaţi. Această bonorum possessio, fiind con- 
trară legei celor 12 table, este o Bonorum possessia contra legern, 
şi fiind acordată printr'un decret, este o bonorum possessio de- . 
cretalis. — Deasemenea în unele cazuri și anume, când unele 
persoane, care ar fi trebuit să fie numite moştenitoare (dacă 
se făcea un testament), totuş nu fuseseră numite, ci trecute cu 

4) Cicero, parlit. orat., 29 (98). 
5) D., 37, 11, de bonor. poss. secundum tabulas, 1 $$ 2 şi 4. 

- 6) Cajus, 3 $ 25. - -
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vederea, praeteritae; atunci pretorul, pentru a îndreptă această 
-nedreptate, a acordat Bonorum possessio contra acelui testament. 

Aceasta este o bonorum possessio- contra tabulas 1 şi decretalis. 

„II. Toate aceste bonorum possessiones decretales au ajuns 
cu viemea să fie edictales: Ele. fiind „aprobate de toată lumea, 

pretorul, treptat: treptat, le-a întrodus în edictul său, adică spunea 

prin edict de mai înainte cazurile, în care le va acordă. 

C. Bonorum possessio ex testamento şi bonorum : possessio 

ex lege au fost măsuri folositoare din punct de vedere practic: 

Indrituiţii la moştenire în virtutea lui jus civile, cu ajutorul in- 

terdictului guorum bonorum, se puneau mai lesne şi mai repede 

în posesiunea bunurilor moştenirii 8, Atât şi nimic mai mult! 
Aceste două bonorum. possessiones. mau avut şi nici n'au putut să 
aibă vre-o înriurire asupra sistemului succesiunei. hereditare. 

Celelalte bonorum possessiones (sine lege, secundum tabulas 
- şi contra tabulas), a căror vechime însă nu se poate preciză, au. 

avut înrîurire mare asupra sistemului succesiunei hereditare. In 

adevăr, „din ziua, în care pretorul a acordat interdictul quorum 

'bonorum la persoane, care nu erau îndrituite să vinălă moşte- 

nire, el a pus, în plină cunoştinţă de cauză, cea dintăi piatră a 

unui sistem de reforme, care a trebuit, fireşte şi forţat, să se 

“desvolte întrun chip perfect analog cu proprietatea bonitară“ ?, 

Este adevărat, că pretorul, nefiind legiuitor, n'a făcut şi nici | 
nu a putut face din Bonorum possessio o hereditas şi nici din bono- 

rum possessor un heres!0.—Dar, bonorum possessor, prin usucapiune, 

va putea dobândi proprietatea lucrurilor corporale din moştenire şi 

deci de atunci va avea aceleaşi îndrituiri asupra acestor lu- 

'cruri,. ca şi heresi!. — Apoi, pentru ca înainte de împlini- 

rea usucapiunei să se poală ajunge la acelaş resultat praclic, 

Ja care sar fi ajuns, dacă bonorum possessio - ar fi îoșt o here- 

“ditas şi bonorum possessor un leres, pretorul a păşit în urmă- 

“torul chip: A dat lui bonorum possessor o utilis rei vindicatio, 

7) V. mai jos $ 397; n. 3, p. 766. ăi 
- 8) V. mai sus n. 2. 7 

9) Maynz, 1. c., II, $ 359; n. 49, 
10) Cajus, 3 Ş 32; ]., 3, 9, de bonorum POSS 5 2; Uipian, Regulae, 

28 $ 12.. 
11) Cajus, 2 Ş. 52, 3 SS. sa şi 85|; p, 5, 3, d hered, pei, 1 pr; D., 

41, 3, de usurpat., 33 $ 1. 

| 
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privindu-l, ca şi cum ar fi heres, ficto se heredet?. Astiel,, bono- 
rum possessor trăgea toate foloasele din moştenire; deci eră 

drept, ca el să plătească datoriile moştenirii. De aceea, pretorul 

a dat creditorilor utiles actiones contra lui bonorum possessor 
tot: ficto se herede 8. Fiindcă bonorum possessor poate fi silit să 

plătească datoriile moştenirii, urmează mai departe, că este 

drept, ca şi el să poată sili pe datornicii moştenirii să plătească. 

De aceea pretorul i-a dat şi Iui ufiles actiones contră acestora 
“tot ficto se herede1. In sfârşit, când au ajuns lucrurile până aici, 
pretorul a putut da lui bonorum possessor şi-o hereditatis pe- 

tilio possessoria!:. 

Totuşi chlar în urma acestor reforme, bonorurn possessi0 
nu eră o adevărată succesiune cut titlu hereditar. Pentru aceasta 

„mai eră un pas de făcut. Pretorul l'a făcut şi pe acesta: A acor- 

dat patronului bonorum possessio în bunurile desrobitului lui. 

Această bonorum possessio a patronului este „0 succesiune cu 
titlul hereditar 15. 

4 

$ 397. Succesiunea contra. testamentului. 

Pe la sfârşitul Republicei s'a admis, că anumite cauze pot 
face, ca un testament regulat şi valabil să fie nevalabil. In aceste 

cazuri se întâmplă o succesiune în moştenire, altfel de cum grăiă 

testamentul. Acest. fel de succesiune se numeşte succesiune contra * 

" testamentului. 

Jus civile a, admis, că testatorui trebuie, ca pe unele rude 
ale sale (şi anume sui ! şi postumi sui 2) sau să le numească moş- 

tenitoare, sau să a nu să le treacă sub tă- 

12) Cajus, 4 $ 34.—V. Maynz, 1. c. Il, $ 339,:n. 24. 
13) Cajus, 4 $ 34. 

14) Cajus, 3 $ 32, 4 S$ 34 şi 11; D., 5, 5, de possessoria hereditatis 
petitione., 1. 

15) Cajus, 3 ; Ulpian, Regulae, 29 $ 1; [A 3, 71, de succes. . libert, 
$ 1. D., 38, de on birt, 1 S$ 1 şi 2,3 €$ 10, 15 şi 18, 50. 

1) Cajus, 2 $ 123; Uipian,. Regulae, 22 $$ 14 şi 16, J., 2, 13, de ex- 

“hered. liberorum, pr. D., 28,.2, de liberis et postumis, 30 şi. 31; D., ,2S, 3, de 

injusto rupto testam., 1. , 

ai 2) Cajus, 2 $.130; Ulpian, Regulae, 22. ss 15, 18, 19, 21 şi. urm Ja 
* 2, 13, de exhered liber.,.$ 1; C., 6, 29, de postumis, 2 şi 3.
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cere (praeferire) în testamentul său, şi că în caz de trecere sub 
tăcere (praferitio), acele persoane să-l moştenească contra tes= 
“tamentului. Această indrituire de “moştenire se numeşte fiere- 
ditas contra testamentum i. 

Dreptul pretorian a admis . deasemenea, că testatorul fre- 
buie, ca pe toţi copiii (liberi) săi sau să-i înmoştenească, sau să-i 
desmoştenească, iar nu să-i treacă sub tăcere, şi că în caz de 
o astiel de trecere, ei să-l moştenească contra tablelor testa- 
mentului. Această îndrituire de moştenire se numeşte bonorurm 
possessio contra tabulas,3, 

| Amândouă succesiunile contra testamentului, fiindcă se în- 
temeiază pe”praeterilio a unor rude ahumite, se mai numesc şi 
îndrituirea de preteriție. 

-$. 898. Legitima portio. 

Tot pe la sfârşitul Republicei s'a admis, că testatorul tre= 
buie, ca unor rude ale sale (mai cu seamă scorboritorilor, ori 
suitorilor) să le lase numai de cât şi sub orice formă (Chiar alta 
de cât numirea de mâştenitor) o parte anume determinată din 
moştenirea, care va rămânea după el. Această parte, care 
la *nceput a fost de o “pătrime din ceea ce acele rude ar fi 
primit ab intestato, fiindcă trebuie neapărat să le fie lasată, se 
numeşte legitima portio, porţiunea legitimă !.— Azi se numeşte . 

7 ezervă, 

Planul cursului despre succesiunile din pricina morţii. 

$. 399. 

„Am văzut, că succesiunile din pricina morţii sunt de două 

feluri, sau per universifafem, cu titlu universal, succesiune uni- 

versală, sau in sigulas res, cu titlu particular, succesiune parti- 

culară. De aceea, ar trebui, ca să împărţim. materia noastră 

3) Cajus, 2 $ 135; Ulpian, Repuilae, 22 $ 23, 26 s$ 2 şi 3; 3,1, de 
hered. ab intest., $ 12, D., 38, 6, si tabulae testam, nullae exstabunt, unde 

liberi, 1 $ 5. 
1) Paul, Sententiae, 1V, 5, 7; ]., 2, 18, de inoff. testam., 3$$ şi 6; D,, 

+52, eod., 8 S86.8şi 9; C., 2, 19, eod,, 8 pr 31, 36 $ 1,
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în două titluri.—Dar,. fiindcă fideicomisul universal, după cum am 
spus, se deosebeşte din unele puncte de vedere de moştenirea 
ordinară sau directă, de aceea vom mai face un titlu. Deci: 

In titlul întâi vom vorbi de succesiunea universală din 
pricina morţii şi anume de hereditas şi de bonorum possesio. 

In titlul al doilea vom vorbi de succesiunea cu titlu par- 
ticular din pricina morţii şi anume despre legate, fideicomise 
particulare, p. c. şi despre donationes mortis causa (donațiile din 
pricina morţii) şi mortis causa capiones, care deasemenea sunt 
succesiuni cu titlu singular. | | 

In titlul al treilea vom vorbi despre fideicomisul universal. 

TITLUL. |. 

SUCCESIUNEA UNIVERSALĂ DIN 
PRICINA MORŢII. . 

$. 400. Elementele cerute pentru existența unei. succesiuni 
universale din pricina morţii. 

Pentru ca să existe o succesiune universală_din pricina 
morţii, se cere trei elemente: Deschiderea moştenirii, deferirea 
moştenirii şi dobândirea moştenirii. | 

- A. Deschiderea moştenirii. 
„Două lucruri se cer, pentru ca o moştenire 'să fie deschisă: . 

Moartea unei persoane şi capacitatea ei de a avea un patrimoniu. 
-l. Moartea unei persoane, 

IX Câtă vreme o persoană trăeşte, nu poate fi vorba de moş- 
tenirea sa: Hereditas viventis non datur (nu există moştenire a 

„unei persoane, 'care trăeşte) 1. — De aceea nu 'se poate încheiă 
nici o învoeală privitoare la o» moştenire viitoare. De pildă. Ci- 
neva nu poate vinde o moştenire, pe care o aşteaptă. Ba, mai 
muli de cât atâta; Acel, care înstreinează o asttel de moştenire, 
ajunge indignus (nedemn) şi este pedepsit cu infamia şi cu pier- 

„ derea îndrituirii sale eventuale la acea moştenire: Heredifas ei 
ut indigno aufertur 2 a 

  

1) D., 18, 4, de hered, vendita, 1 pr; D., 29, 2, de adquir hered., 19 şi 27. 2) D., 3%. 9, de his guae ut indignis auferuntur, 2 $ 3; D., 39, 5, de donat, 29 $ 2, 30; D., 29, 2, de adquir.. vel omiti. hered, 13 şi 18; :D,, 38, 16, de suis et legii. 16; C., 6, 20 de collatione, 3. : - 

,
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Dar, de la Justinian, învoelile la o moştenire viitoare sunt 
îngăduire, cu condiţia, ca persoana, despre a cărei moştenire e 
vorba, să ia parte şi să consimtă la acele învoeli şi să staruie 
a consimţi până la moartea sa 3, | 

2) Este indiferent, dacă persoana a murit în adevăr (moarte. 
reală), ori dacă e privită, că a murit (moarte fictivă), precum 
este, de pildă, dispărutul declarat absent +. 

UI. Capacitatea persoanei, care a înurit, de a avea patrimoniu. 
1) La început incâpabili să aibă patrimoniu sunt robii. 

„iliifamilias şi peregrinii. 

Mai tărziu, filii familias au putut să aibă patrimoniu (d. 
p. peculium castrense, peculium quasi casirense); perigrinii dea- 
semenea. 

2) Pentru ca să existe un patrimoniu, este indiferentă deo-, 
sebirea dintre activa şi passiva, ce-l alcătuesc.— Există patrimoniu: 

Când activa sunt mai mari de cât passiva. 
Când activa sunt egale cu passiva, când adică valoarea 

moştenirii este egală cu. zero. 

“Când passiva sunt mai mari de cât activa. O astfel de 

moştenire” se numeşte heredifas damnosa.5, 
Când nu sunt nici activa şi nici possiva. In acest caz moş- 

tenirea se numeşte moşteniie sine re. Ea' esfe o' sferă patrimo- 

nială fără conţinut real, în al căreia centru întră moştenitorul.— 
De aceea, 'dacă, de pildă, cineva a vândut o moştenire, pe care - 

o aşteptă, şi, dacă la deschiderea moştenirii, aceasta este sine re, 

cumpărătorul nu se poate plânge, că i sa vândut ceva neexis- 
tent; iar vânzătorul nu-i obligat să dea înapoi preţul. —[Tot 
fiindcă moştenirea sine re este o sferă patrimonială fără con- 
ținutul real, moştenitorul poate să facă inventar, collatio poate 

să fie cerută]. ” 

B. Deferirea moştenirii (Hereditatis delatio);: 
1. Numai moştenirea deschisă poate fi deferită, 

Ca să existe succesiune universală din. pricina morţii, tre= -. 

buie ca moştenirea deschisă să fie deferită unei persoane ca- . 
-pabile de a i se deferi o moştenire. 

3) C,, 2, 3, de pactis,: 30, 
4) V. Vol.1, 1, $ 17, n. 10, p. 202 şi $ 18, D,1ln. 10, p 222, 
5) D,, 50,- 16 de verb. signif., 119.
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Această persoană capabilă, căreia i s'a deferit moştenirea, 
este numită de romanişti de/atus. 

II. Deferirea moştenirii se poate întâmplă sau în aceeaş 
clipă cu deschiderea moştenirii, sau mai tărziu, după trecerea 

- unui răstimp de la deschidere. 
In cazul, în care moştenirea este deferită chiar în clipa des- 

chiderii sale, delatus trebuie 'să existe în acea clipă. Persoanele 
fizice,. sunt considerate ca existente, chiar dacă sunt numai ză- 
mislite, înainte de acea clipă €. Dar, când sunt zămislite după 
moartea aceluia, care a lăsat moştenirea, nu mai pot îi delatae.—: 
Persoanele juridice, ca să fie privite ca existente, trebuie cel 
Puțin, ca să fi - fost înființate prin actul, prin care sunt numite 
moştenitoare 7. 

Dacă moştenirea este deferită după trecerea. unui, răstimp 
de la deschiderea sa, delatus trebuie să existe atât în clipa des- 
chiderii, cât şi în aceea a deferirii 8, 

III. Am zis, că delatus trebuie să fie o persoană capabilă 
de a i se deferi o moştenire. | 

Capabili, la "'nceput, erau -ceiăţenii romani şi, în caz de 
moştenire testamentară, Latini, care aveau -commercium mortis 
causa, — De la Justinian, pe vremea căruia a dispărut latinitatea, 
au rămas capabili numai cetăţenii romani. 

Incapabili sunt: Robii. Dar, ei puteau fi numiţi moşteni- 
tori în folosul stăpânului lor 9, — Peregrinii. Dar, de la Justinian, 
nu mai. există astfel de persoane. — Apostaţii!0, — Unii here- . 
tici !!. — Fiii acelor vinovaţi de înaltă trădare, — Fiicele acestor 
vinovaţi pot dobândi numai o pătrime din moştenirea mamei lor 2— 
Copiii soţilor incestuoşi sunt incapabili până la Justinian, care a 

„+ 6) D., 33, 16, de suis et legii, 6, 7 şi 8 pr.; D., 37, 11, de bonor. 
poss. sec. tabulas, 3; ]., 3, 1, de heredit. quae ab int. defer., $8; D.,283, 
de injusto testam., 6 pr. în fine; D., 37, 9, de ventre in poss. milt., 7, pr, 
10; D., 38,8, unde cognati, 1 $ 8. - 

7) Arg. din Cajus, 2 $$ 185 şi 186. 
8) D., 28, 5, de hered. instit., 59 (58) $6; D, 28, 6, de vulg. substit,, 

45$1;D, 38, 16, de suis et legit,, 9 in fine.— V, mai jos S 4 422, B. 
9) v. mai sus $. 369, n. 14, p. 678. 

10) C., 1, 7, de apostatis, 3. 
11) C., 1, 5, ce haereticis, 4 $2,5. 
12) C., 9, 8, ad leg. Jul. majestatis, 5. 

S.'G. Longinescu. — Drept Roman - ! 49
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desfiinţat . incapacitatea aceasta 8, — Condamnaţii la moarte, la ocne şi la deportaţie, fiindcă astiel de condamnări atrag pier- derea cetăţeniei 11 — Aceste incapacităţi se aplică la ori ce fel de deferire a moştenirii. Dar, mai sunt şi altele proprii sau de- feririi ab- intestato, sau deferirii testamentare, despre care vom vorbi la locurile cuvenite, NE 
IV. Delatus are facultas adquirendi, are facultatea de a do- bândi moştenirea. Aceasta însemnează, că poate să se facă Moş- tenitor, poate să fie moştenitor. Dar, nu-i încă moştenitor 15 | V. Cauzele deferirii moştenirii sunt două: Sau voința aceluia, care murind a. lăsat moștenirea, voință aratată prin testament, deferire teslamentară. Sau, în lipsă de testament, legea, deferire ab intestato. ” 
Deferirea testamentară (delatio ex testamento). Moştenirea (he- reditas) în înţelesul obiectiv este o sferă patrimonială individuală, Subiectul acestei sfere este stăpânul ei. Un stăpân poaie face orişice cu ceea, ce-i aparţine. Deci, stăpânul unei sfere patrimo- niale poate, printr'un act, ce-l va face, printr'un testament, să arate pe acel, care-l va succedă îs, 

- Deferirea ab intestato (delatio ab intestuto). Dacă subiectul sferei patrimoniale m'a voii, ori n'a putut arătă pe succesor prin testament, sau dacă testamentul făcut de el nu-i valabil, sau dacă persoanele, care au fost numite moştenitoare prin testa- ment, nu vor ori nu pot primi moştenirea, atunci (adică în lipsă ” de deferire testamentară şi numai atunci), pentru ca patrimoniul individual să continue să servească Scopului statutui, trebuie, ca familia, sfera mai restrânsă a statului, să poată ajunge moşte- nitoare. Astfel, patrimoniul dobândeşte un subiect şi poate servi la înfăptuirea scopului statului, 
1) Care din aceste două feluri de deferire a moştenirii este . mai vechiu ? Chestiune foarte controversată | 
Părerea dominantă este, că moştenirea ab intestato este cea mai nouă. Iată unul din multele argumente invocate în fa- 

  

13) C., 5, 5, de incestis, 6, | 14) D., 34, 8, de his quae pro non scriptis habentur, 3 pr, şi $1; D., 37, 1, de bonor. poss., 13; C., 6, 24, de hered. instit,, 1, 15) D., 36, 16, de verb.signif., 151, - 
16) Cajus, 2 $ 224; Uipian, Regulae, 11 Ş 14 3 Îi, 2, 22, de lege Fal- cidia, pr.; D., 50, 16, de verb. signif., 120; Novella 22, cap. 2. ” 
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„„Voarea acestei păreri: In legea celor 12 table se găseşte tex - 
care glăsueşte „si intestato moritur cui suus heres nec escit, adenalus; 
proximus familiam habeto (dacă nu există un suus moştenitor 
„pentru acel care a murit intestat (fără să facă testament), ad- 
gnatul ce-i mai apropiat să aibă moştenirea)“. — Din acest text 

„rezultă, că noţiunea moştenirii ab intestato este negativă (si in- 
testato moritur). Noţiunea acestei moşteniri fiind” negativă, 
urmează, că ea ma putut să apară de cât după noţiunea pozi- 
tivă (Si testato), adică, după ce a existat mai înainte moşte- 
nirea testamentară. — Deci, moștenirea ab intestato este Sub- 
sidiară 11, | 

2) Raportul dintre deferirea testamentară şi aceea ab .in- 
lestato este cârmuit de vestita regulă a legii celor 12 table : Nemo 
ex parte testatus ex parte intestatus decedere potest (nimeni nu 
poate muri (şi,să fie moştenit) pentru o parte din averea sa în 
virtutea unui testament, iar pentru altă parte ab intestato)“ 18, Ori 
una, ori alta! Nu se poate, ca la o quotă, ce m'a fost prevăzută prin 
testament, să vie” delaţii ab intestato. De pildă: C. Sejus prin 
testamentul său numeşte pe £. Titius moştenitor pentru jumătate 
din averea sa. Ce se va întâmplă cu cealaltă jumătate de moş- 
tenire ? Intru cât ea n'a fost deferită prin testament, fi-va defe- 

Tită ab intestato ?. La Romani aceasta nu se poate! De ce? 
Pomponiu'8 se mulţumeşte să spună, că între deferirea testa- 

„ mentară „şi aceea ab intestatlo este o antagonie firească “(Aarum 
rerum naturaliter inter se pugna est), dar nu justitică această 
antagonie. Azi, se poate, ca o persoană să fie moştenită pentru 
o parte din averea sa în virtutea unui testament, iar pentru 
rest să fie moştenită ab intestato. De ce oare nu se putea aceasta 
la Romani ? Chestiune foarte controversată | | | 

Părerea cea mai întemeiată este următoarea 19: Această regulă 
fusese plăsmuită, înainte de legea celor 12 table, prin interpretarea 
testamentului.— Să presupunem, că testatorul numise moştenitori 
ai săi pe Primus şi pe Secundus pentru întreaga moştenire, că 
acest din urmă murise după facerea testamentului, dar înainte 
de deschiderea moştenirii (aşa că nu putuse fi delatus) şi că ru- 

  

17) D., 29, 2, de adquir, vel omitt. hered., 39, — V. Maynz, 1, c., $ 359, 
n. 3-7; —Eck, |. c., $ 4 in fine. 

18) ].. 2, 14, de hered, instit., $ 5; C., 6, 59, comm. de succ, 8, 
19) V, Maynz, |. c., III, $ 359, n. 39—41.
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dele civile (adgnaţii) au reclamat partea lui Secundus (jumătate 
din moştenire), susţinând, că după moartea acestuia li a fost: 

„ deferită ab intestato ? Acei chemaţi să judice, trebuiau să in- 
terpreteze testamentul. Pe atunci, înainte de legea celor 12 table, 
este admisibil, că puterea de interpretare juridică eră 1a'nceput- 
Deaceea, judecătorii au putut să argumenteze astfel: 'Testatorul 
a numit moştenitori numai pe Primus şi pe Secundus ; prin a- 
ceasta el a arătat, că nu voeşte să aibă alţi moştenitori afară 

-de aceşti doi | Deci, dacă Secundus nu se face moştenitor, nu 
urmează de loc, ca rudele civile să ia partea de moştenire de-. 
ferită lui Secundus. “Aceasta ar fi contra voinței testatorului |! 
Dacă acesta, ar fi voit să aibă de moştenitori şi pe adgraţi, îi 
era foarte uşor s'o facă; mavea de cât să-i numească şi pe ei 
moştenitori prin testament ! — In astfel de ipoteze s'a putut, pe 
cale de interpretare a testamentului, să se formuleze regula, că 
nemo pro parte testatus, pro parte intestalus decedere potest.— 
Pe urmă, când a venit legea celor 12 table, ea a consfințit 
această regulă, rânduind, că cineva, numai dacă moare intestatus, 

„să fie moştenit de adgnaţii cei. mai apropiaţi. 
Azi. putem să mai găsim încă o justificare a acestei re- 

" gule: Principiul Succesiunii per universitatem.— Moştenitorul, fiind 
succesor universal, trebuie să dobândească toată moştenirea, 
Avoi, testamentele pro parte pot avea de efect, ca soarta dife- 
riţilor moştenitori să fie deosebită şi neegală.. Aceasta li s'a 
părut Romanilor contra elegantiam juris + | 

Am văzut, că unele 'rude apropiate sunt îndrituite la legi- 
tima portio. Ele, dacă nu-şi primeau legitima lor, puteau atacă 
testamentul şi şi-o luau%. In acest caz defunctul eră moştenit şi'n 
virtutea testamentului şi ab intestato. Dar, aceasta se întâmplă . 
fără voia testatorului. Deci, de când legitima portio a fos: recu- 
noscută, regula noastră a fost ştirbită, 

Acelaş lucru se mai poate întâmplă, după cum vom vedea, 
şi din pricina unei succesiuni contra testamentului 21. 

In sfârşit, s'a mai făcut o abatere în favoarea ostaşilor, 
cărora, după cum ştim, li s'a făcut şi multe alte favori 22, — Fiindcă 
acum, ei puteau să fie „moşteniţi pentru o parte: din averea lor 

20) D., 5, 2, de inoff, testam., 15 $ 2. 
21) V. Maynz, 1. c,, II], $ 367, n. 14 în fine, 

22) D., 29, 1, de testamento milit., 37,      
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în virtutea testamentului, iar pentru cealaltă parte ab intesfato, 
de aceea s'a zis2: Nemo in paganis ex parte testatus ex parte 
intesiatus decedere potest, adică . nimenea dintre neostași nu 
poate să moară pentru o parte cu testament şi pentru altă parte 
ab intestato. | N - 

VI. Deferirea moștenirii trebuie ' deosebită de chemarea la 
moștenire. Nu ori şi ce chemat la moștenire este şi delatus2:. 

Dacă prin testament o persoană este numită moştenitoare, 
ea este chemată la moştenire. Dar, dacă moare inainte de des- 
chiderea moştenirii, aceasta nu-i mai poate îi deferită. Deci a- 
cea persoană nu mai poate fi delata. | o 

Dacă prin testament se numeşte moştenitor un zămislit 
“(nasciturus), acesta e chemat la moştenire. Dar, dacă se naşte 
mort, moştenirea nu-i va fi deferită. Deci el nu va fi delatus, 

C. Dobândirea moştenirii (hereditatis adquisilio). . 
|. Ca.să existe succesiunea universală mortis causa, nu-i 

“deajuns deschiderea şi deferirea moştenirii, ci mai trebuie şi ca 
“moştenirea să fie dobândită. —- Am. spus, „că delatus are facul- 
as adquirendi, adică poate să devină moştenitor, dar.nu-i încă 
moştenitor. Pentru ca el să ajungă ' şi să fie moştenitor, trebuie 

"„să dobândească moştenirea. i 
Dar, după cum ştim, dobândirea moştenirii are de efect şi 

răspunderea de toate datoriile defunctului. De aceea, delatus 
trebuie să-şi arate voinţa de a dobândi moştenirea. Deci, do- 
Dândirea moştenirii «ste, de, regulă, voluntară, ca şi dobân- 
direa ori cărei îndrituiri35. Moştenitorii sunt, de regulă, voluntari, 
iar nu necesari. Delatus trebuie să facă un act de dobândire, 
care, după cum vom vedea, se numeşte sau aditio (aditio pro- 

- priu zisă, ori pro herede gestio),-sau adgnitio. lar, pentru ca 
să poată face acest: act, el tiebuie să fie capabil în clipa de- 
feririi moştenirii şi' să continue să fie capabil până în clipa do- 
bândirii 2%, e e a 

„-- In mod excepţional şi numai pentru moştenirea civilă, a- 
vem şi moştenitori necesari?, Aceştia ajung moştenitori, fără să 

„mai fie nevoie să facă un act de dobândire. Ei sunt moştenitori 

23) D., 50, 17, de reg. juris, 7. “ , - 24) C., 6, 51. de caducis toll., 1 $ 4; D., 29, 2, de adquir. vel omiti, 
hered., 31. NE | . IN . ! 

25) V.'Vol; |, 1, 8-33, 1|, 3. p. 136 şi urm. ? | 
"26) D., 38, 17, ad Sc. Jrebell., 1, 34. — V. Maynz, |. c., Il, $396, n. 55. 
21) Cajus, 2 $$ 152—160; Uipian, Regulae, 22 $$ 24, 25, 32; ]., 2,19, 

de hered. qualil. et differ., pr. RU E a
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fie că voesc, fie că nu voesce (sive velint;sive nolint ; inviti heredes 
fiunt) &. . 

II. Facultas adquirendi este o' facultate inherentă lui delatus. 
De aceea, dacă el sau moare, fără s'o fi exercitat, sau ajunge |, 
incapabil, înainte de a o fi exercitat, ea nu trece la moştenitorii 
lui, nu se întâmplă nici o |transmitere (fransmissio) 2, 

Deabea târziu s'a admis transmissiones, în virtutea cărora 
facultas adquirendi poate trece de la delatus la alte persoane," 

III. Delatus, având facultas adquirendi, poate: sau să pri- 
mească moştenirea, s'o accepte, sau să n'o primească, s'o re-- 
pudieze. | - 

Dacă o acceptă şi o dobândeşte, se face moştenitor 
şi este moştenitor. El e privit chiar, că este moştenitor din. 
clipa deschiderii moştenirii: Semel heres, semper heres “(odată - 
moştenitor, totdeauna moştenitor) %, N 

Dacă din contră delatus repudiază moştenirea, el este privit, 
că niciodată m'a fost. moştenitor 2, | E: 

In fine, dacă delatus nu se pronunţă nici întrun fel, moş= 
“tenirea, atâta vreme cât el nu s'a pronunţat, este ereditas jacens 22: 

+ 

„CAP. 

Deferirea moştenirii. 

Secţia |. 

DEFER:REA AB INTESTATO A MOŞTENIRII. 

Ş. 401. Generalităţi. 

|. Deferirea ab intfestato a moştenirii civile se numeşte He- 
- reditațis delatio ab intestato, hereditas ab intestato, hereditas le- 

" gitima. 

28) Cajus, 2 8 153, Ulpian, Regulae, 22 $ 24. , 
23 B. 29, 25 aq. vel i hered., 81, in fine; D., 38, 16, de 

suis et legit,, 9 in fine; C., 6, 30, de jure deliber., 7. , , 
30) D., 28, 5, de hered. instit., 88; D.,29, 2, de adquir. vel omitt. he- 

-. red 54; D,, 50, 17, de reg. jur., 138 pr, 193. 
! 31) Cajus, 2 $ 169; Ulplan, 22 $ 29; [., 2, 19, de hered. qualii. et 

diff.. Ş 7; D., 29, 2, de adquir. vel omitt. heredit., 13 pr.; D., 38,9, de suc= 
„ Cesorio 'edicto, 1 $ 6. E pi 

32) V. mai sus $. 393, D, p.754 şi urm. 
N 4 

: 

n
e
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| Deterirea ab intestato a moştenirii pretoriane se numeşte. 

bonorum possessio intestati. a 

IE. Deterirea ab .intestato a moştenirii se întâmplă numai în 
lipsă de deferire testamentară, adică numai dacă sau defunctul 
nu făcuse testament, sau testamentul făcut, nefiind valabil, ma 
putut produce efecte, sau delaţii testamentari n'au voit, ori mau 
putut se se facă moştenitori, 

“III. Pe lângă pricinele generale de incapacitate 1, adăogăni 

aici, că văduva, are a violat anul de doliu, nu poate să suc- - 
cedeze ab infesfato pe rudele sale de cât până la gradul al 
treilea inclusiv 2, 

„IV. Deferirea ab intesto a fost regulată întăi de legea celor 12 
table; apoi, de edictul pretorului şi de legile impărătegi; în. 

” sfârşit, de Novelele 118 şi 127 ale lui Justinian. 
1) Persoanele, cărora li se poate deferi ab intestato « 0 moş- 

tenire, sunt acelea, care se găsesc în legături de familie cu de- 

tunctul şi anume la 'nceput adenații, apoi treptat-treptat cognaţii. 
| In mod excepţional moştenirea poate fi deferită- ab intes- 

ato la altcineva de cât rudele defunctului 3. | 
2) Fireşte că aceste persoane nu sunt de o potrivă de în-: 

drituite: Expectativa de a moşteni m'are aceeaş putere pentru 

toate; ci, sunt mai multe clase, ordines. | 

0 clasă (ordo) trece înaintea alteia.: 
In fiecare clasă anumite persoane au precăăere, trec înain- 

tea altora. —Precăderea se determină deseori după apropiarea gra- 
“ dului de înrudire: Principiul gradual. — Dar, uneori ea se spri- 
jină pe aparţinerea la aceeaş tulpină: Principiul tulpinar. In acest 
caz apropiarea înrudirii este indiferentă. De aceea, în locul ace- 
luia, care a murit înainte de deschiderea moştenirei (praedefunc- 
tus), vin moştenitorii lui, in locum parentis praedefuncii 4. Această 

„îndrituire se numeşte îndrifuire de reprezentare. Dar, ea mare de | 
a face cu îndrituirea de reprezentare din' Codul Civil. Moşteni- 

„rea este diferită acelor persoane in locum parentis praedefuncii 

în virtutea îndrituirii lor proprii (jure proprio), iar.nu în virtutea | 

1) V. mai sus $ 399, n. 9—14, p. 769 şi 770 

2) C., 5, 9, de nuptiis, 1; , Novelta, 32, cap. 1. 

3) V. mai jos $ 106, B. 
4) Cajus, 3 $8;].3,1, de heredit, ab intest., g« 6; Noseta 118, cap. 

"3; Novella 127, cap. 1. ,
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* îndrituirii “predecedatului (jure praedefuncii). Dacă ele ar veni 
"jure praedefuncti, ar îi trebuit să se „ceară, ca predecedatul să 
fi fost capabil de a i se deferi moştenirea. Dar, aceasta nu se. 
cere. Ar fi fost chiar nedrept să se ceară, căci star fi ajuns la. 

"rezultatul, ca de vinovăția tatălui să fie răspunzători şi fiii lui Si 
i 3) In dreptul civil vechiu, numai în lipsă totală de moşteni- 

tori dintr'o clasă, moştenirea eră deferită clasei următoare: Dacă 
într'o clasă există O .Singură persoană şi ea nu se face moşte- 
nitoare, moştenirea nu eră deferită clasei următoare. Aceasta se 
exprimă, zicându-se: In legitimis hereditatibus successio ordinum 
non est. — Deasemenea, în aceeaş clasă, dacă există rude de 
diferite grade şi dacă ruda cea mai apropiată nu se face moş- 

„„ tenitoare, moştenirea. nu-i deferită rudei de gradul următor. 
Aceasta 'se exprimă : In legitimis hereditatibus successio graduum 
non est. — Amândouă aceste regule la un loc, glăsuesc: In le- 

„gitimis hereditatibus successio non. est. — In moştenirele legitime 
“(ab intestato) nu -există succesiune. Nici un. fel de succesiune ; 
deci nici successio ordinum, nici successio graduum 6, 

4) Dacă ' moştenirea e deferită la mai mulţi (într'o clasă 
” sunt mai mulţi deopotrivă de îndrituiţi), atunci moştenirea se 

" împarte între ei7: . | 
Când se aplică principiul gradual, iîmpărţeala, se face in - * capita (pe capete). | | . "Când “'se“aplică principiul tulpinar, împărţeala se face in 

stirpem (pe tulpină): Urmaşilor. lui praedejunctus este deferită 
numai porţiunea cuvenită tulpinei lor, pe care apoi o împart - între dânşii: - : i _ 

Ş. 402. Hereditas ab intestato ex lege 'XII tabularum. 

A. Moştenirea unei persoane sui juris, ingenuă, alta de cât 
fecioara vestală, este deferită de legea celor 12 table în şirul ! 

| 5) V. Revista cursurilor de la Doctoratul în drept, No. 3, p.13%; P., van Wetter, Cours 6lementaire de Droit Romain, Il, $. 320, 11, 1, p. 275 şi 276, 6) Cajus, 3 $$ 12 şi 22; Ulpian, -Regulae, 26 $.: 5; Paul, Sententiae, "IV, 8, 23; J., 3, 2, de legit. adenar, success., $ 7; D., 38, 16, de suis et le- gilim., 1 $ 8, 2, pr. a 
| 7) Cajus, 3 $ 8; Ulpian, Regulae, 26 $ 2; Paul, Sententiae, IV, 8, 8; Î., 3, 1, de hered. ab int, Ş6, | -
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următor : Intăi, persoanelor numite sui. Al doilea, adgnatului celui 
mai: apropiat. Şi al treilea, gentililor !. Deci, această lege are trei 
clase (ordines) de delaţi ab intestato. 

Clasa [: Sui. Prin sur senţeleg acele persoane, care prin 
moariea lăsătorului moştenirii, ajung sui. juris, adecă persoa- 
nele, care în clipa deschiderii moştenirii se găseau, ori s'ar 
fi putut găsi sub puterea imediată a acestuia şi care prin moar- 
tea lui ajung sui juris 2, Ele sunt sui juris, nu sunt alieni juris. 

Sui sunt: o 
| Scoboritorii firești în linie bărbătească, fie născuţi, fie nu- 
mai: zămisliţi (nascituri, postumi), şi anume: La "nceput numai 
fiii şi fiicele defunctului, chiar şi acei, care au căzut sub putere 
“în urma unei causae probatio. — Mai târziu,- jurisprudența a ad- 
mis şi pe scoboritorii din fii (nu şi scoboritorii din fiice), dacă . 
părinții lor muriseră înainte de deschiderea moştenirii, ori fuse- - 
-Seră emancipaţi inainte de această dată, aşa că aceşti nepoți şi 
nepoate, se găseau“ sub puterea defunctului. | 

Scoboritorii fictivi şi anume: Adrogaţii şi adoptaţii. — Sco- 
boritorii în linie bărbătească ai acestora, dacă taţii lor erau. e- 
mancipaţi în clipa deschiderii moştenirii, ori erau morţi î în acea 
clipă. — Femeia în manus, căci este loco filiae (în locul, pe care-l 

- are fiica), este” fiică fictivă, şi prin moartea soţului său ajunge 
sui juris, — Nora (nurus), dacă soţul său ni mai eră în puterea 
aceluia, care a lasat moştenirea, căci este loco neptis (în locul, 
“pe care-l are nepoata). 

In această clasă, dacă toţi sui sunt de. gradul întăi, moş-: 
tenirea se împarte in capita. Dacă sui sunt de grade diferite, unii 
îii, iar alţii nepoți de fii, ş. a. m. d, moştenirea - se'mparte in 
stirpes; acel,. care e singur într'o tulpină, va luă quota întreagă 

„. a acestei tulpini; iar -dacă sunt mai, mulţi într'o tulpină, vor îm- 
părţi între ei quota cuvenită tulpinei lor 5, 

Materjamilias. nu poate să aibă moştenitori sui, fiindcă « ea 

1) Lex ATI Tabul., V, 4 şi 5: si intestato moritur, cui suus' heres 
“nec escit, adenatus proximus fomiliam habeto. Si adgnaius nec escit, gentiles 
familiam kabento. 

2) Cajus, 3 8$ 1 şi 4, a '$ 155, 3 S$ 1—8, 15 şi 16; |., 3,1, de hered, 
ab int, $$ 1, 2, 6 şi 7; C., 6, 55, de suis et legit,, 4. 

3) Cajus, 3$8; Ulpian, Regulae, 26 $ 2; Paul Sententiae; A Su 8; 
J.» 3, 1, de hered, ab int, $ 6.
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nu are nici o putere şi deci nu poate avea pe nimeni sub pu- 
'terea sa, . _ | 

7 Clasa II: Adenati proximi 4. Dar, moştenirea nu este de- 
ferită acestora de cât în lipsă totală de sui.—Dacă este de faţă 

_un SUUS, şi Chiar dacă nu voeşte să primească moştenirea, aceasta. 
nu-i deferită adgnaţilor celor mai apropiaţi, căci hereditas ab intes- 

„ tato ex lege duodecim tabularum este hereditas legitima şi am spus, 
că in legitimis hereditatibus successio ordinum non est. 

Moştenirea este . deferită adgnaţilor celor mai apropiaţi 
în şirul următor: Intăi “celor consanguini. In lipsă fofaiă de a- 

" ceştia, ea este deferită celor mai apropiaţi dintre ceilalți adgnaţi.. 
Adgnaţi consanguini sunt 5 : 
Fraţii şi surorile fireşti ai mortului, şi eveniual văduva unui 

“frate a defunctului. | | 
Fraţii şi suroriie fictivi ai mortului (adică fraţi şi surorile -: 

prin adrogaţie, ori prin adoptaţie), dacă nu sunt emancipaţi, p.. 
Cc. şi mama defunctului, căci ea, fiind filiae loco, este soră cu 
copiii săi. o . 

» Ceilalţi adgnaţi sunt neconsanguini. Lor le este deferită Moş- 
- tenirea, numai în lipsă fotală de adgnaţi consanguini; căci, după 
„cum am spus, in legilimis hereditatibus successio graduum non est. 

Moştenirea li este deferită după apropiarea gradului lor de în- 
rudire, fără deosebire de sex 6.—Dar, de la Jex Voconia, surorile 
neconsanguine sunt îndepărtate de, la moştenire voconiana ra- 
tione, pe temeiul legii Voconia 7, 

Impărţeală în clasa a doua se face in capita, căci delaţii 
„ trebuie să fie de acelaş grad, „| 

| Atât paterfamilias, -cât şi materțamilias pot să aibă moş= 
tenitori_de clasa a doua. | 

Clasa III: Gentiles. In lipsa totală de adgnaţi (şi deci 
- implicit şi de sui) moştenirea este deferită gentililor. Aceştia. 

4) Ulpian, Regulae, 20 Ş 1; Cajus, 3 $Ş 9—13; ]., 3, 2, de legit. adan. - 
SUCC. pr. şi $ 6. ! 

5) Collatio, 16, 3. SS. 13 şi 15; 16,6. | | 
6) Cajus, 3 $$ 11 şi'15; Coltatio, 16, 2 $$ 11 şi 5; 3 $$ 17 şi urm. 

- 7) Cajus, 3 Ş$ 14 şi 23; Ulpian, Regulae, 26 $ 6; Collatio, 16, 3. S$ 16 şi 20, | a ” : 8) Cajus. 3 $ 16; Paul, Sententiae, IV, 18, 19; Ulpian, Reg., 26 Ş 4.
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Sunt rude atât de depărtate, în cât nu „pot să- si stabilească gra- 
dul de. înrudire?, 

| La nceput se pare, că moştenire eră deferită gintei, gens, 
iar nu membrilor săi. Apoi, de pe la sfârşitul Republicei, ea este 
deferită gentililor, iar nu gintei. 

Pe vremea lui Cajus clasa ui dispăruse, 
as 

“B. Regulele de mai sus nu se aplică fecioarei vestale: Fe- 
cioara, ajungând vestală, eşea de sub puterea părintească, fără 
să sufere nici o :capitis deminutio . şi deci fără să piardă îndri- 
tuirile de adgnaţiune, Dar, eşirea. din familie, ne spune Aulus 
Gellius,_ avea de efect, ca ea să nu poată moşteni ab intestato * 
pe membrii foastei sale familii şi ca nici aceştia să n'o poată 
moşteni pe ea ab intestato. Moştenirea sa ab întestato era deferită 

„tezaurului Statului (aerarium) 10. 

C. Regulele de mai sus sunt foarte aspre şi nedrepte: 
Fiindcă nu se poate să aibă loc nici successio ordinum şi o 

nici szzecessio graduum 11, 

Fiindcă, deferindu-se moştenirea numai adgnaţilor, de aceea 
mamei căsătorite libeş (făr'de manus) nu i se deferea moştenirea 

„copiilor ei şi deci nu-i putea moşteni! — Un copil, dacă eră eman= 
„cipat, nu mai e adgnat şi, nefiind adgnat, deâsemenea. nu i - se 
deferea moştenirea tatălui său şi deci nu putea moşteni pe 
tată! său | , 

De aceea nedreptăţile acestea trebuiau îndreptate, — Cajus .- 
ne spune „Sed. hae juris iniquitates edicto praetoris - emendatae 
“sint (aceste nedreptăţi ale dreptului au fost îndreptate de edictul 

- pretorului) . Indreptarea s'a făcut prin bonorum possessio intestati, 
la care trecem acum. 

  

9). Cajus, 3 $ 17; Collatio, 16, 4 82, — V, Maynz, |. c., 1, $ 360, 
n. 18; Girard, 1 c, p 148, n. 2 şi urm,, p. 858, n. 3 şi urm, 

10) Cajus,- 1 S$ 130 şi 145; Ulpian, Reg, 10 $ 85: -v, Vol. 1, 1, 5 
20, B, p. 227. V. Aulus Gellius, Noctes allicae, ], 12. . 

11) Cajus, 3 ss. :2 şi 22; Ulpia, Reg, 28 $5.—V, Maynz, Lc, 
JI, Ş „ 36), n; 22, ă N 
12) Cajus, 3 8$ 13-2 

13) Cajus, 3 $ 25,-
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-$ 403. Bonorum possessio întestati, 

A. Pretorul, mişcat de consecințele nedrepte ale rânduelilor 
Megii celor 12 table privitoare la heredilatis ab intestato, a început 
să facă reforme, prin care deferea o moştenire deschisă nu numai 
adgnaţilor, ci şi altor persoane, cărora le acordă bonorum po- 
ssessio. — Toate aceste reforme au alcătuit successorium edictum, 
care regulă moştenirea pretoriană!, a o 

-Successorium edictum, în vremea jurisconsulţilor clasici, de- 
feră bonorum, possessio intestati la patru clase de persoane în 
ordinea următoare: Liberi, legitimi, cognati şi soțul supravie- 
țuitor?, o | | - | 

Clasa 1: Liberi (ex edicto unde liberi vocantur) 3. E 
"1) Prin liberi (copii) se'nţelege toţi scoborâtorii imediați în 

linie bărbătească ai unui paterfamilias, fie născuţi, fie zămisliţi 
numai, fie fireşti, fie fictivi, fie că se aflau 'sub puterea lui, când 

- a murit, fie emancipaţi, ori eşiţi din familia civilă în vre un 
alt chip. Emancipaţii sunt priviţi ca sui şi anume sui restituti 5. — 
Daci, în clasa întăia intră : Fiii, fiicele, nepoţii și:nepoatele de fii, 
a căror tată murise înainte ae deschiderea moştenirii, străne- 
poţii şi strănepoatele de nepoți, a căror bunic şi tată muriseră înainte 
de deschiderea moştenirii ş. a. m. d., fiindcă sunt scoborâtorii 
în linie bărbătească şi scoborâtori imediaţi.— Adoptaţii şi adro- 
gaţii, fiindcă sunt copii fictivi. | _ 

“Dar, nu - intră în această clasă: Nepoţii şi nepoa- 
tele de fiică, strănepoţii, şi strănepoatele de. fiică ş.a. m, 
d., fiindcă nu sunt scoborâtoare în linie bărbătească, ci 
în linie femezască. — Fiii şi. fiicele faţă de “mamă şi de 
rudele mamei, fiindcă nu sunt scoborâtori în linie _bărbă- 

1) V. Maynz, |. c,, LI], $ 361, n. 3 in fine. ! | 
NI 2) D., 38,6, si tab. testam. nul, extab., 1; D., 33. 15, quis ordo în. poss. serv., Î pr. - | | | 

3), Cajus, 3 $ 26; Uipian, Reg, 18 $ 8; ].. 3, 1, de hered ab int., $Ş 
9—11; ]., 3, 9, de bonor. poss, $Ş 3 şi 4. | o . 

4). D., 37, 4, de bonor. poss. contra labulas, 1 Ş$ 2, 3, 6 şi 8,3 $3, 
6 S$ 1 şi 4; D,, 37, 8, de conjung. cum emancip., i $ 6: D., 37, 6, de coll, 
bon. 2 pr.; Ulpian, Reg., 28 $ 8; Cajus, 2 $$ 136 şi 137; ]., 2, 13, de ex- 
fered. lib., $ 4; |. 3, 1, de hered. ab int. S$ 10 şi 12. . 

7
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tească. — Adoptaţii şi adrogații emancipaţi 5. — Copiii daţi în 

adopţie şi neemancipaţi încă la deschiderea moştenirii 6. - 
2) Impărţeala în clasa întăia se face: /n capita, dacă liberi 

sunt de acelaş grad.—/n sfirpes, dacă ei nu-s. de acelaş grad 7, 

_“3) De la jurisconsultul Julian s'a făcut o schimbare: Dacă 
un fiu a fost emancipat, iar copiii săi au rămas sub puterea bu- 
nicului lor, atunci la moştenirea bunicului nepoţii, deşi nu sunt : 

scoboritori imediaţi, totuş vin în concurenţă cu tatăl lor, care 

trebuie să le lase jumătate din porţiunea cuvenită lui. — Această 

rândueală a edictului se numeşte nova 'clausula Juliani 8. 
4) Materfamilias nu poate avea moştenitori de clasa întâi, 

fiindcă, după cum am spus, fiii şi fiicele faţă de mama lor nu-s 

scoborâtori în linie bărbătească şi deci nu-s liberi 9. 
Clasa II: Legitimi (ex edicto unde legitimi vocantur). 

Prin legitimi - se înţelege persoanele, care pot veni la o 

moştenire în virtutea vreunei legi. Dacă nici o persoană din clasa 
întâi, nici un liber, deşi e de îaţă, totuş nu cere bonorum pos-: 

'sessio, pretorul o deteră legitimilor. Deci, pretorul a admis suc- 

cessio ordinum. 

1) Pe 'vremoa, când eră în vigoare numai legea celor 12 
table, legitimi. erau sui, adenati şi gentiles, cărora li eră deferită 

moştenirea, după cum am văzut, fără successio ordinum şi fără 
successio graduum W, + 

2) Dar, de când au intrat în vigoare ș şi alte legi, de pildă, 
senatusconsultul Tertullian, care. deferă mamei moştenirea lăsată 
de copiii ei, senatusconsultul Orphitian, care deferă copiilor 
moştenirea lăsată de mama lor, de atunci şi aceste . persoane, 

fiind legitimi, intră în clasa a două din Bonorum possessio intes- 

tati. — Deci, această clasă este susceptibilă de întindere: Ori 

5) Cajus, 2 $ 136; ].. 3,1, de "'eredit. ab int. Sul; D. 38, 6, si ta- 
bulae test. 1 $$ 5, S şi 7, 4 

6) Cajus, 2 $ 137; Ulpian, heg., 28 $ 8; ]., 2, 13, de exher. liber., $&; 
]-, 3, 1, de hered. ab int, $$ 10 şi 12; D., 37, 4, de bonor. poss. c.t,, 6şa. 

7) D., 37, 4, de bonor. poss. c.t., 181,11 $1;D., 37.6, de col. 
bon., 1; D.; 37, 8; de conjung., 1 SS 11, 12 şi 15. 

8) D., 37, 8, de conjung., 3; D., 31, 9, de ventre in poss. miit, 1$13 
9) Cajus, 3 $ 71; D., 38, 16, de suis et legit, 13; D., 37,4, de bon. 

poss. c. î., 4 $ 2; D., 38, 6, si tabulae lest. nullae, 1 $ 6. 

„„..10) Cajus, 3 SŞ 27, 28 şi 29; Ulpian, Reg, 28 $ 7; ]., 3, 9, de bon. 
poss. $ 3. —V, Maynz, |. c., MU, $ 561, n. 17 in ine, 

2,
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de câte ori vre o nouă. lege deteră moştenirea altor persoane de cât cele de mai sus, ele ajung legitimi şi deci vor intră tot în clasa a doua şi vor mări numărul acelor, care pot face parte din această clasă, - 
3) Am văzut, că printre liberi pot fi şi sui. De aceea, dacă un liber wa cerut bonorum Possessio, ca făcând parte din clasa intăia, n'a pierdut încă nimic, fiindcă o poate cere ca Suus, ca făcând parte din clasa a doua, - 
Clasa II]: Cognati (ex edicto unde cognati vocantur). 
Dacă nici o persoană, nici din clasa întăia, nici din clasa "a doua, deşi e de față, totuş nu cere Bonorum pPossessio, pretorul o deferă cognaţilor celor mai apropriaţi cu successio graduum. Deci, pretorul a admis nu numai Successio ordinum de la clasa I la II şi de la II la clasa III, ci în această clasă a admis şi suc- cessio graduum.— In această clasă pretorul, ca să defere cognaţilor bonorum possessio, ma mai întrebuințat ficțiunea din clasa întăia, unde pe emancipat Pa privit ca suus restitutus, m'a privit pe cog- naţi, ca adenaţi restituti, ci a spus dea. dreptul, că le-o deferă în calitatea lor de cognaţi, rude de sânge. 
1) Cognaţi sunt: Toate rudele fireşti de sânge; deci şi co-!. piii nelegitimi, căci şi ei sunt cognaţi cu mama lor. De la Hadrian şi copiii nelegitimi ai unui ostaş sunt cognaţi cu tatăl lor. — Adoptaţii şi adrogaţii sunt cognaţi fictivi 12, 

2) Şirul (ordinea) deferirii în această clasă este următoarea: 
Până la; gradul al şeaselea, bonorum possessio este deferită tutu- Tor cognaţilor; dar, cel mai apropiat înlăturează pe cel mai în- depărtat. De la gradul al şeaptelea, ea este deferită numai Cog- . naţilor, care sunt scoboritori din frate şi din soră (sobrino sobri- nave nati) 1, . | 

3) Dacă un cognat de gradul cel mai apropiat nu cere bonorum Possessio, în răstimpurile determinate de edict, atunci cognaţii de gradul următor o pot cere, fiindcă este admisă suc- „cessio graduum 1, * 

  

„ 11) D., 38, 7, unde legit., 2 $ 4, 5; D., 38, 8, unde cognati, 1 $9. 12) V. Vol. 1, 1, $24,n.4, p. 237. , 
13) Cajus, 3 Ş$ 24, 27 şi urm. şi 30; Uipiau, Reg, 23$ 9; 3,1, de hered. ab int, $ 3; ]., 3, 2, de legit. adgn. succ,, $$ 3 şi7;].,3, 5, de succ. cogn SŞ 1, 2, 34 şi 5; D, 38, 8, unde cognati, 1 $ 9, 2; 3, 4 şi 5. 14) Ulpian, Reg. 23 $ 11;D, 38, 9, de succ. ed, i $ 10,2; C.6 16, eod,, 1 şi 2. - | 

, 

p-      
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4) Impărţeala moştenirii în clasa a treia se face totdeauna 

in capita 5, 
5) Copilul (liber) este şi cognat şi poate îi, după cum am 

spus, şi suus. El, dacă n'a cerut bonorum possessio nici ca liber 

„din clasa întăia şi nici ca legifimus din clasa a doua, o poate 

cere în calitate de cognat din clasa a treid. 
Deasemenea agnatul este şi cognat. El, dacă n'ăâ cerut bo- 

norum possessio ca legitimus în clasa a doua, o poate cere în 
„ calitate de cognat în clasa a treia. 

Clasa IV: Soţul supraviețuitor (ex edicto unde vir et uxor). 

Dacă nici una din persoanele din cele trei clase precedente 
nu cere bonorum possessio, pretorul o deferă soțului supravieţui- 
tor, adică bărbatului, care supravieţueşte soţiei lui, ori femeiei, 

care supravieţueşte soţului ei!$, 
B. Pretorul prin Bonorum possessio intestati a înfăptuit ur- 

mătoarele propăşiri : 

Successio ordinum, deferirea de la o clasă la alta. 
Successio graduum, deterirea de la un grad la altul numai 

în clasa Il. 
Scoboritorii imediaţi în linie bărbătească, fie adgnaţi, fie 

copnați, trec înaintea nescoboritorilor, chiar dacă aceştia sunt ad- 

„ gnaţi. — Apoi, ceilalți cognaţi vin în clasa a treia. — Deci, cog- . 
naţii dobândesc o însemnătate destul de mare. Totuş mama 
cognată nu moşteneşte pe copii săi Și nici copiii cognaţi nu 

moştenesc pe mama lor. 

Ş. -104. Hereditas ab intestalo potrivit legiuirilor împărătești 

până la Novelele 118 şi 127 ale lui Justinian. 

A. Senatusconsultum Tertullianum !. Acest senatusconsult 

din vremea lui Hadrian, deferă ab intestalo mamei moştenirea 
fiilor şi a fiicelor ei, fie legitimi, fie nelegitimi, dacă ea se 

bucură de jus liberorum, tie în realitate (adică dacă are trei ori 
pâtru copii), fie fictiv (adică dacă i s'a hărăzit jus /iberorum, * 

chiar dacă nare de loc copii, ori are”mai puţini de cât numă- 

15) C., 6, 15, unde legit. et unde cogn., 3. - 
16) Ulpian, Reg, 28 $ 7; ]-, 3, 9, de bonor. poss., $$ 3 in fine şi 6 
1) Ji, 3, 3, de Senatuscons. Tertulliano; D., 3,17, ad Sc. Tertuilianum 

ei Orphitianum,, C., 6, 56, ad Sc. Tertull. 

=
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rul legal) şi dacă fiii, ori fiicele ei mau lăsat la moartea lor. nici copii, nici tată firesc şi nici" fraţi consanguini. —Dar, dacă „defunctul a lăsat numai surori consanguine, mama vine dim- “Preună cu aceste Surori, care îi lasă jumătate din moştenire 2, Mama înlătură pe celelalte rude mai îndepărtate, d. p. pe - bunicul fiilor, ori fiicelor. - 
Dacă mama concurează la moştenire și. cu persoane, pe | care le înlăturează şi cu persoane, care o înlăturează, se poate, ca starea sa să se schimbe sau în folosul său; sau în paguba sa 3, __ Senatusconsultul Tertullian a admis successio în înţelesul „următor : Dacă cineva, care (conform acestui senatusconsult) ex- clude pe alţi succesibili, nu se face moştenitor, atunci persoana ex- clusă poate să se prezinte şi să-şi valorifice îndrituirea sa, ca şi Cum acel, care nu s'a făcut moştenifor, n'ar fi existat niciodată 4, : De la acest senatusconsult, mama poate moșşteni ab intestato pe fiii şi ficele sale sau conform cu jus civile, fiindcă moştenirea îi este deferită de lege (Sc. Tertulian), sau conform cu dreptul pretorian, obţinând bonorum possessio în clasa a doua (unde “legitimi 5. | | 

B. Senatusconsultum Orphitianum , : | Acest senatusconsult, din vremea lui Marcu Aureliu şi a lui Comod, deferă ab intestato moştenirea mamei fie legitimă, fie nelegitimă, fiilor (nu fiicelor ei), care înlăturează pe fiice, fraţi * şi ceilalţi adgnaţi mai îndepărtați ai aceleia 7, a Mai târziu, pe cale de interpretare a acestui senatusconsult, moştenirea mamei a fost deferită şi fiicelor ei. De atunci se poate zice, că moştenirea mamei este deterită copiilor ei (liberi), care înlăturează pe toate celelalte rude ale ei, pe când odinioară fra- tele mamei, fiind adgnatul ei, avea precădere, * a 
| 2) Je ft, SS 1, 2,3 şi 7; D, h b, 2 S$ 6—16, 17, 18 şi 22;3 5. 3,10$1; D., 38, 16, de suis et legit., 10; C., h.-t, 4; Ulpian, Reg, 26, $8.-—vV, Maynz, 1. c,, III, Ş 362, n. 5,6 şi 7. | 3V, Maynz, |. c., Il, $ 362, n. 12 şi 13. | 4) Du î. t+ 2 SS 9, 14, 18 19, 20, 22 şi 47.—v. Maynz, 1. ce, Ii, Ş. 362, n. 14. . 

„5 Duh. t,2 Ş 21; D., 38,7, unde legitimi, 2 $ q. '6) ]., 3, 4, de Sc. Orphitiano; D., 38, 17, ad Se, Orphit. C., 6. 57, ad „Se. Orphit, 
7) Uipian, Reg., 25 $ 7; Paul, Sent, IV, 10, 1; J,h.t,$3; D,, 4. în 1 $8 2,4, 9 şi11,2$4,6$1,9şiui, | |  
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Senatusconsultul Orphitian.a admis şi el successio în locul 
acelora, care nu voiau, ori nu puteau să se facă moştenitori 8. 

De la acest senatusconsult copiii (liberi) pot moşteni ab 
intestato pe mama lor sau conform cu jus civile, fiindcă 'moşte- 
nirea li este deferită de lege (Sc. Orphitian), sau conform cu 
dreptul pretorian, obținând bonorum possessio în clasa a doua 

“(unde legitimi) 9 | a 
C. Valentinian II printr'o constituţie din 398'Ch.: Deferă 

moştenirea tatălui şi copiilor fiicei lui, adică nepoților de fiice, 
Şi deferă moştenirea mamei şi copiilor ei, fie din fii, fie din 
fiice, adică nepoților de fii şi de fiice, întinzând astfel rându- 
elile senatusconsultului Orphitian 10, , - 

D. De la Constantin şi până la Anastasiu reformele împă- 
răteşti năzuesc să asimileze pe cognaţi cu adgnaţii !!. 

E. Anastasiu pune pe fraţii emancipaţi în rândul adgnaţilor, 
deferindu-le moştenirea în concurenţă cu fraţii şi surorile nee- : 
mancipaţi şi rămaşi adgnaţi, dar mărginindu-i în privinţa 
câtimei 12, - | | 

F. Justinian, până la 543 d. ch. face reformele următoare: 
1) Desfiinţează jus liberorum *, | | 
2) Desiiinţează voconiana ratio, aşa că la moştenirea ab 

intestato vin şi rudele femeieşti, care nu sunt surori consang- 
guine cu mortul 14, - Pi a 

3). Pune pe fraţii şi surorile uterni pe aceeaş treaptă cu 
iraţii şi surorile consanguini, deşi aceia sunt numai cognaţi cu 
aceştia 15, | . 

„ 4) Deteră lui minus plene adoptatus moştenirea tatălui lui 
firesc în concurenţă cu sui şi emancipaţii acestuia 16. 

. 

  

8) D. &.t,1S$9şiul. 
9) D., hp. t.,:2$4;D, 38, 8, unde cognati, 1 Ş 9. 
10) Th. C., 5, 1, de legit, hered., 4, 6; C., 8, 55, de suis et legitim., 9; ]., 3, 1, de hered. ab int., $ 15. 

5 11)-Th. C., 5, 1, de legit, hered,, 4; V. Maynz, 1. c., III, $. 362, n. 24 şi 25, Me e 
12) C., 5, 30, de legit. tut, 4; C., 6, 38, de legitimis hered., 11, C., 8, 59, de jure delib,, 2; ia 

C., 6, 5, de legit. hered,, 14. 
» 6, 53, de legit. hered., 14 şi 15. 

'16) C, 8, 47 (48); de adopt., 10.
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5) Deferă moştenirea şi scoboritorilor de gradul întăi din 
îraţi şi surori emancipaţi, şi din fraţi şi surori uterini!7. 

6) Dă precădere înrudirii germane asupra celei unilaterale, 
din pricina reformei de sub No. 3 18, 

7) Desfiinţează marginirea făcută de Anastasiu! 

8) inlătură pe copiii nelegitimi a unei mame ilustre, care 
a lăsat copii legitimi, 

9) Introduce successio graduum la toate clasele, deci şi'n 
aceea a legitimilor 21. 

G. Dar, cu toate aceste schimbări: 
Vechiul sistem trăeşte mai departe. In adevăr, în afară de 

-dispoziţie contrară, cognatul vine la moşterire numai în lipsă 
totală de adonaţi. De aceea, colateralii (lăturalnicii) în linie feme- 
iască, alţii de cât îraţii, surorile şi scoboritorii acestora de gradut 
întăi, sunt înlăturați de adgnaţii cei mai îndepărtați. 

Deterirea ab intestato a moştenirii ajunsese să fie cârmuită 
de regulele cele mai încurcate. Aceasta hotărăşte pe Justinian să 
facă o schimbare din temelie, pe care o începe prin Novella 
118 din 27 lulie 54322 şi o completează prin Novella 127 din 1 
Septembrie £ 547%, 

Ş 405 Hereditas ab intestato conformă cu novelele 118 și 

- | 127 ale lui Justinian, 

» A. Temeiul deferirii ab intestato a moştenirii este de la No- 
vella: 118 încoace coenația, îie reală, fie fictivă !. — De aceea, 
expectativa de a moşteni se întinde in infinitum: Rude, pe care: 
defunctul nici nu le știa, pot veni la moştenire! , 
« Cognaţia, izvorăşte din generaţie, fie în căsătorie, îie afară 

17) C., 6, 58, de legii. hered., 14 Ş-6 (1), 16 SS 1,2 şi 3. 
18) Novella 84. 

19) C., 6, 58, de legit, hered, 5$1b(). 
20) C.,6,57,ad. Sc. Orphit,5pr.şi$1. V. Vol. 1,1,$ 24, n. 5, p. 287. 
21) ] 3, 2, de legit. aden. suce., $ 7; C., 6, 4, de bonis libert., 4 $20. 
22) Novella 118, de heredibus ab intestato venientibus et de adgnato- 

rum jure sublato. 
23) Novella 127, ut fratrum fiii succedant pariter ad imitationem: 

fratrum, etiam ascendentibus exstantibus. . 
1) Novelia 118, praef. cap. 4 

x 
2
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din căsătorie, din legitimaţie şi din adopţie ori adrogaţie; dar, nu în aceeaş întindere: 
Generaţia în căsătorie produce, după cum ştim, înrudire 

legitimă completă 2. — In afară de căsătorie produce înrudire 
nelegitimă : Scoboritorii dintro femeie sunt rude între ei şi rude atât cu mama lor, cât şi cu rudele mamei lor. Fraţii şi surorile 
nelegitimi sunt cognați uterini 3. | - Legitimaţia prin căsătorie subsequentă şi prin rescript Îm- părătesc produc, după cum ştim, înrudire legitimă completă. — Acea prin oblatio ad curiaim nu stabileşte legături de înrudire de cât numai între legitimat şi tatăl lui, nu şi cu rudele acestuia 4, „ Adoptio : plena face, ca adoptatul să intre deplin în familia adoptatorului şi să ajungă rudă legitimă cu adoptatorul şi cu toate rudele acestuia; deci, putea să-i moştenească pe.toţi; dar, fiindcă acest adoptat. iesă din familia sa firească, nu mai poate moşteni pe nimeni din acea familte 5, El poate moşteni numai întrun loc. —. Minus plena adoptatio îace, ca adoptatul să ră- mână în familia sa firească şi să ajungă rudă numai cu adop- tatorul. EI poate moşteni :pe adoptator ; dar, mai poate moş- 

teni şi pe toate rudele din familia sa firească, adică poate 
moşteni în două locuri £, Deci, minus plene adoptatus stă mai 

bine decât plene adoptatus.. — De la Justinian, fiindcă temeiul 
deferirii moştenirii este cognaţia, plene adoptatus poate moşteni 
atât în familia sa firească, cât şi în familia adoptivă; pe când . -minus plene adoptatus nu poate moşteni în familia sa adoptivă 
de cât pe adoptator. Deci, acum, plene adopiatus stă mai bine de cât minus plene adoptatus. -— Ar îi trebuit, ca Jusfinian să desființeze deosebirea dintre adoptio plena şi acea minus piena, fiindcă nu mai există pericolul, pentru înlăturarea căruia se fă- cuse acea deosebire. — Fraţii şi surorile adoptivi, sunt cognați consanguini, fiindcă adopţia se face numai de bărbaţi. 

Adrogaţia face, ca: adrogatul să iasă din familia sa firească 
şi să intre în familia adoptatorului. Dar, fiindcă el rămâne cog- 
nat cu membrii familiei sale fireşti, de aceea, dela Justinian, 

  

2) V. mai sus Ş.360, p. 653 şi Vol. 1, 1, $ 24, A, |, p. 235. 3) V. Vol. 1,1, $ 24, A, 1, p. 236. | 
4) V. mai sus $ 364, p. 662 şi 663, 
5) V. mai sus $ 363, B, |, 1, p. 600. 
5) V. mai sus $ 363, B,-11, 2, p. 660 şi 661.
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poate moşteni în două familii, pe toate rudele fireşti şi pe adro- 
gator cu toate rudele lui 1.— Fraţii şi surorile adrogaţi sunt cog- 
naji consuanguini, fiindcă şi.adrogaţia se face tot numai de bărbaţi. 

B. Prin Novella 118 Justinian a împărţit întăi pe cognaţi 
în trei categorii: Scoboritorii (linia descendentă), suitorii cai mai. 

„ apropiaţi (linia ascendentă), şi lăturalnicii (linia colaterală). Această 
din urmă categorie a subimpărţit'o în trei şi anume: Fraţii şi 
surorile germani dimpreună cu scoboritorii de gradul întăi din . 
fraţi şi din surori germani predecedaţi (morţi înaintea aceluia, care 
a lăsat moştenirea). Apoi, fraţii şi surorile unilaterali (fie consan- 
guini, fie uterin) : dimpreună cu scoboritorii de gradul întăi din 
fraţi şi din surori unilaterali predecedați. Şi'n sfârşit ceilalţi colate- 
rali. Adică în total, cinci clase de moştenitori. | 

Dar, mai pe urmă, părându-i-se, că cinci clase sunt prea 
multe, Justinian prin Novella 127 a contopit categoria a doua 
aceea a suitorilor, cu întăia subdiviziune din categoria a treia, - 
aceea a fraţilor şi surorilor germani şi a scoboritorilor din fraţi 
şi din surori germani predecedaţi şi astiel a redus numărul claselor 
la patru: 1) Scoboritorii imediaţi. 2) Suitorii cei mai apropiaţi, 
fraţii şi surorile germani şi scoboritorii de gradul întăi din fraţi 
şi din surori germani predecedaţi. 3) Fraţii şi surorile unilaterali şi 
scoboritorii de gradul întăi din fraţi şi din surori unilaterali prede- 

cedaţi. 4) Cei mai apropiaţi dintre ceilalți cognaţi.—Ca să se ţină 
mai uşor minte aceste patru clase, au fost plăsmuite de romanişti 
«următoarele patru versuri latineşti : Descendens ommis succedit in 
ordine primo. Ascendens propior germanus filius ejus. Tunc latere 
ex uno fraier quoque filius ejus. Denique proximior relinquorur 
quisque superstes, 

C, Justinian a admis successio: şi ca successio ordinum 8 şi 
ca successio graduuri, 9 deşi regula eră in legitimis hereditatibus. 
successio non est. De aceea: Dacă delaţii dintr'o clasă nu se 
fac moştenitori, atunci moştenirea este: deferită. clasei imediat 

„următoare. — Deasemenea, dacă delatul cel mai apropiat dintr'o 
clasă nu se face moştenitor, moştenirea este deferită rudelor 
imediat următoare din aceeaş clasă. 

D. Impărțeala moştenirii se face, a. spus Justinian, sau în: 
stirpes, sau in capita, 

7) V. mai sus $ 362, p. 657 şi p. 638. 
8) V. Maynz, |. c., JI, $ 377, n. 29. 
9) V. mai sus $ 404, g. 21, p. 786. 
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În stirpes se face, când sunt faţă *n faţă numai scoboritori de ai defunctului. — De la această regulă este o abatere: 
Pentru: scoboritorii de gradul întâi din fraţii şi surorile prede- 
cedaţi ai mortului, impărţeala se face deasemenea in stirpes!!, 

În capita se face impărţeala pentru toţi ceilalţi, care vin la: 
“moştenire !2.— Şi de la această regulă este o abatere: Dacă vin: 
la moştenire suitori şi-paterni şi materni, singuri, făr'de alţi con- 
curenţi, împărţeala se face: in lineas, adică !/2 din moştenrie este: 
deierită liniei paterne, iar, cealaltă jumătate liniei materne 13. 

E. Să luăm pe rând fiecare clasă, şi să dăm şi pilde!4. 
Clasa I: Scoboritorii imediaţi. (Descendens omnis succedit in” 

- ordine primo), - , o a a 
« 1)Pentru a veni la moştenire în această clasă, hotăritor este 
imediativitatea, iar nu apropiarea gradului de! înrudire. Pilde: 

Pe urma defunctului rămân: A (fiul lui), M (nepo- 
102 tul din acest fiu), B, C (nepoți dintrun fiu predecedat).— „d  Scoboritori imediaţi sunt A, B, C; deci ei viu Ia 

| AA moştenire. M nu vine, căci tatăl său (A) trăeşte (nu-i 
? 9 9 predecedat) şi deci nu ia nimic. — Impărţeala se face: 

in Slirpes. Fiind două tulpini, moştenirea se împarte 
în două, câte z- de fiecare tulpină: A ia 1, C şi Diau - 

pe care o împart în două între ei, adică 2, şi C ia + şi D tot Tr 7 
Pe urma defunctei rămân: A (fiul ei), M (nepotul din acest 

fiu), B,-C (nepoți dintr'un fiu predecedat), F (nepot dintr'un alt 
fiu predecedat), D şi E (strănepoţi tot din acest fiu de pe” urmă) 
şi P soţul ei.—Scoboritori imediaţi sunt A, B, C,D,E şi F; deci: 

p ei vin la moştenire. M, deşi scoboritor, nu vine, 
“OA fiindcă tatăl său (A) trăeşte. P deasemenea nu vine, 
„d AI fiindcă nu-i scoboritor, ci soţul defunctei şi autorul 

“| [A comun ai scoboritorilor. Deci M şi P nu iau nimic.— 
99 ofe Impărţeala se face in stirpes, Fiindcă sunt trei tulpini,. 

d „moştenirea se împarte în trei, câte 3 de fiecare tul- 
ă pină: A ia 4. —B, Ciau amândoi 1, pe care o împart: 

10) Novelia 118, cap. 1. . „11) Novella 118, cap, 3. . i 12) Noveila 118, cap, 2. . ” „13) Novella 18, cap. 3 | 14) ln figurile, care urmează, 0 circonferință arată un barbât viu, un: patrulater arată o temeie vie, o circonferință tăiată de o -liniuţă arată uw. barbat mort, un patrulater tăiat de o liniuţa arată o femeie moartă şi o-. circonferință, ori un patrulater înegrile şi tăiate de două _liniuţe încrucişate: arată, pe acel, care a lăsat moştenirea: - 

“
O
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„în două între ei, făcând 3, din care A+ o iă B, iar cealaltă 
oviă C.—D, E F iau ultima treime, pe care o împart tot 

1! 

în două, făcândş, din care 3 o îă F, iar cealaltă 3 o iau D şi - 
E, şi o împart în două între ei, făcând 2, din care D iă 4, iar E 
cealaltă şi, 

3 2_ „Pe urma defunctei rămân: A (nepotul dintr'un 
ÎN fiu predecedat) şi B (strănepotul dintr'un nepot şi o 

2 9 î . nepoată predecedaţi). — Scoboritori imediaţi sunt A 
I1|.| şiB; deciei vin la moştenire. — Impărţeala se face 

9 pa in Stirpes. Fiindcă sunt trei tulpini, moştenirea se 
, împarte în trei, câte o treime de fiecare tulpină: 

A iă Z, B iă atât 3 cuvenită tatălui său, cât şi = 
cuvenită mamei sale, adică în total 2 ZE — B, deşi este mai inde- 
părtat de cât A, totuş ia cu = mai mult de cât acesta !. 

2) Adrogaţii şi adoptați păstrează, după cum am spus, 
îndrituirea de a “succedă în familia lor firească, fiindcă rămân . 
cognaţi; dar, ca scoboritori ei succedează şi în familiile adop- 
tive, cti deosebirea, că plene adoptatus succedează chiar pe sui- 
torii tatălui adoptiv, iar minus plene adoptatus, p. c. şi acei adop- 
taţi de o femeie succedează numai pe tatăl, ori pe mama, care 
i-au adoptat 15. 

| 3) Scoboritorii nelegitimi succedează pe mama lor şi pe 
rudele materne 15, | 

Clasa II: Suitorii cei mai apropiaţi frații şi surorile ger- 
ap > Mani, p. C.și scoboritorii de gradul întâi din fraţi 

+ 0-0 şi din surori germani predecedaţi. (Ascendens proptor 
A_ B+ gerimanus filius eius). Pilde: 
Ț- 1) Suitori singuri. 
a Pe urma defunctului rămân: A (mama lui), M (bu- 

nicul patern) şi N (bunica paternă). — Suitorul cel mai apropiat 
este A; deci, A vine la moştenire şi iă tot, înlăturând peM şi N, 
care sunt mai îndepărtați, 

15) C., 8, 48, de adopt., 10, 

16) ]., 3, 3, de Sc, Tertull., $ 7; J., 3, 4, de Sc. Orphit., $ 3; D., 3, 
17, ad. Sc. Tertull. et Orphit., 1 $ 2, 2 $ 1; C., 6, 57, eod. 6. 
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Defunctul lașă în urma sa pe A (bunica paternă), pe B (bu- 

- nicul matern) şi C (bunica maternă) 11.— Toţi, fiind 
a_ă Â_8 de o potrivă de apropiaţi, vin la moştenire. —. 
Ţ |: Fiindcă avem două linii de suitori, una paternă 
PE şi alta maternă, împărțeală se face in lineas. Ro- 

maniştii zic: In lineas ascendentes si sunt modo: 
"soli. Moştenirea se împarte în dauă, câte 3 > de 

fiecare linie: A, fiind Siogur în linia paternă, iă toată -- cuve 
nită acestei linii. C şi B, fiind doi. în iinia maternă, împart 
3 liniei lor în doiză, făcând 2, din care B iă 1, iar C cealaltă A. 

Defunctul “lasă în urma sa pe A (străbunicul 
A â_5 de pe bunicul patern), pe C şi pe B (Străbunici:' 
Ty de pe bunica paternă). — Toţi, fiind de o po- 

„ trivă de apropiaţi, vin la moştenire, —Impărţeala: 
se face in capita, căci nu sunt de cât suitori 

| dintr'o singură linie şi anume din linia paternă. 
Fiind trei moştenitori, moştenirea. se'mparte în 

trei: A ia. Big CL, - 
! Pe urma defunctului rămân: A (străbunic de pe bunicul 
„ 8 Palern şi de pe bunicul matern) şi B străbunic de pe 
Â O bunica maternă). — Amândoi, fiind 'de o potrivă. 

a_pa de apropiaţi, vin la moştenire. — Fiindcă avem 
| două linii de suitori, “mpărțeala se face.in lineas, moş- 

A tenirea se împarte în două, 1 3 pentru linia paternă şi | 
G 3 pentru linia maternă. Fiindcă în linia maternă sunt - 

doi Suitori, jumătatea de moştenire , cuvenită liniei 
materne, se împarte iar în „două, făcându-se 3, câte-L de fiecare 
suitor matern. Astfel: A ia = cuvenită liniei paterne, Plus - 3 din 
3 cuvenită liniei materne, în total â; iar B ia -—- ! din 4 z cuvenită 
liniei materne. — A, deşi e tot atât de apropiat, “Ca şi B, totuş 
ia cu 3 mai mult de cât acesta, din pricina înrudirii complexe. 

| Pe urma defunctului rămân: A (Străbunicul din linia pa- 
ternă) şi B, C, D şi E (străbunicii din linia maternă).— Toţi, fiind 
de o potrivă de apropiaţi, vin la moştenire 18. — Fiindcă 
avem două linii de suitori, împărţeala se face in lineas, moş= 

Ţ o 

17)V. mai jos n. 21, p..795. 
18) V. mai jos n. 22, p. 795.



   
A; iar jumătate cuvenită liniei materne 
este deferită străbunicilor B, C, D, şi 
E, care o împart în patru între ei, fă- 

| o străbunicii sunt de aceleaş grad, totuşi A ia mai mult cu 2 de cât fiecare din ceilalţi patru! — Dacă îm- părțeala S'ar îi făcut in capila, atunci fiecare ar îi luaţ „câte 7, fiindcă Sunt de o potrivă de -apropiaţi. 
2) Frați şi surori germani singuri. E Pe urma defunctului rămân: Fraţii A, B, C'şi nepoții 

M și N din fraţii A şi B, care trăesc.—La moşte- -- nire vin numai fraţii A, B, C. Nepoţii M şi N O Du vin, fiindcă taţii lor nu sunt predecedaţi.—Im- ““ părţeala se face in capita. Fiind trei tulpini de fraţi 

ÎS 4 2— 

/| 
„O 

. 4] 

t
o
—
0
/
 

O 
NM 

câte 3, adică A=1, B = 3 şi C=z, 
3) Scoboritori de gradul întâi din frați și din surori ger- „nani predecedaţi singuri, 
Pe urma defunctului rămân: A, B, C (nepoți dintr'un frate 

“a DR Ţ E, F (nepoți dintr'un al treilea frate predecedat), 
2 2 ao - şi M (frate uterin). — La moştenire vin A, B, A A ” .C, D, E şi-F, fiindcă sunt scoborâtori de gradul 99 întâi din fraţi germani. M nu vine, fiindcă“ nu-i 

„ frate german, ci uterin. — Fiindcă A.B, C,D,E şi 
“F sunt scoborâtori de gradul întăi din frați germani, împărţeala 
se face in stirpes.' Fiind trei tulpine moştenirea se imparte în 

i 

ABC2DEF 

“trei părţi, din care câte 3__1 iau A, B, C, 1 ia D şi. câte 3 9 : . 

3 __tia E şi F. — In Evul mediu, a fost controversă, cum să „26 
| "se facă împărțeala în acest caz:  Accursius eră de părere, 

ca să se facă in stirpes, iar Az20, ca să se facă in capita între toţi?nepoţii defunctului, — Părerea lui Azo a fost admisă de $. '38 din Recesul dietei din Spira (Reichsabschied zu Speier) de la 1529 şi a triumfat în Germania. Ea a fost deasemenea admisă şi de Parlamentul din Paris. Dar, nu-i întemeiată şi este o re- 
„ “miniscenţă a dreptului german, care nu cunoştea îndrituirea de 

N 

g. tenirea se împarte în două: Jumătatea | 
" cuvenită liniei paterne este deferită lui + 

când.£, din care fiecare ia câtez..— Deşi Ă 

; moştenirea se împarte în trei părţi şi fiecare ia 

predecedat), D (nepot din alt frate predecedat),
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reprezentare. — Impărţeala in stirpes este singură conformă cu: | 
spiritul şi litera Novelei 118, cap. 3. | | 

4) Suitori dimpreună cu fraţi şi surori germani. 
Defunctul lasă în urma sa pe B (fratele său. german), pe: 

A (tatăl său), pe C (bunicul de pe tată) -şi pe 
s 0-2 0-a D şi E (bunicii de pe mamă).—La moştenire 

N Ț vin A, fiindcă e suitorul cel mai apropiat şi B, 
SA. fiindcă e frate german. C, D şi Enuvin, fiindcă. 

9 deşi suitori, totuş sunt mai îndepărtați de cât: 
A. — Fiindcă sunt față numai suitori şi îraţi ger-- 

mani, împărțeala se face in capita. Moştenirea -se împarte în: 
două părţi, din care Aiă o parte (3). iar B cealaltă parte (cealaltă 
jumătate). 

| 
5) Fraţi şi surori germani . dimpreună cu scoboritori de gradul: 

întâi din fraţi şi din surori germani predecedaţi a 
Pe urma defunctului rămân: A (fratele său), M (fiul acestuia), 

| a _a C şi B (fiii unui frate predecedat) şi N (fiul unui nepot 
Pi predecedat dintr'un frate deasemenea predecedat).— La 

&,D a moştenire vin fratele şi nepoţii C şi B (fiindcă tatăl . 
1 ] lor e predecedat). Dar, nepotul M nu vine, fiindcă -ta- 
9299 tăl său A este în viaţă; deasemenea strănepotul N nu 

vine, deşi tatăl şi bunicul lui sunt predecedaţi, căci 
„el nu-i scoborălor de gradul întâi, ci scoborâtor de 

gradul al doilea dintr'un frate predecedat. — Fiindcă sunt față'n 
faţă fraţi germani şi scoboritori din fraţi germani, împărţeala se 
face in capita pentru fraţi şi in Stirpes pentru scoboritorii de gradul întai din fraţii germani predecedaţi. Fiind un frate şi o. 
tulpină de sceboritori de aceştia, moştenirea se împarte în două părţi, din care una, 3, o îă A, iar a doua, cealaltă juniătate, 
o iau C şi B, care fiind în aceiaş tulpină, o împart tot în două luând fiecare câte A. | 

| "6) Suitori dimpreună cu fraţi și surori germani și dimpreună 
» cu scoboritori din fraţi, şi din surori germani predecedați. 
cc Detunctul lasă în urma sa pe: A şi-B (bunicii 

| A „ „de pe tată), pe C (frate german) 'şi pe, D şi E (ne- 
SI E „Poți dintrun frate predecedat) — Toţi vin la Moş-, 
2-A. „tenire. — Moştenirea se "mparte “in capita pentru: 
So. „Suitori şi pentru fraţi Şi in stirpes pentru scobo- 

€ Ă ritorii de gradul întâi din fraţi, sau mai pe scurt, 
O Se 'mparte în atâtea: părţi câţi suitori şi câte tul- 
2 € : pine de fraţi sunt. Fiind doi suitori şi două tulpine.
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de fraţi, se fac patru părţi, din care A, B, C, iau câte 4 iar D 
şi E împart în douăpătrimea cuvenită tulpinei lor şi iă fiecare 
-câte A, - 

"Defunctul lasă în urma sa pe A (bunicul de 
az 45 pe tată), pe C şi B (bunicii de pe mamă), pe Dşi 
| | __E (nepoți dintrun frate predecedat) şi pe F (nepot 

| DA din alt frate predecedat). — Toţi vin la moştenire. 
iN %, DN „_— Moştenirea se *mparte în atâtea părţi câţi su- 

şi itori şi câte tulpine de. fraţi. Fiind trei suitori şi 
009 două tulpini, se vor face cinci părţi. A,.B, C şi 

_F, iau câte - 3 iar D şi E impart cincimea cuve- 
nită tulpinei lor: în două şi fiecare iă câte 3 

7) In clasa II pot să 'rezulte nedreptăţi. De' pildă: 
Suifori de gradul întăi “dimpreună cu un frale german. 

| „ Defunctul lasă în urma sa pe A şiB (părinţii Săi) 
4 şi C (frate german). Moştenirea de 3000 de solizi 

se imparte in capita, deci în trei părţi: A iă 1000, 
sc B tot 1000 şi C tot 1000. Deci cei doi suitori de 

“ gradul întăi iau împreună 2000 15, 
“ Suitori de gradul al doilea dimpreună tot cu un frate german. 

„ Defunctul lasă în urma sa pe A şi B (bu- 
-nicii de pe tată), pe C şi D l(bunicii de pe 

mamă) şi pe E (frate german). Moştenirea tot 
de 3000 de solizi se împarte in capita, deci 

în cinci părţi: Fiecare iă câte o cincime şi a- 
nume câte 600, — Cei patru suitori de gradul 

al doilea iau împreună 2400, pe când suitorii de gradui întăi. 
după cum am văzut?, luau impreună numai 2000; deci, suitori, 
«de gradul al doilea pot luă mai mult de cât cei de gradul întăii. 
Apoi, fratele german în concurenţă cu suitorii de gradul al doilea 
ia 600, pe când în concurență cu suitori de gradul întăi luă 
1000; deci, porțiunea fratelui german poate să se micşoreze, 

- “când concurează cu suitori mai îndepărtați ! 
PE Deiunctul lasă în urma sa pe A (bunica de pe 

tată), pe C şi B (bunicii de pe mamă) şi pe D (irate 
49 german). Moştenirea tot de 3000 de solizi se îm- 

parte in capita, deci în patru părţi: Fiecare îă câte 

2 o pătrime, şi anume 750.— Deci, porţiunea frate= 

A 9 le 

  19) V. mai jus n. 20. | Ie 
20) V. mai sus n. 19, :    
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lui şi'n acest caz e mai mică, decât când concurează cu suitori 
de gradul întăi. Afară de aceasta, când aceşti suitori sunt sin- 
guri, am văzut=! că A ia 7, iar C şi B tot câte T; acum, când 
concurează şi D, porţia lui A se micşorează de la A la -, iar 
porţiile lui C şi B, rămân tot de 3, de şi a mai venit un concu- 
rent. De ce A pierde preeminenţa sa faţă de C şi B, deşi aceştia 
în amândouă cazurile iau tot câte 1? |, | 

“Defunctul lasă în urma sa pe A (străbunicul de pe tată): 
pe B, C, D şi E (străbunicii de pe. mamă) şi pe F (frate german) 
Moştenirea tot de 3000 solizi se împârte in capita, deci în şease 

A» „908 părţi: Fiecare iă câte o şesime şi 
anume 500. — Deci, porţiunea fratelui, 
când concurează cu suitori de gradul al 

concurează cu suitori de igradul al 

  

| | „Afară de aceasta, când'aceşti suitori 
- Sunt singuri, dm văzut?, că A iaz, iar B, C, D şi E iau fie- 

care câte =; acum, -când concurează şi F, porţia ilui A se 
micşorează de la 4 la 1, iar porţiile celorlalţi se măresc de 
la Z la 1 — Dar, în practică, rare ori se va întâmpla aceasta! 

Insfârşit, înc”o pildă. Defunctul lasă în urma 
| | „„ sape A (bunica de pe tată) pe C şi B (bu- . 

d S-€ . nicii după mama) pe D (fratele german) şi 
pe E şi F (nepoți din acest frate). — Intru, 
cât D trăeşte, E şi F nu vin la moştenire. 

| Moştenirea tot de 3000 solizi se împarte în 
atâtea părţi câţi suitori sunt şi câte tulpine de fraţi, deci în 
patru părţi. A, B, C şi D iau câte o pătrime. — Dacă la des- 
chiderea moştenirii D este mort, atunci vin E şi F.— Moştenirea 
se'mparte în atătea părţi câţi suitori şi câte tulpine de fraţi sunt; 
deci tot în patru părţi. Deşi cu aceiaşi suitori concurează doi 
inşi, iar nu unul ca adineaorea, totuş A, B, C iau tot câte o 

- pătrime, ca şi atunci când aveau numai un concurent! 
Clasa III: Fraţi şi surori | unilaterali dimpreună . cu . scobo- 

ritori de gradul întăi din jraţi şi din surori unilaterali predecedaţi. 
(Tunc latere ex uno frater quoque Jihus ejus). 

2 g 

'21) V. mai sus n. 17, p. 791.: 
22) V. mai sus n. 18, p. 791. 

„treilea este şi mai mică de cât când 

” doilea (500 în loc de 600, ori 750). 

p
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Impărţeala se face in capita, pentru fraţii şi surorile unila- 
terali şi se face in stirpes, pentru scoboritorii de gradul întăi 
«din astiel de fraţi şi de surori, A 

1) Frați unilaterali singuri. 
5 Defunctul lasă în urma sa pe A (frate uterin) 

TI şi pe B, C (fraţi consanguini). — A, B, Cvin la 
R moştenire, fiindcă sunt fraţi unilaterali. — Impăr- 

țeala se face in capita. Fiind trei fraţi, care vin 
la moştenire, aceasta se Împarte în trei părţi, din care A ia 
3. Bia şi C ia tot 3 

2) Numai scoboritori de gradul intâi din fraţi şi din surori 
unilaterali predecedați. “ 

Si 9 Defunctul lasă în urma sa pe. A, B, C (ne- 
poți dintr'un frate uferin predecedat) şi pe D 

„şi E (nepoți din alt frate uterin predecedat). 
"Vp ABC D şi E vin la moştenire, fiindcă sunt 

ge € scoboritori de gradul întăi din fraţi unilate- 
"ali predecedaji. — Impărţeala se face in stirpes, fiindcă sunt 

faţă "n faţă numai astfel de scoboritori. Fiind două tulpini, 
moştenirea se "mparte în două părţi, din care A,B, C iau 
una, adică î, pe care o dau în trei între ei, şi fiecare iă câte 
1; iar D şi F iau cealaltă 7, pe care o dau în două între ei, şi 
fiecare iă câte -. 

să 

   

   

3) Frați unilaterali dimpreună cu scoboritori de gradul întăi 
. din Țroţi și din surori unilaterali predecedați. 

- Defunctul lasă pe urma sa pe A şi B (fraţi | 
consanguini) şi pe C şi D (nepoți dintrun frate 
consanguin predecedat). — A şi B vin la moşte- 

€..  nire, fiindcă sunt fraţi unilaterali, D şi E vin 
deasemenea la moştenire, fiindcă sunt scoboritori de gradul în- 
tăi dintr'un frate unilateral predecedat, — Impărţeala se face in 
capita pentru fraţi şi in stirpes pentru scoboritorii de gradul 
întăi din fratele predecedat, sau, mai pe scurt, în atâtea părţi, 
câte tulpini de fraţi sunt. Fiind trei tulpini ale acelor, care vin 
:la moştenire, aceasta se 'mparte în trei Părţi: A şi B iau fiecare . 
câte +; iar C şi D iau a treia treime, pe care.0 dau în două 
între ei şi fiecare iă câte -., 

Defunctul lasă pe urma sa pe C (lrate uterin), pe N (ne- 

   

  

Să
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pot din acest frate) şi pe A şi B (nepoți dintrun frate uterin 
predecedat). — C vine la moştenire, fiindcă e frate 

T unilateral. A şi B vin la moştenire, fiindcă sunt 
a, Scoboritori de gradul întăi dintr'un frate unilateral 

predecedat. N nu vine, fiindcă, deşi e scoboritor - 
zi de gradul întăi dintr'un frate unilateral, totuş tatăl 

său (C) trăeşte, nu-i predecedat. — Impărţeala se 
face, după cum am spus mai sus, în atâtea părţi, câte tulpini 
de fraţi sunt. Fiind două tulpini ale acelora, care vin la moşte-: 
nire, aceasta se împarte în două părţi, din care Cia una, adică 

| IL; iar A şi B iau cealaltă 3 3, pe care o dau în două între ei, 
şi fiecare iă câte - - 

Deunctul lasă în urma sa pe A şiB (depoţi 
4 AI dintr'un frate uterin predecedat), pe C (frate ute- 
Jo o rin), pe M (nepot din acest îrate), pe D (irate con- . 

/| “| ? 2 sanguin) şi pe N (ai căruia tată şi bunic. sunt 
999  % predecedaţişicaree strănepot de frate consanguin 
PE predecedat).—A şi B vin la moştenire, fiindcă sunt | 

9 scoboritori de gradul întăi dintrun frate uterin 

„ predecedat. C vine la moştenire, fiindcă e frate 

uterin. M, deşi e scoborâtor de gradul întăi din 
frate uterin, totuş nu vine, fiindcă tatăl său (C) trăeşte. D vine, 
fiindcă e frate consanguin. N nu vine, fiindcă e scoboritor de gra- 

“dul al doilea, iar nu de gradul întăi, din frate consanguin predece- 
dat. — Impărţeala, se face in stirpes. Fiind trei tulpine ale acelor, . 
care vin la. moştenire, aceasta se imparte în trei părţi, din care 
C şi D iau câte o treime, iar a treia treime o iau A și B, care 
o impart între ei şi fiecare iă câte =. , 

Clasa IV: Cel mai apropiat dintre ceilalţi Lăturalnici, care 
trăesc.. (Denique proximior relinguorum quisque superstes). 

Impărţeala în această clasă se face îri totdeauna in capita. 

Defunctul lasă în urma sa pe A (unchiul. său) 
a şi pe B (vărul său).—A vine la moştenire, fiindcă 
56 e cognatul cel mai apropiat, şi anume de gradul 

2 al treilea. B nu vine, fiindcă, deşi cognat, este 
de gradul al patrulea. Impărţeala în clasa IV se face in capita, 
Dar, fiindcă numai unul singur vine la moştenire, aceasta nuse. 
mai imparte şi A ia tot,
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Defunctul lasă în urma sa pe A (strănepotul său) ' 
şi pe B (răstrănepotul său).—A vine la moştenire, fiindcă 
e cognatul cel mai apropiat şi anume de gradul aj 
patrulea. B nu vine, fiindcă, deşi e cognat, este în 
gradul al cincilea.— Fiindcă numai unul Singur vine la 
moştenire, aceasta nu se mai imparte şi A ia tot, 

Deiunctul lasă în urma sa pe A (stră- 
nepot dintr'un frate) pe B, C (strănepoţi 
dintrun alt frate) şi pe D, E şi F. (stră- 
nepoți dintr'un al treilea frate). — A, B, C, 

54 D, E şi F vin cu toţii la moştenire, fiindcă . 
„ese sunt cognaţii cei mai apropiaţi şi anume 

de gradul al patrulea. Impărțeala în clasa IV se face in capita, 
Fiind 6 inşi, care vin la moştenire, aceasta se împartă în 6 părți, din care A ia ş, B ş, CD, E LşiFtoti, 

  

   

ZN In urma defunctului au rămas: C (fratele bunicu- 
0% lui său), A şiB (veriisăi primari), M (fiul unui văr” 

Â€ | primar predecedat) şi N (fiul unui frate predecedat 
f AS al bunicului său).— La moştenire vin A, B, C, fiindcă 

sunt cei mai apropiaţi şi o împart în trei părți, % 
“pe luând fiecare câte +, 

O 
[d 

| 

74 Defunctul a lăsat în urma sa pe A (strănepot 
A N dintr'un nepot şi-o nepoată de fraţi predecedaţi) şi 

9 pe B (strănepot dintr'un frate predecedat).— A ş - 
B, fiind de o potrivă de apropiaţi, vin impreună 
la moştenire şi o împart în două, luând fiecare 
câte o jumătate, A, deşi e înrudit de două ori, 
totuş nu,ia de cât tot jumătate | 

Deiunctul lasă în urma sa pe A (strănepot 
dintr'un frate german) şi pe B: (strănepot din- 
trun frate uferin).— A şi B vin la moştenire, fiindcă 

„Sunt cognaţii cei mai apropiaţi şi.. anume de 
| gradul al patrulea. — Impărţeala în clasa IV 

ga 4 Ş făcându-se in capita şi fiind numai 2 inşi, care 
„vin la moştenire, aceasta se. “mparte în două 

„părţi, din care o parte, (3), o ia A; iar cealaltă + o ia B.



— 799 — 

F. Observaţii. | 
| ]. In ce priveşte clasa [, avem de făcut următoarele observaţii. 

Succesia scoboritorilor nu ştirbeşte îndrituirile de uzu- 
îruct, pe care: tatăl le are asupra peculiului adventicium al fiului 
său. EI le păstrează şi le execitează asupra porțiunilor nepoților 
săi, care se găsesc sub puterea sa 3%, o | 

Când o mamă e moştenită de copiii săi, care nu-s sub 
putere, tată] acestora (soţul .defunctei), (eventual tatăl intes- 
tatei, bunicul de pe mamă al copiilor), deşi n'are nici o pu- 
tere (pofestas), totuş, conform unei constituţii a lui Valentinian 
III, are uzufruct asupra unei porţiuni virile. De pildă: Dacă sunt 
doi fii, tatăl are uzuiruct asupra unei treimi. Dacă sunt şease 
fii, tatăl are uzufruct asupra unei șeptimi2!, | 

II. in ce priveşte clasa [1 avem de făcut deasemenea o observaţie: 
Inainte de Novella 118, tatăl avea uzuiructul bunurilor, 

care ajungeau la copiii săi, succedând ab intestato pe fraţii şi 
surorile lor. Justinian prin cap. 2 al Novelei 118 a desfiinţat 
acest uzufruct,. o 

Potrivit cu spiritul acestei Novele, trebuie să admitem de- 
asemenea, că, ascendentul, moştenind pe fiul său, pierde uzu- 
fructul, ce-l avea asupra peculiului adventicium al acestuia, 
„G. Am spus, că dacă delatus nu dobândeşte moştenirea, 
aceasta esta deferită aceluia, ori acelora, pe care el îi înlăturase. —: 
Regula aceasta se aplică uşor, când este un singur delatus. Să 
vedem, ce se întâmplă, când sunt mai mulţi delaţi. 

|. Toți delaţii nu se fac moștenitori, E 
In acest caz se întâmplă, conform regulelor de mai Sus, o 

deferire subsequentă la acele persoane, care fuseseră înlăturate, 
din pricina prezenţii delaţilor de mai sus; adică se întâmplă o 

" Succesio graduum totală. — Dar, deosebim mai multe cazuri: - 
Delaţii, care nu s'au făcut moştenitori, au tovarăşi 

„de clasă. In acest caz moştenirea este deferită a- 
a i Cestor tovarăşi de clasă. Pilde: | 
N | Defunctul a lăsat pe urma sa pe A şi B (fiii săi), 

„1020 9 pe.C şi D (nepoţii fiului A), pe E (fiul lui B), 
| | precum şi pe M (fiul unui frate predecedat). — Moş- 
A 9 enirea este deferită mai întâi scoboritorilor ime- - 

d „_ diaţi. A şi B, sunt scoboritori imediaţi; deci lor 
e „li se deteră moştenirea. — Dar, ei nu se fac moşte- - 

Li 

23) Novella 118, cap. 1. ii 
24) C., 6, 60, de bonis maternis, 3.
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nitori. C, D şi E sunt tot scoboritori, şi deci fac parte 
tot din clasa 1, sunt tovarăşi de clasă cu A şi B. Moştenirea * 
este deferită subseguent acestor trei, care o vor împărți in stirpes: 
E iă.A fiindcă e Singur în tulpina sa, iar C şi D, iau impreună 
cealaltă jumătate şi o împart între ei, aşa că fiecare iă câte 
7. — Lui M nu i se deferă moştenirea, deşi e rudă de gradul 
al treilea, ca şi C şi D!— Dar, dacă nici C, D şi E nu se fac 
moştenitori, atunci moştenirea este deferită lui M. o 
„. Defunctul a lăsat în urma sa pe A “(fiul său), pe C şi D: (fiii acestuia), pe B (strănepotul dintrun fiu şi dintr'un nepot prede- 

cedaţi), şi pe M (fratele său).— Moştenirea este deferită scoborito= 
„rilor imediaţi A şi B. — Aceştia nu se fac. moşteni- 

„tori, Dar, există tovarăşi de clasă de ai lor, C şi 
a “0  D. Moştenirea este deferită subseguent acestor doi, 

78, 

ud , care o împart in stirpes, şi fiecare iă câte jumătate. 
/A | Defunctul a lăsat pe urma sa pe A (tatăl său), 
Pop pe C (fratele său), pe C (bunicul de pe tată) şi pe 
SE | D şi E (bunicii de pe mamă). Moștenirea, în lipsă 

? de .scoboritori, este deferită suitorilor celor mai. 
„ apropiaţi, fraţilor şi surorilor germani, dimpreună cu scoboritorii 
de gradul întâi din fraţi şi din surori germani ;. deci, ea este de- 

ferită lui A, care este suitor de gradul întâi (sui- 
„m D-h $ 7? torul cel mai apropiat) şi lui B, care este frate 

VL Ă german. C, D şi E, fiind suitorii de gradul al 
/ N doilea, nu vin. —'A şi B nu se fac moştenitori.. 

P . C,D şi E, sunt tot suitori şi deci fac partetot 
-— din clasa -a doua, sunt tovarăşi de clasă cu 

A şi B. Moştenirea este deferită subsequent acestor trei (C, D. 
şi E), care, fiindcă unii sunt suitori paterni, iar. alţii suitori 
materni, şi fiindcă sunt singuri, o împart în lineas şi C iă 
i iar D şi E împreună iau cealaltă jumătate, pe care o dau în 
două şi fiecare iă câte +, e 

Detunctul a lăsat-pe urma sa pe A (fratele său), pe C, D - 
şi E (fiii acestuia), pe D (alt frate), pe F (fiul acestuia) şi pe M 
„(văr de pe niama sa). — Moştenirea este deferită lui A şi B, 
fraţi germani. C, D, E şi F nu vin la moştenire, fiindcă, deşi 
Sunt. scoboritori de gradul întâi din fraţi germani, totuşi taţii lor 

O
 

. 

r
i
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trăesc, nu-s predecedaji. M, deasemenea nu vine,fiindcă nu-i “p “2 *p nici ascendent, nici frate german şi nici scoboritor | a [N A de gradul întâi dintrun frate german, ci e scoboritor 9 din fratele mamei defunctului. — A şi B nu se 
| fac moştenitori. C, D, E şi F sunt scoboritori de 

09 gradul întâi din fraţi germani şi deci fac parte tot' 
/Î | din clasa a doua, sunt tovarăşi de clasa cu A şiB. 

-£___ Moştenirea este deferită subseguent acestor patru (C, 
D, E şi F), care, fiind scoboritori, o împart in stirpes şi Fii 
3, iar cealaltă Z o iau C, D şi E, careo impart între ei, luând. 
fiecare câte 23 — Dacă, mar există tovarăşi de. clasa cu A şi B, atunci moștenirea ar fi deferită clasei a treia, iar în lipsă de 
moştenitori de această clasă ar fi deferită clasei a patra, adică 
ar îi deferită lui M, Sar întâmplă o successio ordinurm, 

II. O parte din delaţi nu se fac moştenitori. 
1) In acest caz, deferirea moştenirii este zădărnicită pro parte, adică moştenirea devine vacantă pro parle, şi 'partea această vacantă, măreşte partea nevacantă : Portio portioni ac- 

crescit, Se întâmplă o acrescenţă a porţiei nevacante, — Pilde: . 
Defunctul a lăsat în urma sa pe A şi D (fii săi) şi ZA :peCşiB (nepoți dintrun alt fiu predecedat). — Moş- (, ÎN tenirea este deferită tuturor celor patru rămaşi, care o - A împart in stirpes şi A îă 1, D iă tot 1!/,; iar C şi B. 

Q iau a treia treime, pe care o împart între ei doi, luând * sc fiecare câte Ze — Dar, A nu se face moştenitor. Por- 
„ţia sa de Z ajunge vacantă şi măreşte . proporţional celelalte porţii, se împarte in stirpes, adică prin 2, aşa că de fiecare tulpină se mai cuvine câte 1 şi D mai îă 1, Cşi B mai iaua doua şesime şi o împart între ei, mai luând fiecare câte e In total, Diă +, B ia 4+Aşic +5 

. Defunctul lasa în urma sa pe şi B (părinţii săi), e pe C (fratele său german) şi pe D şi E (fii unui frate Ț. o Berman predecedat).—Moştenirea este deferită tuturor 
“celor rămaşi, fiindcă ei cu toţii sunt moştenitori de 

clasa a doua, iar moştenitori de clasa întăia nu sunt.— 
| Ea se imparte în atâtea părţi câţi suitori sunt şi . 

câte tulpine de fraţi, adică în patru: A, B, C îă câte 1, iar C şi D iau impreună a patra pătrime,.pe care o dau în două şi iă fiecare câte + — Dar, A nu se face moştenitor. Pătrimea - 
S. G. Longinescu, — Drept Romane | 

sI 

S
O
 

E
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sa, măreşte. porţiile celorialţi patru. Ea se împarte în trei (ea 
ascendenți şi câte tulpine de fraţi) şi B mai iă d. C mai iă 3 
iar D şi E iau în pe care o dau în două şi fiecare - mai i 

” câte z zi | 
2) Fiindcă acrescenţa se întâmplă în folosul “porțiunii ne- 

vacante (portio portioni accrescit), iar nu în folosul” persoanei 
îndrituite la aceasta, deaceea acrescenţa se produce, chiar 
dacă acel, care dobândise porţia sa, murise înainte de a se în- 

tâmplă acrescenţa. Moştenitorii acestuia vor fi 
a Ă. îndrituiţi la acrescenţă 3%. | 
Peo In cazul examinat mai sus 2, D stă la gân- 
(i duri, dacă să se facă moştenitor, ori nu. In răs- 

“8 9 timpul acesta mor C -şi B. Pe urmă D se hotărăşte 
» să nu se facă moştenitor. Porţia de - za lui D, va 

mări proporţional părţile moştenitorilor lui B şi ai “ui C. 
3) Dacă, acel, care nu s'a făcut moştenitor, vine cu 

altul. în aceeaş stirps, ori în aceeaş linea, porţia sa ajunsă va- 
cantă măreşte numai porţiile tovarăşilor de tulpină, ori a to- 
varăşilor de linie. Pilde: 

Deiunctul lasă în urma sa pe B (fiul său) şi pe A, 
Ă „_C şi D (nepoți dintr un fiu predecedat).—Moştenirea e 
9 “deferită tuturor celor ' patru rămaşi, care o împait 
"/ in. Stirpes şi B ia - -, iar A, C şi D iau cealaltă j jumă- 

OO tate, pe careo împart între ei, luând fiecare câte. — 
”  DarA nu se face “moştenitor. Porţia sa de - 3 ajunge 

vacantă şi măreşte numai poriile îraţilor săi, care “mai iau 
câte jumătate din d 3, adică i —B nu mai ia nimic, fiindcă, 
chiar dacă A rar îi existat la deschiderea moştenirii, B nu luă 
mai mult de 1 3, Cât a luat! . 
20.0 aa Defunctul a lăsat în urma sa pe A şi B; (bunicii de 

d P | pe tată şi pe C (bunica de pe mamă). — Moştenirea 
o__m € deferită tuturor acestor trei, care, fiind numai sui- 
|. tori, dar .suitori şi în linie paternă şin linie ma- 

i ternă, o impart in lineas şi Ciâ 3, iar A şi B 
o. împreună iau cealaltă jumătate şi dând'o în doua, 

“ fiecare ia câte d a — Dar, A nu se face moştenitor, Porţia sa 
măreşte numai porția bunicei B, care în total iă 2 1=7 — 

„C nu mai iă nimic, căci ea, chiar dacă A nar fi existat dela 
deschiderea moştenirii, tot nu luă mai mult de A 3, cât a luatl. 

  

25) D., 38, 16, de suis et legitim. 9... 
26) V. p. S01, ÎI, 1, fig. 20.    
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4) Măsura împărțelei, existentă în clipa deferirii moştenirii, 
rămâne neschimbată, chiar. dacă numai unul din delați nu se 
face moștenitor. Prima deferire determină măsura împăârțelei. 
40.0 0_n Defunctul a lăsat pe urma sa pe A (fratele său 
ze Ț german), pe B (bunica de pe tată) şi pe C şi D (buni- 
4 ciidupămamă).—Moştenirea este deferită tuturor ce- 
A lor trei rămaşi în vieață. — Fiindcă aceştia sunt suitori 

o ş Şi frate german (clasa a doua), împărţeala se face in 
„capita şifiecareiă câte —1.— Dar A nu se face moşteni- 

tor şi rămân delaţi numai B, CşiD. Porţia ajunsă liberă a lui A mă- 
reşte proporţional porţiile celorlalţi, adecă se imparte în trei părţi 
între B, C şi D şiin delinitiv Bă 241, Cat 3 şi DL — 
"Nu se poate zice, că rămânând delaţi numai suitorii paterni şi 
materni, moştenirea ar trebui să se împartă in lineas; căci atunci, 
B ar luă ziar Car luă A şi: D tot +; adică, deşi a dispărut: 
un concurent şi ar trebui, ca porţiile. celorlalţi să se mărească, totuşi C şi D ar luă tot umai câte 1, cât luau, când concură 
A. Ce fel de acrescenţă ar fi aceasta, care nu măreşte de loc 
porţiile bunicilor C şi D?! | o 

III. O parte din delaţi nu se fac moștenitori, dar ei mai au za 2 tovarăși de clasă, pe care îi înlăturau prin pre- 
X - Zenfa lor, Mi _ 

A » 1) In acest caz nu se întâmplă o acrescenţă, 
PM ci o deferire subsequentă parţială Ia tovarăşi de 

„10209 clasă, adică 'successio graduum se *ntâmplă şi 
] | parţial. Deci, successio graduum «rece înaintea E : A acrescenței, Pilde: 
99. In cazul de mai sus2, în loc, ca A şi B_ 

să nu se facă moştenitori, numiai A nu se face. 
„ Porţia lui A va fi deferită nepoților săi C şi D, scoboritorii săi 

imediaţi; ea nici nu măreşte porţia lui B şi nici 
7 „nu e deferită lui E, Si 

i L În cazul de mai sus%, în loc caA şi B să 
|% nu se facă moştenitori, numai A nu se .face. 
8. Porţia lui A-va fi deferită fiilor 'săi C şi D.. 

LI  Eanu măreşte porţia lui B; căci, dacă s'ar 
9%: întâmplă aceasta, B ar luă tot, deşi e în al treilea - 

| grad de înrudire cu. defunctul, pe când C şi D 
2 sunt în gradul al doilea! : pf 

21) V. mai sus p. 799, G, |, fig. 16.. 
'28) V. mai sus p. 800, fig, 17...
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In cazul de mai sus 2, în loc ca“A şi B să nu se 
a.0.D 00 facă moştenitori, numai A nu se face. Porţia lui 

“A. 7e Ava îi deferită ascendenţilor de gradul al doi- 
Pa lea, C, D şiE. Ea nu măreşte porţia lui B, 
N căci, el, deşi e rudă tot de gradul al doilea 

ui ca şi C, D şi E, ar luă tot, iar “aceştia nimici 
In Cazul de mai sus%, în loc ca A şi B să nu se facă 

a % moştenitori, numai A nu se face. Porţia lui A: 
este deferită fiilor săi C, D şi E. Ea nu măreşte 

2 porţia lui B. 
/, IN j 2) Măsura împărțelei este determinată de prima 
 /N | deferire. 
Pop Am văzut mai sus, . că moştenirea este de- 

| ferită lui A (Suitor de gradul întăi) şi lui B (frate . 
german) şi că împărţeala făcându-se in capita, fie care iă câte 
7 din moştenire. — A cade şi rămâne B. la locul lui A vin C, D. 
şi E Suitori de gradul al doilea. — Impărţeala în capita ră- 
mâne, Jumătatea lui A se împarte între C, D şi E, care fie- 
Care ia câte 3din ea, adică T — Dacă s'ar admite, ca să se 
iacă împărţeala din nou, atunci cei trei suitori de gradul al doi- 

"lea şi fratele german ar luă fiecare numai câte A. Deci, B, care 
în concurenţă cu A, suitor de gradul întăi, luă 3 prin dispari- 
ţia lui A pierde şi ar trebui să se mulţumească numai cu +. A- 
ceasta ar fi nedrept! 

Altă pildă: Detfunctul lasă în urma sa pe A (fratele său),. 
pe C, D,E,F,G,H şi 1 (nepoți din acest frate) şi pe B (ne- 
pot din alt frate predecedat). — Moştenirea este deferită lui A, 
îrate german, şi lui B, scoboritor de gradul întăi dintrun frate 
german predecedat. — C, D, E, F, G, H şi | nu vin la moşte- 

i nire, fiindcă tatăl lor (A) trăeşte.— Moş- 
>= tenirea se împarte în atâtea părţi, câte 

1! tulpini de fraţi sunt, adică în două. 
5 ZI Î A ia jumătate şi B tot jumătate, — 

9999999 94 Dar, A nu se face moştenitor. In locul 
său vin fiii săi. Impărțeala de mai 

inainte rămâne. Jumătatea de moştenire, care fusese deferită lui 

29) V. mai sus p. 800, fig: 18. 
30) V. mai sus p. 801, fig. 19, 
31) V. mai sus, tot pe această pagină fig. 18.
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A, este deferită fiilor lui C, D, E, F, G, H şi |, care o împart 
în 7 părţi şi fiecare iă “+ — Dacă sar admite, ca să se facă 
împărţeala din nou şi dacă s'ar aplică părerea lui Azo, atunci 
s'ar putea comite combinaţii incorecte. S'ar putea găsi un sfă- 
tuitor, care să spună lui A: Că e o nenorocire, că el este de 
faţă; căci, dacă n'ar fi de faţă, moştenirea ar fi deferită fiilor 

- săi şi lui B, care, contorm părerii lui Azo (primită la Paris şi 
în Germania%), ar împărţi-o in capita şi fiecare ar luă câte 3 
în loc de câte n Şi că, de aceea e mai bine, sărenunțela moşte- 
nire în favoarea fiilor săi!! — Aceasta ar fi nedrept! De: aceea, 
măsura împărțelei rămâne determinată de prima deferire. 
-H. In contra sistemului de moştenire al lui Justinian se - 

“spune următoarele&: Si - 
|. Clasa II este curios de tot alcătuită! | a 
Moştenirea este deferită suitorilor în înfinitum alăturea cu . 

fraţii şi surorile germani. : | E 
Impărţeala moştenirii între suitori, când in lineas, când in 

capita, este o năsdrăvănie uluitoare, fiindcă porţia îraţilor, după 
cum am văzut, poate să se micşoreze, când concurează cu sui 
tori foarte îndepărtați, în loc de cu de acei mai apropiaţi! 

* Dece în această clasă moştenirea este deferită numai şi 
" “scoboritorilor de gradul întâi, iar nu şi scoboritorilor mai înde- 

părtaţi din fraţi şi din surori germani ? De ce, îndrituirea de repre- 
zentare să se oprească la gradul întâi şi să înceteze pentru 
gradele următoare ? | | e 

II. Deosebirea dintre clasa ÎI şi acea III este neindreptăţită. 
III. De aceea principiul, care să servească de bază deferirii 

ab intestato a moştenirii; trebuie să fie principiul tulpinar. Tota- 
litatea rudelor să fie separată în tulpine, sau parentele, linii, şi 

“anume: | | 
.. 1) Intâia parentelă să fie aceea a scoboritorilor aceluia, care - 

a lăsat. moştenirea, a scoboritorilor lui decujus. | | 
„A doua parentelă .să fie aceea a părinţilor lui decujus şi a 

'scoboritorilor lor, - 
„A treia parentelă să fie a bunicilor lui decujus şi a scobo-. 

ritorilor lor, ş. a. m. d. De pildă: Dă a 

32) V. mai sus p. 792, No. 3. 
33) E. Eck, |. c., Cap. II, Anhang, Die Intestaterbenordnung neuerer 

Geselzbiicher,. -
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Intâi, vin la moştenire moştenitorii din parentela întâia, a-. 

  

dică A, B, C; iar X nu vine, fiindcă trăeşte tatăl său (4).— Dar, dacă acesta nu se va face moştenitor, atunci va veni X. 
Al doilea, dacă nu-s moştenitori din parentela întâia, vin. acei din parentela a doua, adică E, G,H şi. 
Al treilea, dacă nu-s moştenitori nici din parentela a doua, „Vin acei din parentela treia, anume K„L, M, N, O,P, Q,R, Sşi T; iar Yşi Z nu vin, fiindcă taţii, lor (L şi R) trăesc.— Dar, dacă 

L şi R nu se fac moştenitori, atunci vor veni Y şi Z, 
2) Acest sistem, într'o parentelă îndepărtată, duce la o spâr- cuire a moştenirii în quote prea mici..De aceea, el trebuie în- dreptat sau admiţându-se, ca. îndrituirea de moştenire să nu se întindă dincolo de a treia paârentelă, sau ca în a treia, ori a 

patra parentelă. să se dea. preferenţă gradului de apropiare. 

$ 406. Succesiune independentă de Novelele 118 și 127.— Succe= . siuni neregulate sau extraordinare. 

„A- Succesiune neatârnată de novela 113 şi 127, 
. Justinian. prin aceste două novelle n'a spus nimic de suc-- cesiunea soțului supravieţuitor, nici că 0.desființează, nici că o- | „păstrează; De aceea, se poate zice, că n'a desfiinţat-o ; aşa că. „Pe lângă cele 4 clase de mai sus, se poate admite, o a cincea: „clasă, în care, în lipsă. de. cognaţi, vine soţul supravieţuitor 1. 
Temeiul deferirii în această clasă nu este cognaţia, ci: " “afinitatea, Pentru ca soţul. supravieţuitor să: poată veni: la MoOş- tenirea celuilalt soţ detunct, se cere, ca în clipa, în carea murit 

  

1) J-» 3,.9, de bonor, poss. $ 6; D.,:3%8, 11; unde vir et- uxor;. C., 6, 18, e0d, :. -



  

a "-3) Novella 53;.cap::6. 8.2; Novella HIT. pa Ti 
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„unul din soţi, să îi existat o căsătorie valabilă între el şi acel, 
care i-a supravieţuit; adică să nu îi fost: + destăcută, căsătoria 
dintre ei 2. o 

_B. Succesiuni neregulate sau extraordinare. - 
- Acestea se numesc „neregulate sau extraordinare. (extra * 

Ordinem), fiindcă nu sunt rânduite în şirul claselor (ordines), ci 
alăturea cu cele patru clase şi, de regulă, îndrituiesc numai la 
o parte din moştenire. . 

Ele sunt mai numeroase: 

+1. Văduva săracă (Mulier inops, mulier pătper), . 

, 
4 

7 “Femeia, care s a căsătorii făr'de zestre (mulier dotat 
este presupusă, că-i săracă 3. 

“In caz de căsătorie făr'de zestre, ori fir de donatio propter 
nuplias, Justinian recunoscuse femeiei ori bărbatului sărac o în- 
drituire de succesie reciprocă pentru o pătrime 4, Dar, mai; pe 
urmă, a desfiinţat această succesiune reciprocă, lăsând fe- - 
meiei următoarea întrituire : 

1) Văduva săracă este inărituită la moştenirea soţului” său 
„bogat, adică dacă acesta, când a murit, a lăsat avere 6, Ei i se cu- 
vine 7: Sau o pătrime din moştenire, dacă vine în concurenţă cu trej,” 
ori mai,puţin delaţi ab intestato. Sau 0, parte: virilă, dacă vine 
în concurenţă cu patru, ori mai mulţi delaţi. De pildă: Dacă 
Sunt 5 „delaţi, şi o văduvă săracă, adică dacă în total/sunt 6 
înşi, partea văduvei va fi de o şesime, : 

Când ea concurează “ cu proprii săi fii, are numai uzujructul 
părţii sale, iar nuda proprietate se cuvine acelor .- fii &—in cele- 
laite, cazuri are proprietatea deplină a. acestei părți d, | 
*  Pentră ca să Se ştie, dacă văduva, săracă prizizeşte partea 
sa, trebuie să se ţină socoteală de. tot ceea, ce soțul său defunct 
i- a lăsăt, prin vre-o „rândueală mortis causa e A 

2) D,, 38, 11, unde vir et uUxor., 1$1. it mut 

4) Novella 54, cap. 6. . i 

5). Novella 117, cap; Baii 

5) Novella 53, cap. 6 8.2; .. II NE CDI: i ji 

7) Novella 117, cap. 5. : a aa: 
8) Novella 117, cap. 5, verbis, „Ata « cupe II IE i i 

: DV. mai sus n, 7, | II IRA | 

10) Novella 53, cap. 6, pr. ci
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In orice caz, ea nu poate luă mai mult de. cât o.sută de. 
litre (25 ocale) de aur (centum librarum auriu, 

2) Indrituirea văduvei sărace este ea o indrituire de moş= 
tenire, ori o îndrituire de creanță ?. o | 

Când partea ei este redusă la 25 de ocale de aur, p. c. 
şi când are numai uzufructul, îndrituirea văduvei sărace este o. 
îndrituire de creanță. Aceasta se recunoaşte de toţi... 

In celelalte cazuri chestiunea e foarte controversată: Unii: 
romanişti susţin, că văduva are tot o îndrituire de creanță fiindcă. 
nu se poate, ca Justinian să fi plăsmuit două feluri de îndri- 
tuiri pentru ea. Deci, ea nu va fi ținută pentru datoriile de-. 
functului, în proporţie cu quota sa, şi n'are nevoie să facă actul:' 
de dobândire. Dar mare jus accrescendi. — Alţii susţin, că ea are 
o îndrituire de moştenire, fiindcă izvoarele noastre . greceşti o: 
numesc sinclironoamă, comoştenitoare 12, . 

II. Liberi naturales (Copiii născuţi din concubinat). ME 
Dacă tatăl lor n'a lăsat nici văduvă, nici scoboritori legi- 

timi, copiii naturali sunt îndrituiţi, de la Justinian, la o şeşime- 
„din averea tatălui lor '3.—Plictisit. de plângerile concubinelor,.. 
Justinian a mai rânduit, că aceşti copii trebuie să împartă acea: 
- cu mama lor, dându-i o porţiune virilă 14, a 

» Dacă tatăl lor a lăsat văduvă, ori scoboritori legitimi,. 
- copiii naturali şi mama lor sunt îndrituiţi numai la alimente, 

care trebuie să le fie procurate în raport cu averea rămasă î5,. 
„Aceste îndrituiri se cuvin deasemenea şi tatălui natural faţă. 

de copiii săi 16, ÎN 
"UI. Impuberul adrogat. 
Acesta, dacă este emancipat de 'adrogator, este îndrituit,. 

după cum ştim, la quarta divi Piiui, 
"IV. Adoptatul din trei bărbaţi. (Adoptatus ex tribus maribus),. 

Dacă el este emancipat de adoptator, e îndrituit, după cum: 

  

11) Novella 117, cap. 5. 

12) Dernburg, |. c, III, Ş 136, n. 2; Vangerow, Pandekten, II, $ 488, p.. 
307, n. 5. - 

: 13) Novella 18, cap. 5; Novella 89, cap. 12$5. 
14) Novella 18, cap. 5; Novella 89, cap. 12 4, 
15) Novella 89, cap. 12 în fine. . 
16) Novella 89, cap. 13. - . . A 

17) V, mai sus $ 362, n. 26, p. 638. —]., 1, 11, de adopt,$3 in fine: C., 8, 47, eod,, 2 pr, "
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stim, la Quaria Afiniana. — Justinian a desfiinţat această 'in- 
drituire 18, 

_“V. Dacă nu sunt nici cognaţi, nici soţ supravietuitor, nici 
văduvă saracă şi nici copii naturali !9, moştenirea este deferita 
ab intestato la persoane, care nu sunt nici rude şi nici afini. 
La o asfel de moştenire vin: | 

! 1) Biserica, dacă defunctul fusese cleric în clipa morţii. 2. 
2) Curia, dacă defunctul fusese decurion în clipa morţii 2:. | 
3) Breslele numite cohortales (mici: funcţionari sub ordinele 

lui praefectus praetorio, ori ale guvernatorului provinciei), navi- 
cularii (stăpâni de corăbii, armatori), fabricenses (armurieri), 
dacă defunctul făcuse parte din vreuna din ele în clipa morţii 2. 

4) Legiunea, dacă defunctul fusese pedestraş în clipa morţii 23, 
5) Vexilaţia (polcul de vexilari), dacă defunctul fusese 

„Vexilar (ostaş veteran reangajat) în Clipa morţii 24. 
6) Fiscul, în lipsa celor de mai sus35, 
VI. Ingrijitorul uuui nebun, drept răsplată, că Pa îngrijit. 

până la moartea lui, este îndrituit la moştenirea acestuia, dacă 
îndrituiţii ab intestato, ori cei testamentari, n'au îngrijit de el, 
deşi au fost somaţi, — Acest fagrijitor este obligat să execute 
legatele şi celelalte sarcine impuse. delatului testamentar prin 
testamentul, pe care l-ar fi făcut 'furiosus, pe când eră capabil 
de a-l face&. | 

C. Impăratul Constantin a rânduit, că, dacă avem de a face 
cu tovarăşi ai unei dărnicii împărăteşti (socii liberalitatis impe- 
rialis) şi dacă unul din ei moare înaintea celorlalţi făr'de moş- 
'tenitori, partea sa din liberalitate măreşte părţile celorlalţi -to- 

  

18) V. mai sus $ 363, n. 13, p. 660, _ 
19) Nu e nevoie de adăogat „nici moştenitori testamentarie, fiindcă . 

„aceasta e cuprinsă implicit, întru cât, numai în lipsă de delaţi testamentari, moştenirea este deferită ab intestato. E ” 20) C., 1, 3, de episcopis, 20 $ 1; Novella 131, cap. 13. 
21) C,, 6, 62, de hered, decurionum, 4. 
22) C.» 6, 62, de hered. decurionum, 1, 3 şi 5. | 
23) C., 6, 62, de herea. decurionum, 2; D., 28,-3, de injusto testam.,6 :$ 7 in fine: 
24) V. mai sus n. 23,- 

. | 25) Uipian, Reg., 28 $ 7; C., 10, 10, de bonis vacantibus, 1 şi 4. V.- :mai jos „Bona vacantia, hereditas vacans". E 
26) Novella 115, cap. 3 $ 12. -
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varăşi 2.— Fiindcă tovarăşii rămaşi în vieață succedează în partea unuia din ei din pricina morței acestuia, succesiunea lor este 
0 successio mortis causa, Fiindcă această succesiune nu se în- 
tâmplă din pricina unui testament, ea este o successio mortis 

“ causa ab intestato. — „Dar, oare această successio mortis Causa ab intestato este ea şi o hereditas ab intestato ? Nul E drept, 
că avem de a face cuo succesiune; dar, aceasta nu-i o succesie 
per universitatem, fiindcă e privitoare numai la o parte din a- 
verea defunctului, iar nu la întreaga lui avere. 

Secţia II. 

| DEFERIREA TESTAMENTARĂ A MOŞTENIRII. i 

| $ 2407. Testamentul, Codicilul, 

A. Testamentul. 
"Testamentul (festamentum) este un act unilateral, fie scris, fie oral, de ultimă voinţă, prin care o persoană numeste moş- tenitor al său pe o altă persoană, n 
Acel, care face un astfel de act, se numeşte festator. — Nu- mirea de moştenitor se numeşte feredis institutio. — Acel numit moştenitor prin testament. se numeşte heres institutus. — Testa- mentul făcut în scris se numeşte testament scris, iar cel făcut oral se numeşte testament oral. — Dacă testamentul este scris, vorba testamentum arată şi înscrisul, fie fabulae, adică tablele cerate, fie. hărtia, pergamentul etc,, pe care este scris, 
Testamentul frebuie să cuprindă numirea de moştenitor. Aceasta (heredis institulio) este velut caput et fundamentum to- ius testamenti == caşi capul şi temelia întregului testament 2, De aci urmează, că nu se poate să existe nici testament: făr' de „numire de moştenitor (fără de heredis institutio) 3 şi nici moşte- 

  

27) C.; 10, 14, si 'liberalitatis, imperialis Socius sine herede decesserii, 1.. 1) Cajus, 2 $ 229; ],, 2, 20, de legatis, $ 34; Ulpian, Reg., 24 $ 15.— Cf. Ulpian, Reg., 20 $ 1 şi ]., 2, 10, de testam. ordinadis, pr.! D., 28, 1, qul iestam. fac. poss. 12. | 2) Cajus, 2 $ 229, 5 a 3) Cajus, 2 $ 24; Ulpian, Reg., 24 $ 15; D., 28,5, de hered. instist. 1 pr,
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nitor numit (heres institutus), succesor per universitatem numit, 
făr'de testament 4! . ” | Ă 

Alăturea de numirea de moştenitor, testamentul poale cu- 
prinde: Substituţii de moștenitori, desmoşteniri, legate, fideico- 
nise, adrogaţii, adopţii, numiri de tutori, desrobiri, instrucţii pri- 
vitoare la înmormântarea defunctului ş, a 5, 

_B. Codicilul, E 
Codicilul este un act unilateral, fie scris, fie oral, de ul- 

“timă voinţă, care nu cuprinde nici 0 numire de moștenitor 5 —0 
singură abatere: Numai ostaşii pot. să numească moştenitori şi 
prin codicili 7, . . a | . 

| In izvoarele noastre din vremea dreptului clasic, vorba co-. 
dicil se găseşte totdeauna la plural, codicilii, Intrun singur izvor,. 
care se pare, că nu-i autentic, se găseşte la singular.8. De la Dio-- 
cleţian se întrebuințează numai la singular, codicillus. — Intrebu- 
inţarea pluralului (codicilli) se explică prin aceea, că trebuia să 
fie cel puţin două tăblițe cerate, | | 

„ Codicilii pot cuprinde: Legate, fideicomise, adrogaţii, a- 
dopţii, numiri de tutor, desrobiri, instrucţii privitoare la înmor- 
mântarea deiunctului ş, at%.—Codicilii, neputând cuprinde numiri 
de moştenitori (înmoşteniri), nu pot cuprinde nici Ssubstituţii de 
moştenitori, nici desmoşteniri şi nici revocări de numiri-de moş- 
tenitori 10, SE 

C. Romanii până la Octavian August au cunoscut, ca act 
| de ultimă voinţă, numai testamentul. De la”acest împărat au cu- 
„noscut şi codicilii !!. Deci, 

  

+). De când s'a plăsmuit fideicomisele universale, nu mai este ade- "vărat, că cineva numai prin testament poate să-şi dea un succesor uni- versal. — V. Maynz, 1. c.. II, $ 379, n. 4. . 
5) Y mai sus $ 362, n. 22, p. 657; $ 363, n. 23, p. 6F1; 8378, n. 5şi urm, p. Tll.. " , , - „„„6).Cajus, 2 $ 273; ]., 2, 25, de codicillis, $.2; D., 29, 7, de jure co= dicill., 2 $ 4, 6 pr, 10, 13 8 1; D., 3%, 1, ad;Sc, Trebell., 16; C., 6, 23, de 

:testam.. 14, C,, 6, 27, de necessarils servis, 5 81; C., 6, 36, de codicillis,2 şi 7. 7) D., 29. 1, de testam. militis, 36 pr. DN 8) D, 35, 1; de condic. et demonstr, 38 in fine. e 
9) D., 29, 7, de jure codicill., 10, 27 $ 1; C., 6, 36, de codicillis,.7; „Du 27, 9, de reb.eor. qui sub tut, 1$2. iN 
10) Cajus, 2 $ 273; [., 2, 25, de codiciliis, $ 2; D., 29, 7, de jure co- dicili., 2 $ 4, 6 pr. 10, 138 1; D., 36,1, ad Sc. Trebell. 16, C., 6, 23, de «destameniis, 14; C., 6, 27, de 'necessariis servis, 5 $ 1; C.,6, 36, decodiciilis, 2 şi 7.—V. Maynz, |. c., III, $417, n. 55, - AIE - 11) ].. 2, 25, de codicillis, pr.
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Inainte de Octavian trebuie să zicem, că testamentul este 
rânduiala de ultimă voință ; iar de la- acest împărat, este o rân- duială de ultimă voinţă 2, 

Formalităţile testamentelor!. 

$. 408. Testamentum calatis comitiis, 

|. Testamentul calațis comiliis este testamentul făcut faţă: 
de comilia calata, adică faţă de poporul (coram populo) adunat în . comiţii prezidate de pontifex maximus, ori în numele pontiticilor de rex sacrorum. Comiţiile acestea se 'ntrunesc de două ori pe- an şi, în faţa lor, fiecare cetăţean poate să-şi arate voinţa de a numi moştenitor, de a-şi face testamentul 2, 

Acest testament străvechiu se poate face numai in timp de: pace, este conform cu jus civile şi este şi un testament public.— - EI e făcut dintr'o dată, fără întrerupere ; deci, iîntrânsul se găseşte: 
elementul numit unitas actus. a 

Forma aceasta de testament începe să cadă în desuetudine şi de pe la sfârşitul Republicei nu se mai întrebuinţează 3, | II. Ce rol au comitia calata la tacerea acestui testament? Chestiune foarte controversată 4| ” 
Se susţine, că ele votează ; deci, poporul este /egiuitor, iar: 

testamentul este /ege.— Pentru ca un cetățean să-şi poată face 
testamentul trebuia numai de cât o lege. La 'nceput- legea de-.. ferea moştenirea rudelor de aproape; acestea trebuiau s*o dobân= dească. Persoana, care voia să defere moştenirea unuia, care nu eră rudă, se abătea de la lege, -derogă de la aceasta. Insă de- rogarea de la o lege nu se poate face de cât printr'o lege nouă. Ca să se facă o lege nouă, trebuie, ca ea să fie votată de le- giuitor, adică de popor adunat în comiţiile calata, — Dar, mai. 
pe urmă rolul poporului a ajuns o formalitate goală! 

  

12) Dernburg, |. c., III, $ 66, n. 1. e 
1) Th. C., 4, 4, de testamentis; ]., 2, 10, da. testa. ordinandis; D., 28, 1, qui testam, fac. poss.;-C., 6, 23, de testamentis. 
2) Cajus, 2 $ 101; Uipian, Reg, 20 $ 2; |,n.1,$1; Theophil, Para- phrasa ad ]., ft, $1. . . . 
3) Cicero, de oratore, 1, 53. 

_ 4) Maynz, |. c,, III, Ş 365, A, 10 în fine; Girard,l. c., p. 815, n, 2, p. "816, n. 1 şi p. 817,n.1,2şi8, o i
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Alţii susțin, că la facerea testamentelor poporul niciodată 

ma luat parte ca legiuitor, ci numai, ca să dea mai multă pu- 
blicitate actului şi ca să-l autentifice. — Paterfămilias, după cum 
am” văzut, are o putere nemărginită asupra familiei sale ; el poate 

face orice vrea chiar cu persoanele supuse puterii sale, deci cu 

atât mai mult poate face orice 'cu lucrurile şi indrituirile sale; 
— Cel mult se poate zice, că testamentul este o lege casnică, 
după cum se zice, că o convenţie este-legea părţilor.—Dar, pentru 

ca voinţa lui paterfamilias să aibă tărie şi după moartea sa, să fie 

lege şi dupăemoartea sa,trebuie, ca la aratarea voinţei să[fie faţă “ 

martori, care să-l audă, că voeşte, ca averea sa să treacă la 

cutare persoană. 

1l]. Am spus, că de două ori pe an se putea face acest fel 

de testament. Când? Chestiune controversată ! 5 
Fiindcă în Faste se găsesc literele Q. R. C. F (quando rex 

- comitiavit fas = când regele e obligat să convoace comiţiile) la 
datele de 24 Martie şi 24 Mai, se susţine, că în aceste două zile 
“se fac testamentele; căci, regele fiind obligaţ să convoace atunci 

comiţiile, cetăţenii sunt siguri, că vor putea să-şi facă testa- 
mentele. 

Se obiectează, că datele pe de o parte sunt prea apropiate ' 
(de la 24 Martie la 24 Mai), iar pe dealta sunt prea indepărtate 

(de la 24 Mai la 24 Martie următor). 
Se respunde, că, pe atunci războaile fiind dese, cetățeanul: 

poate să-şi facă testament şi în faţa armatei. 

Ş. 409. Ţ estamentum in procinctu,. 

|. Testamentul in procinciu este testamentul făcut faţă de 
„ exXercitus armatus expeditusque, îață de oastea înarmată şi gata 
„de a plecă în campanie !, adică tot coram populo. 

Acest testament deasemenea străvechiu se poate face numai 

în vreme de războiu, este conform cu jus civile şi este un 

testament public.—Şi el e făcut: dintro dată,îăr'de întrerupere; 

deci şi ?n el'se găseşte elementul unitas actus 2, i 

5) Girard, |. c., p. 814, n. 
1) V. mai sus Ş og, n. 2 2, Vellejus Paterculus, 2, '5, 2. (Quintus 

„Metellus. Macedoneanul, 148 î. Ch.). Frontin, Siratag,, 4, 1, 23, 
2) Cicero, de natura deor., 2 3, 9.
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- Această formă de testament cade şi ea în desuetudine tot pe la sfârşitul Republicei. . 
| | Forma aceasta se poate îintrebuință de toate persoanele, care fac parie din oaste; deci, şi de plebei, care, la *nceput, nefăcând parte din comitia calata, este îndoială, că ar fi putut întrebuinţă forma calatis comiliis.—Dar, nu poate fi întrebuințată de seniores (acei mai mari de 46 de ani), căci ei nu fac parte din armata activă, 

II. Ce rol are armata Ia facererea acestui testament? Ches- „tiunea este deasemenea controversată ! 3 
Unii susţin, că armata are rolul de legiuitor. 
Alţii susţin, că armata are rolul de a da publicitate actului şi de a-l autentifică, . 

| 
> 

$. 410. Testamentum per aes et libram 

In cazurile grabnice, d. p., în caz de pericol de moarte, . nu se poate intrebuinţă nici una die cele două forme de mai Sus, fiindcă sau nu este vreme de aşteptat până la data, când comiţiile vor fi convocate, sau nu este vreme de războiu, ca oastea să fie înarmată şi gata de a plecă în campânie.— Afară de aceasta, “a face testament, fiind sănătos, se credea, că e piază rea A Ca să se înlăture acest neajuns, s'a ivit o altă formă de “testament, tot potrivită cu jus civile, şi anume testamentum per aes et libram. Acesta a trecut prin două faze: Faza 1. | da 
Testamentul Per es et libram oral. Testatorul, printro mancipaţie de formă (dicis gratia), trece averea sa altei 'per- “soane cu însărcinarea, sau ca s'o treacă mai departe celuia, pe care voia să-l numească moştenitor, sau ca din acea avere, să dea o sumă determinată, fie unei rude. anumite, fie altuicuiva anume determinat 2, sau şi alte însărcinări, 
Testatorul dă o astfel de însărcinare prin viu graiu, prin- 

  

3! Girard, |. c,, p. 818 şi 819. LL 
1) Cajus, 2 $ 102; Theophil, Paraphr. ad ]., n. 1, $1. 2) V. mai sus n. |],. | ,



„= 815 — 

to declaraţie făcută în public, palam : nuncupabal. De aci s'a 

format numele de nuncupatio dat acestei declaraţii 3. 
Acel, care cumpără averea printr'o astfel de mancipaţie se 

numeşte familiae emtor. — EI, la 'nceput,. este un intermediar 

intre testator şi moştenitorul numit. De aceea în izvoarele noastre, 
e pomenit numai la singular. — Deci, nu-i moştenitor, ci numai 

loco heredis (în locul moştenitorului) 4.— Familiae emior nu poate 

Ji o persoană de sub puterea testatorului, căci acest fel de per- 

soane m'au capacitatea de a dobândi pentru ele. — Executarea în- 
sărcinărilor date lui familiae emtor atârnă de buna lui credință. 

| - Nuncupaţia testatorului are putere de lege, conform regulei 

“ cum nexum faciet mancipiumaue, uti lingua nuncupassit ita jus 

esto, dacă e făcută de o dată cu mancipația, fără întrerupere, 

uno actu. De aceea, elementul unifas actus, care se subînţelegea 
de la sine în testamentele calatis -comitiis şi in procinctu, acum 

e cerut anume, ca să existe. Dacă mancipaţia ar fi separată de - 
nuncupaţie printr'un “răstimp oarecare, atunci am avea, nu un 

testament, ci, dintr'o parte, o -înstreinare între vii irevocabilă, iar * 
din cealaltă parte o dispoziţie mortis causa lipsită de forţă civilă. 

Martorii de la această mancipaţie sunt persoane de con- 

trol, nu numai simpli informatori; de aceea, nu pot face parte 

nici din familia testatorului, nici din acea a lui familiae emtor, 

căci sunt interesaţi (reprobatum est enim in ea re domesticum - 

testimonium) 5. 
“ Forma aceasta de testament are un mare neajuns : Nuncu- 

paţia fiind verbală şi publică, se ştie, cine vor fi moştenitori şi 

legatari. Din această pricină, întăi, testatorul, care ar fi dorit să 

țină secret numele moştenitorilor şi ale legatarilor, nu poate 

face aceasta ; al doilea atât testatorul, cât şi viitorii moştenitori 

şi legatari sunt expuşi la primejdii (periculo insidiarum subji- 

cerentur). Moștenitorii şi legatarii viitorii, pierzând răbdarea de 

a aşteptă moartea lestatorului, pot să-l ajute, ca să moară mai 

de grabă. lar rudele înlăturate de la moştenire, la rândul lor, 

  

3) D. ft, 21 şi 25; D., 28, 5, de hered. inst, 58 pri; D., 29, 7, de 

jure codicill., 20. 
4) Cajus, 2 88 103 şi 105.—Theophil, Paraphr. ad ]., &. t., $ 1, zice, 

„că familiae emptor eră, la 'nceput, moştenitorului insuş. Dar, V, Mayaz, | . 
c., IMI 8 365, n. 11 şi 12; Girard, |, c.,p. 819,n.2. RI 

| 5) Cajus, 2 S$ 105 și 106; [ft $ 9 D., îi. t, 20 8$ 1-3,



— 816 — 

pot să înlătureze pentru totdeauna pe moştenitori şi pe legatari | Faza IL ! ” 

"ter veteris juris imitationem), îşi adaopă de formă (dicis gratia) şi un familiae emptor, căruia îi trece tot de formă averea sa. Aceasta rosteşte următoarele cuvinte. (prin care arată, că dobândeşte bunurile, nu pentru dânsul, ci Cu însărcinarea de a le trece celor arătaţi prin nuncupaţia testatorului) : „Familia pecuniague tua endo mandatelam custodelamque Meam, quo tu jure testamentum facere possis secundum  legem Publicam, hoc aere (aeneaque libra) esto mihi empto, adică, pentru ca tu să poţi face un testa- ment conform cu dreptul, averea ta, „încredinţată în păstra- rea şi paza mea, să fie cumpărată de mine“ şi loveşte cântarul cu banul de aramă (aes), pe care-l dă testatorului ca în loc de preţ (velut pretii loco). — După aceasta, testatorul pre- zintă martorilor înscrisul pe table cerate şi rosteşte vorbele ur- “mătoare „ae ita uti în his tabulis cerisque scripta Sunt, ita do ifa lego, ita testor, itaque vos. Quirites testimonium mihi perlibe= tote. (Acestea, aşa după cum sunt scrise în aceste table cerate, aşa dau, aşa leg, aşa testez, şi aşa voi Quiriţilor să-mi daţi mărturie).“ — pe urmă tablele sunt legate cu sfoară, pecetluite cu peceţile celor cinci martori (care trebue să fie faţă la ori ce man- cipaţie), şi în sfârşit alături de fiecare pecete se scrie numele aceluia, a căruia este pecetea, aşa-că se ştie, cine şi al.cui tes- tament a semnat (quis et cujus testamentum sienaverit). -Pecet- luirea se numeşte sionare, obsiznare, obsignatio, iar scrierea nu- * melui alăturea de pecete se numeşte adscribere, adscriptio, su- perscribere, superscriptio. 
| Familiae emtor nu mai este acum loco heredis, ci un simplu figurant. 

- Martorii au rămas persoane de control; “iar nu numai Simpli informatori şi tot nu pot să facă parte nici din familia testatorului, nici din acea a lui familiae emtor ; căci ca să se imiteze cele de odinioară (propter veteris juris imitationem), se 
6) Ci. Cajus, 2 S$ 103, 104, 105 şi 105.—Girard, | C, p. 822 şi 823.
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consideră, că, tot ceeacese petrece cu ocazia facerei testamen- tului, se petrece între testator şi familiae emptor, care odinioară eră loco heredis, iar nu un simplu figurant.—Dar, martorii pot să îie sub patria potestas a moştenitorului numit şi viceversa 7, 2) Testamentul per aes et libram oral 8, Dacă testatorul vrea să facă un testament oral, poate să-l facă, aratându-şi prin viu graiu voinţa sa faţă de libripens şi de martori, după ce a făcut mancipaţia. | 
3) Testamentul per aes et libram, atât oral, cât şi scris, este un testament privat. — Acel oral din faza a doua e pomenit încă de Ulpian 9— Acel scris eră mai des întrebuințat  (Cajus nu vorbeşte de cât de forma scrisă) şi s'a întrebuințat până pe. vremea lui Constantin. 

| 

$. 411. Testamentul pretorian. 
; 

„Forma per as et libram a testamentului este un progres faţă de formele. de mai inainte, fiindcă testamentul se poate face în scris şi deci poate îi secret. Totuş el cere prea multe formalităţi. Ca să se simplifice lucrurile, pretorul n'a mai cerut să se facă nici mancipatio per aes et libram şi nici nuncupaţia, ci sa mul- tumit cu următoarele trei elemente !: Redactarea corecță şi în | scris a testamentului, întrunind condiţiile unei nuncupaţii testa- mentare, Pecetluirea acestuia cu 7 peceţi (cinci ale martorilor, una a Jui libripens şi una a lui familiae ermtor). Martorii să fie idonei (capabili de a fi martori la facerea unui testament). . Dacă testatorul în clipa morţii fusese capabil de a-şi face testamentul şi dacă moştenitorul numit (heres institutus) fusese capabil să fie numit, moştenitor, atunci pretorul 2 pe temeiul în- „Jățișerii unui - astfel de testament, acordă moştenitorului numit "prin el Bonorum Possessio secundum tabulas.— Mai târziu nu mai este nevoie de înfăţişarea înscrisului, ci e „deajuns dovada, că 
PI 

7) Cajus, 2 $ 10. .: | 
8) V. Girard, 1 C., p. 822, n, 2, - 
9) D.,-28, 1, qui testam. fac. poss., 21 pr.—V, Girard, 1. c., p.823, n.2. 1) Cajus, 2 $ 119. - e / . 2) Cicero. in Verrem, 1, 1, 45.
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au existat tabelele testamentului 3, pentru ca să se acorde bo- 

norum possessio secundum tabulas î. -- 
Şi testamentul pretorian este un testament privat 

Ş 412. Testamentele legiuirilor împărăteşti până la Justinian. 

|. De la Constantin, testamentul privat scris trebuie să fie 
făcut faţă de cinci martori şi să aibă cinci peceţi iar cel ora? 
să fie făcut faţă de şeapte martori !. 

[]. De la Theodosiu II, fiindcă se introdusese iscălirea (Sub-- 

scribere, subscriptio) actelor, martorii, care erau de faţă la facerea. 

testamentului, refuzau să-l iscălească, dacă nu li se arată tes- 

tamentul, ca să-l poată ceti. De aci rezultă neajunsul, că iar 

nu se putea păstră secret numele acelui instituit moştenitor. Ca. 

să înlăture acest neajuns, Theodosiu II, rândueşte următoarele 2: 
1) Testamentul să fie înfăţişat strâns (d. p. făcut sul), până 

unde erau scrise rânduelile de ultimă voinţă. » 

- 2) Testatorul să iscălească şi să declare, că actul este. 
testamentul său. 

3) Martorii să iscălească in reliqua pare, adică în partea 

rămasă nescrisă. 

III. Testamentum- tripertitum 3. Mai târziu, Theodosiu Il con- 
topeşte testamentul civil cu testamentul pretorian şi plăsmueşte- 

testamentum tripertituin (testamentul tripartit) scris, numit astfel, 
fiindcă este alcătuit din trei feluri de formalităţi: 

1) Prezenţa martorilor şi unifas actus luate din vechiul. 
jus civile +, 

| 2) Numărul de şeapte al martorilor şi pecetluirea testamen-- 

tului (obsignatio) luate din dreptul pretorian 5, 

3) D., 37, 11, de bonor. poss. sec, tab., 1 $Ş 2—4. 

4) V. Maynz, |. c., Ul, $ 365, n. 35—44; Girard, 1. c., p.825,n. 1 în fine. 

1) Th. C., 4, 4, de testamentis, 1, 3 $ 1, 7 $ 2; ]., 2, 10, de testam.. 

ordin., $ 14; C., 6, 23, de testam., 21 & 4, 26. 
2) Novella Theodos., (IX) XVI din 1 Sept. 439. a 
3) Novella Theodos., II, 16, 1; Îi 2, 10, de testam. ordin., $ 3; C,6, 

23, de testam,, 21. 

4) D., 28, 1, qui testam. fac. poss., 21 $ 3. 
5) V. Maynz, |. c., III, 8 365, n. „ 23 şi n. 5; Girard, L e. p. "826, n 

5 şin. 6.
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3) Subscrierea (subscriptio) testatorului şi a martorilor luată 
"din dreptul împărătesc.—Dacă testatorul nu ştie, ori nu poate să 
iscălească, un octavus subscriptor va iscăli 6, a 

Această formă a fost primită de Justinian. De aceea, despre 
ea vom vorbi cu deamănuntul mai jos 7. 

IV. Testamenta publica. Acestea sunt de două feluri: Tes- 
tamentum judiciale şi testamentum principi oblaturn. 

Testamentum iudiciale (testamentul judecătoresc) sau: fes- 
tamenium apud acta conditum 5, Ca să tacă un astfel de. testa- 

„ment, testatorul se înfăţişează la: dregătorie (fie guvernatorul 
provinciei, fie curia) şi declară (publicare), face o declaraţie 
verbală, prin. care arată, pe cine voeşte să aibă de moştenitori. 
Dregătoria încheie un proces verbal şi-l depune spre păstrare 
în arhiva sa. — Această formă a fost admisă înainte de domnia lui. Honoriu şi a lui Theodosiu 119, | a 

Testamentum principi oblatum'0. Testatorul trimite declarația 
sa scrisă de ultimă voinţă împăratului, care o ceteşte în sfa- 
tul împărătesc şi o depune în arhiva împărătească, 

V. Valentinian III în anul 466 rândueşte, că, dacă un tes- 
tator scrie ci mâna sa întreg testamentul, acesta, tesfamentum 
holographum, este valabil, chiar dacă nu fusese martori de faţă 
Şi chiar dacă nu fusese iscălit. — Justinian ma primit această 
formă de testament?2, e 

$ 413. Testamentum solemne al lui Justinian 4. - 

Justinian a primit formalităţile lui Theodosiu 11 privitoare la testamentul tripartrit. Acest fel de testament a ajuns să fie testamentul obişnuit, de aceea i s'a'dat numele de testamentum “solemne 1.—EI este sau scris sau oral, 

5) C., 6, 23, de testam,, 21 ŞI. 
7) V. mai jos $ 413, n. 2. a 
5) Novella Valentin., XXI, cap. 1; C, 6. 23, de testam., 18 şi 19. 
9) C;, 6, 23, de testam., 19. . 
10) Novelia Valentin. XX (XXI), cap. 1; C., 6, 23, de testam,, 18 şi 19, 11) C., 6, 23, de testam,, 19, ANovella Valentin. XXI, cap. 1, $1, 2, şi 3, 12) V. Novella Valentin, Xă, cap. 2. | ă 1) ].» 2, 10, de testam. ordin.; D., 28, 1, qui testam, fac, poss.; C., 6, 23, de testam. |. , 
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„A. Testamentum solemne -scriptum cere următoarele ' patru 
“- elemente: Şeapte martori, un înscris, completarea acestui înscris 

de martori şi unitas actus, 

I. Șeapte martori. Aceştia trebuie să fie rogati, voluntarii 
_ şi idonei. | 

. Rogati, adică sâ fie chemaţi anume, ca să ia parte la 

facerea testamentului ; iar nu să fi venit din întâmplare Ia testator ?. 
Voluntarii, adică trebuie, ca de bună voie să ia parte la 

facerea testamentului, iar nu de silă 4. 

Idonei, să aibă festamenti factio, adică să fie capabili să 

ia parte la facerea testamentului 5. — Nu sunt idonei; Acei inca= 

pabili fiziceşte, ori intelectualiceşte. (Copiii, nebunii, impuberii, 

surzii, muţii.— Orbii nu sunt pomeniţi. Dar, testamentul făcut în 

faţa a 7 orbi poate oare să nu fie suspect? 1) 6.— Femeile, fiindcă 

la "nceput testamentul se făcea în faţa comiţiilor, în faţa popo- 

ului, şi ele nu ruteau să facă parte din comiţii, nu puteau fi 

reprezentante ale poporului 7. — Filiifamilias, care se găsesc sub: 

puterea testatorului, paterfamilias al testatorului şi acei care se 

găsesc sub puterea acestui. paterfamilias; căci, în aceste trei ca- 
zuri, mărturia lor nu-i primită (reprobatum est enim domesticum: 

festimonium), zice şi Justinian, ad imitationem pristini familiae 

emtoris 8. — Moştenitorul numit, fiindcă şi el este interesat $, p. c. 

şi persoanele legate de el prin patria potestas 10. — Unele persoane: 

făra commercium, (Robii, peregrinii, prodigii !!, apostaţii şi unii he- 

retici 12, condamnaţii pentru adulter, ori pentru prevaricaţie 13, intes-=- 

tabilles (acei care, fiind martori ori libripensdes la un alt testament, 

2) V. mai sus.8 412, n.7. 

3) Cu, fi. î 21 $$1—3; D.,h.t,21 82. 
4) D., fi. t.,:20 $ 10, 21 $2, 
5) Ulpian, Rep. 22 $$ 2, 7 şi 8; Paul, Sent, [II, 4 A, 12; Ji. $ 

6; D., h. î., 18, 20, 22 $ 1,26, 27; C,h.t.,21 pr. 
6) ]., h. î., $S5 şi 6; D., f.4,20pr. şi S 4. 
7)J,f&.4,36;D, h. î 20 $6. “ 
8) |, h. î, $9; DB. 1,2088 1-3; 
9], h.i,$1 :D, h. î., 20 pr. 
10) ., fi. b, $ 10; 
11) D., fi. î., 18. 

12) Th. C. 16,5, de hereticis, 9, cu 1, 5, e0d., 4; C., la 7, de apos- 
iatis, 4 

13) D. 22, 5, de testibus, 14, 15 pr.; D, hi. î., 20 Ş 5.  
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mau voit să recunoască pecetea şi iscălitura lor), artifices, ignobiles 
et minus obscuri, căci martorii trebuie bonae opinionis esse (să se 
bucure de o bună opinie) H.—Totuş, dacă printre martori esteun 
rob, care trecea de liber, testamentul nu-i nevalabil, căci error * 
“communis facit jus 5, 

Martorii n'au nevoie să cunoască limba testatorului. 
II. Un înscris, Acesta poate fi scris pe ori şi ce fel de ma- 

terie. EI poate îi scris chiar de unul din martorii. (Quaesiio Do-" 
miliana, responsum Celsinum) 15, Dar, trebuie să fie scris cu li- 
tere, iar-nu cu semne prescurtate (stenografice) 17. | 

Acest înscris trebuie înfăţişat martorilor de testator şi re-- 
Cunoscut de acesta (că e testamentul său), printr'o declaraţie 
expresă “8, Mai trebuie, ca testatorul, dacă ştie să scrie, să-l is- - 
călească în faţa martorilor; iar dacă nu ştie să scrie, un octavus: 
subscriptor (iar nu un al optulea martor) să iscălească pentru el!9, 
— Dar, dacă testatorul scrie cu mâna sa testamentul şi recu- 
noaşte aceasta expres în însuş Înscrisul, adică dacă face un tes= 
tament holographum, nu mai este nevoie de iscălitura sa2, 

Justinian mai ceruse, ca testatorul, cu mâna sa, să scrie. 
numele moştenitorilor. Dar, curând a desființat această rândueală?!, . - 

Data testamentului poate să lipsească : „Cum in testamento 
dies et. consules adjecti non suni, non nocet quo minus valeat 
testamentum“ 2, | 

lil. Completarea -înscrisului de câtră martori. Martorii tre- 
buie să iscălească în interiorul testamentului, declarând, că is- 
călesc ca martori ai testamentului cutăruia (subscribere, subscrip-. 
(10%, să pună peceţile lor (obsienare) şi să adaoge numele lor; apoi?, . fiecare să iscălească a: doua oară pe partea externă a testa-. 

  

14) ]. î. i, 86; Novella 90, cap. 9. | , . 15) |, E, 7: C.A. î. 1. Cf. D., 14, 6, ad Se, Macedon, 3 pr.; D., 1, 14, de officto praetorum, 3 pr, 
16) D., hi. t., 27.—V, Dernburg, |. e. Ul, $ 70, n. 12. 17) D., 37, 1, de bonor. poss., 6 $£ 2. 
18) C., â. t,21 pr.; |, f&.î,$3. 
19) C., h. î., 21 $1. i 

- 20) C., f&. t, 28 ŞI. | 
21) |. hi 33 Cat, 29; Novella; 119, cap. 9. 
22) Modestin, Reg, (li, (îrasm. Pithoean). 
23) D., A. î., 30; ]. ” 
24) D., î. t, 30; Ju Ah. t, 8 5.—Ct, D., h. î, 22 $$2şi5. 

.
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mentului şi să pună iarăş peceţile şi în dreptul peceţii fiecăruia 
să se scrie numele lui signator (a aceluia, care pusese pecetia) * 
(adscribere, adscriptio, adnotare, .adnotatio, superscribere, super 

" scriptio), ca să se ştie guis et cujus testamentum sienaverit şi 
să se poată astfel, ca martorii să fie chemaţi, ca să. asiste la 
deschiderea testamentului? — Dacă se voia, ca :să nu se ştie 
„conţinutul testamentului, martorii iscălesc numai deasupra tes- 
tamentului. Un astfel de act se numeşte festâmentum mysticum %, 
— Dar, şi în acest caz e practic, e bine, să se facă superscriptio, 
pentru ca să se ştie cine a iscălit27, | 

Se poate chiar, ca. testamentul să fie făcut în mai multe 
părţi deosebite 2%, | 

IV. Unitas actus. Testamentul trebuie făcut 4n0 contextu, 
fără întrerupere 9. Deaceea: | 

Martorii trebuie să fie reuniți deodată în fața testatorului 
(în conspectu testatoris)3%. 

“ Completarea înscrisului trebuie să se facă în una şi aceeaş 
zi (uno eodemque die ac tempore)i.— Dacă s'a 'nceput comple- 
tarea înainte de miezul nopţii şi s'a continuat şi după miezul 
nopţii, se consideră, că testamentul a fost făcut în una şi aceeaş 
zi, iar nu în două zile, 

Operaţiile completării înscrisului trebuie să nu fie între- 
rupte de preocupări eterogene; mai ales fără să se păşească la -.: 
facerea şi a altor acte. — Cel mult se 'ngăduie întreruperi mo- 
mentane din pricina trebuinţelor fizice ale testatorului, ori ale 
martorilor 3%, | -- 

25) D+ h. î., 22 S$ 2 şi.4, 30. CE. Paul, Sent, V. 25, 6, care ne spune, 
că un senatusconsult, din vremea lui Neron, a cerut supersiriptio pentru 
toate înscrisurile. 

| 26) C.. fi. î., 21 pr. 
27) V. mai sus n. 23. , 

» 28) D., 37, 11, de bon. poss, sec. tab., 1 $ 6. i 
29) Ju h- în S 3; Cf. t. 21 pr. şi $ 2.—Cf. D,, ft, 21 $3şi Maynz, 

$. e, lil, $ 380, n, 23. 
30) C., hi. £., 9, 12, 21 pr., 28; C,, 6, 22, qui testam. fac. poss., 8. 
31) C., fi. î., 21 pr. Ă | 

32) Cf. Th. C., 4, 4, de testam., 7$ 2 şi Maynz, |. c., LII, $ 380, n. 23. 
33) Jah. în $ 3; D,f.1,2088,21 83; Ch. t,2tpr.și$2. 
34) Ju h. i. $3; Cf. 21 pr., 28.
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„B. Testamentul oral. 
Pentru, acest fel de testament se cere: | 
1) Prezenţa a şapte martori, dintre care uni pot fi orbi; 

căci pot cunoaşte pe testator după glas.—Dar, de data aceasta martorii trebuie să cunoască limba vorbită de testator 3%, 
2) Declaraţia de ultimă voinţă a testatorului făcută sau. 

prin viu graiu, sau prin cetirea unui înscris 5, 
3) Unitas actus, : | 

$. 414, Testamente excepţionale şi testamente priviiegiate : 
| | 

A. Testamente excepţionale. Ele sunt numite astfel, fiindcă. cer o formalitate mai mult decât testameritul obişnuit.—Ele sunt în 
număr de două: Testamentul orbului şi testamentul surdo-mutului.. 

|. Testamentul orbului!, : 
Pe lângă formalităţile oricărui testament obişnuit, se mai 

cere, ca un tabularius să ia parte la facerea testamentului, -Ori 
în lipsa acestuia un al optulea martor (octavus testis), — In faţa. 
acestor opt persoane, testatorul sau înfăţişează un înscris, care, 
e cetit.de tabularius, ori de octavus festis, sau îşi arată voinţa. 
prin viu graiu; apoi, tabularius, ori octavus testis încheie un 
proces verbal; în sfârşit sau înscrisul, sau procesul verbal este iscălit şi pecetluit de martori, 

II. Testamentul surdo-mutului, 
Justinian a cerut, pe lângă celelalte formalităţi, ca testa-. „mentul surdo-mutului să fie scris în întregime de mâna acestuia 2, 

_B, Testamente privilegiate. 
Se numesc. privilegiate testamentele, care cer mai puţine formalităţi decât acelea ale testamentului obişnuit. Ele sunt în număr de patru: Testamentul făcut în vreme de ciumă. Testa- 
  

35) D., h. 1,20 $9cC, n, i, 21 in fine, 
36) C., A. 1, 21 $ 2, 2%; D., î. î., 21 pr., 23. 
37) V. mai Sus n. 29—34, A 
1) C., 6. 23, qui testam. fac. poss,, 8; ]., 2, 12, quibus non est permiss. " testam. fac., $ 4; D., 28,1, gui testam. fac. poss, 10. ” 
2) C., î. î. 10. a i
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mentul: făcut la ţară. Testamentul părinţilor pentru copii lor. Şi 
testamentul ostaşului. 

1. Testamentul făcut. în vreme de ciumă. (Testamentum tem- 
pore pestis conditum) 3. i 

Acest fel de testament, înfiinţat de Dioclețian şi păstrat de 
Justinian, nu cere, ca toți martorii să fie adunaţi. — Dar, este 
controversat, dacă nu trebuie, ca martorii să fie adunaţi împre- 
una €i toţi la un loc, pentru ca să nu se molipsească unii de la 
alţii, ori nu trebuie să fie zdunaţi la un loc cu testatorul, pentru 
ca să nu se molipsească dzla testator. Credem, că nu trebuie 

„să fie adunaţi la un loc nici toţi martorii cu. testatorul şi nici 
fiecare martor cu testatorul. | 

Forma aceasta de testament se poate întrebuinţă nu numai 
în caz de ciumă, ci şi în caz de molimă (contagio) în de obşte, 
cu condiţia, ca să fie vorba de un caz grav şi nou (casus.major 
el novus), Iu Ă | 

Il. Testamentul făcut la jară. (Testamentum ruri condifum) 4 
„Justinian a înfiinţat acest testament pentru rusticani, El 

cere prezenţa nu a şeapte, ci numai a cinci martori, fiindcă la 
țară cu greu se pot găsi şeapte martori Ştiutori de carte. De 

» aceea, care ştiu să scrie, vor iscăli şi pentru analfabeți. 
Forma aceasta de testament poate fi întrebuințată la ţară, 

de orice persoană, căci motivul de mai sus există nu numai 
_ pentru rusficani, ” 

III. Testamentum parentum inter liberos 5. * 
Constantin, Theodosiu şi Justinian cer în acest caz numai, 

ca testatorul să scrie cu mâna sa data, numele moștenilorilor şi 
în litere depline porțiunile lăsate moștenitorilor, fără să mai fie 
şi martori de faţă, " | 

Dar, dacă testamentul cuprinde şi legate în favoarea unor 
” persoane streine (altele de cât copiii testatorului), trebuie, pe de 

o parte, ca ele să fie scrise tot de mâna: însăş a testatorului, 
iar pe de altă parte, ca să fie şi martori de faţă, Câţi? Cel puţin 
cinci, ca la codicili 6, 

3) C.A. t,8. 
4) Cu k. t; 3, | 
5) Th, C., 2, 24, famil. ercisc.,. 1; C., 3, 36, eod,, 26; C., n, i, 21 $ 

Novella 107, cap. 1 şi 2, Lc 
6) Maynz, |. c,, Ul, $ 381, n. 7.
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De testamentum parentum inter. liberos se deosebeşte divi- 
sio parentum inter liberos, Aceasta nu cere de cât un înscris is- 
călit de ascendent, ori de copii acestuia 7. 

„IV. Testamentul privilegiat al ostaşului (Testamentum mili- 
tare) 8. | 

1) Orice ostaş, chiar din marină 9, în timpul serviciului *0, 
iar de la Justinian numai în timpul campaniei (in expeditionibus 
occupatus) 1, poate, din pricina marei sale necunoştinţi (propter 
nimiam imperitiam), să facă testament, ori cum va voi ori va putea . 
(guocumque modo velit vel Possit), cu condiţia numai, ca voinţa 
sa să reiasă în chip sigurt2, Astiel: EI poate să-şi scrie. testa- 
mentul sau cu sângele său, fie pe teaca sabiei, fie pe scut, sau cu sabia sa în pulbere.—Pentru testamentul scris n'are nevoie de 
martori. —Pentru testamentul oral are nevoie de martori dar, nu 

„pentru valabilitatea lui, ci pentru ca să-l poată dovedi 5, — Tes- 
tamentul neregulat făcut este valabil, chiar dacă ostaşul a declarat, 
că voieşte să întrebuinţeze forma obişnuită 14, —Un testament ne- 

“regulat anterior poate ajunge valabil, dacă ostaşul face o decla- 
- Taţie în acest senz5, 
„_*. Acest testament este valabil atât cât ține serviciul ostăşesc, 

şi, dacă ostaşul a obţinut missio honesta, este valabil încă un 
an după sfârşirea campaniei 16.—De la Justinian, testamentul osta- 
şului e valabil numai cât ţine campania 77, Sa 

2) Civilii (neostaşii) alipiţi pe lângă armată, câtă vreme 
se găsesc în ţară duşmană, se bucură de privilegiul ostaşului ; 

  

7) Cu 3, 36. famil, ercise., 16. 
8) ]., 2, 11, de militari lestam, ; D., 29, 1, de testam, militis; C., 6,21... eod. — Acest testament nare de a face cu testamentum in procinctu, care deasemenea este un festamentum militare. V. mai sus $. 409, p. 813. ' 9) D,, 37, 13, de bonor. poss. ex test. militis, 1 $ 1. ” 10) 7, h.t, 3; D, n. t, 20 pr, 42. 
11) ]-, ft, pr.; Cf, t, 17, 
12) Cajus, 2 SS 109 şi 114; ]., A. t, pr. şi $1; Duh t,1 pr, 15$ „2, 24, 34 $ 2, 85; Ch. t, 15, , | 13) Theophil, Parapăr. ad, ]., h. î.. Pr, spune, că un singur martor este deajuns. - , . 
14)'D, h. t, 3, 7 
15) | fe în $4;D,fh.1,15$2, 25, 
16) | A. î. $ 3; D, ft, 26 pr. 3 pr, 
17) În» ft, |
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dar, testamentul pierde orişice putere, după reîntoarcerea lor 
în patrie 88, | - 

Formalităţile codicililor. 

Ş 415. 

„Am spus, că Romanii, de la Octavian August, au cunoscut şi codicilli, | 
|. Justinian ne spune, că £. Lentulus, călătorind prin Africa 

şi neputând face acolo testament, a făcut codicili şi a însărcinat 
pe August, să execute, cele cuprinse în ei; că împăratul, primind 
însărcinarea, a ţinut sfat cu jurisconsulţii, dacă e bine să se pri- - 

„mească codicilii în dreptul civil; că jurisconsul Trebatius Testa 
a fost de părere, ca să fie primiţi; că, după ce August a înde- 
plinit însărcinarea, şi alţi cetăţeni, cărora li se dăduseră diferite 
însărcinări prin codicili, le-au adus la indeplinire şi în sfârşit, 
că, după ce juriscoiisultul Labeo a făcut şi el codicili, nimeni 

„nu n'a mai îndoit, că ei au putere și produc efecte 1. - e 
IL, Codicilii se întemeiază pe o succesiune sau testamentară, 

„Sau ab intestato, independentă de ei 2, — Aşa dar, pentru ca ei 
să producă: efecte, se “Cere, ca 0 moştenire să fie deschisă, 

„UI. Codicilii sunt folositori din mai multe puncte de vedere: 
O “persoană, dacă în vremea unei călătorii îndelungate nu 

poate face testament, să poată face cel puţin codicili, 
„ O' persoană, dacă făcuse teatament şi apoi ar fi vrut să 
adaoge ceva, ar fi trebuit să rupă peceţile, să deschidă testa- 
mentul, să facă adaosul. şi apoi „să facă din nou toate formali- 
tățile, Aceasta eră foarte greu.—Dar, prin codicili se poate face 
orice adaos, fără sâ mai fie nevoie de deschiderea şi închiderea din nou a testamentului 3,. |. e 

| _Prin codicili se pot face diferite orândueli, afară de numiri „ «de moştenitori, chiar şi fără să se fi făcut mai întăi un testament. „1, Codicilii “sunt “de mai multe „feluri:  Codicili scrişi şi: 
codicili nescrişi (orali), codicili testamentari şi codicili ab intestato. 

18) D., îi. î., 44; D,, 37, 13, de bonor. poss. ex test, mil. 1, 
1) ]., 2, 25, de codicillis, pr. 
2) ]., eo. $1. E „ 
3) Ortolan, Explication historique des Institutes, Vol. 1,: No. 975, p. 660. 

ț
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„1) Codicilii scriși (scripti) sunt acei, pentru care s'a făcut un. înscris. 
2) Codicilii nescriși, orali sau verbali (non scripti, nuncu- Pativi), sunt acei, care se fac verbal. (Azi avem „Procesele verbale“, care sunt scrise, iar nu verbale | . 
3) Codicilii ab intestato Sunt acei, care atârnă numai de prezența unui moştenitor ab intestato, 
4) Codicilii testamentari sunt acei, care formează o parte “a testamentului: Dacă testamentul cade, cad şi codicilii 4. _ Ei Sunt, la rândul lor, de două feluri: Confirmaţi şi neconfirmaţi. „Codicilii confirmaţi (confirmati) sunt codicilii întăriţi prin- » trun testament, Ei pot îi întăriţi sau în praeteritum printr'un testament posterior lor, sau în futurum printrun testament, prin . care se spune, că se întăresc codicilii, care se vor face mai pe urmă detestator 3,—Neconfirmaţi sunt acei neîntăriţi prin testament. V. Efectele, pe care le pot produce codicilii, sunt următoarele: Rânduelile cuprinse în codicili sunt privite, ca şi cum ar fi cuprinse în testament, Aceasta este o ficţiune, care se numeşte ficțiunea codiciliară 5 — De la ivirea codicililor a trebuit să dis pară ideia, că un cetățean roman, care a făcut testament, este succedat numai conform testamentului, . De ficţiunea codiciliară trebuie deosebită clauza codiciliară. : "Ea este declaraţia făcută în testament, că, dacă acesta nu va ti valabil ca -testament, să aibă valoare cel puţin ca nişte codicili 7, VI. Din punctul de vedere al Jormalităţilor, codicilii se deosebesc în codicili ordinari şi codicili publici, 

1) Codicilii ordinari, - . o La'nceput. condicilii nu cereau nici o formalitate, fie că erau scrişi, ori verbali, testamentari, ori ab. intestato. Aceşti condicili în: opoziţie cu condicilii publici, se numesc condicili ordinari, 2) Codicilii publici, | 
| De la Constantin şi Constantius (327 d. Ch.), condicilii ne- . precedaţi. de testament trebuie să fie făcuţi faţă de cinci martori, dacă erau scrişi, şi față de şapte martori, dacă erau verbali, £ 

  

4) D., 29, 7, de jure codicill., 3 $ 2, 
5) Cajus, 2 $ 273; D., 29, 7, de jure codicill., 8 pr. 14. 6) D., 29, 7, de jure codicul., 2 $2. 
7) D, Il (31),.de legatis, 88 $ 17; D.,28,1, qui testamm. Jac.poss., 29$ . *8) Th. C., 4, 4, de testam., 1. : Si 

e 

?
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Theodosiu II a rânduit, că toţi codicilii scriși să fie făcuţi 
faţă de 5. martori, iar acei nuncupativi faţă de şapte martori şi 
că atât unii, cât şi alţii pot îi făcuţi faţă de martori, care erau 
sau rogati, sau care veniseră din întâmplare (qui fortuitu ve- 

nerint), dar trebuie să fie isprăviţi în aceeaş zi, în care au fost 
"începuţi.— Justinian a păstrat rânduelile lui Teodosiu II, înlocuind 
fraza din urmă - prin uno eodemque die ac tempore 9. — De aci 
a eşit forma codicilară a lui Justinian. 

„ Justinian a dispus, că: Orişice fel de codicili trebuie să 
fie făcuţi faţă de cinci martori, înaintea cărora acela, care îi fă- 
cea, sau îşi arată voinţa, sau autentifică îuscrisul pregătit de mai 
înainte. — Trebuie sfârşiţi uno eodemque die ac. tempore. — Şi că 

„acei scriși, dacă nu-s holografi, să» fie iscăliți de acel, care-i - 
face, ori, dacă acesta nu ştie să scrie, să pună pe un scriitor 
să-i iscălească, şi să mai fie iscăliţi şi de cei cinci martori.— 
“Când aceste formalităţi nu-s îndeplinite, codicilii nu-s valabili. 
Totuş există un caz, în care,codicilii nefăcuţi în forma codicilară 
pot produce efecte: Când ei au fost făcuţi față de mai puţin de 
cinci martori, ori chiar făr'de martori, şi cuprind legate şi fideco- 
mise, produc efecte, dacă, dându-se jurământ celui însărcinat cu 
executarea acestor legate şi fideicomise, el nu jură, că nu s'au 
făcut codicili 10, 

„Adăogăm: Codicilii orbilor pot fi făcuţi, ca şi testamentul 
-orbilor. — Şi se'nţelege de la sine, că formalităţile testamentelor 
sunt deajuns şi pentru codicili. 

| Capacitatea 'trebuitoare pentru testamente şi codicili, 

Da Tesfamenti factio. 

Ş. 416, 

A. Testamenti factio este capacitatea unei persoane sau dea 
face un testament, sau de a luă parte la facerea testamentului - 
-ca martor, sau de a putea fi numit moştenitor, legatar, ori fi- 
-deicomisar, adică este commerciurm mortis causa !. 

3. 9) C.,. 6, 36, de codicillis, 8 $ 
10) C 6, 42, de ideiconimis.is. 32. 

ş ră, Caius, 2 $$ 113 şi 114, 3 $$ 72 şi 75; ; Ulpian, Reg. 20 $ 6; Paul, 
en
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O-astiel de capacitate are numai omul liber, fie cetățen2, 
fie Latinus 8. 

N'au testamenti factio: 
Robii. Peregrinii. Latini Juniani. Şi toţi cetăţenii, care au 

suferit o capitis deminutio sau maxima, sau media (d. p. exsules - 
şi acei condamnaţi la deportare), fiindcă acestea atrag pierderea 
cetățeniei +, | 

Testamenii factio este de două feluri: Sau testamenti factio 
activa, sau testamenti Jactio: passiva. 

|. Zestamenti factio activa este, în special, capacitatea de 
a face testament. (Testamenti faciendi facultas). 

Ea se compune din două elemente: Indrituirea de a face 
_ testament şi capacitatea de a face testament. 

1) Au indrituirea de a face testament toate persoanele, care . 
au în general testamenti factio, şi care sunt şi sui juris, aşa că 
sunt capabile de a avea un patrimoniu. — Deci: 

Robii mau îndrituirea de a face testament, fiindcă n'au tes-, 
tamenti factio. — Dar, servus publicus populi Romani o are pen- . 
tru jumătate din averea sa 5, 

Filiifamilias nau îndrituirea de a face testament, fiindcă, 
deşi sunt cetăţeni, nu sunt sui juris, ci alieni juris, Şi ca atare 
mau nici un patrimoniu al lor 6.—Dar, mai târziu, ei au dobândit 
această îndrituire pentru peculium castrense şi peculium quasi 
castrense *; nu şi pentru peculium, adventicium 8, 

  

2) D., 28, 1, qui testam, fac. poss. 8 $$ 1—3; D, Ul (32), de . legatis, 
1 $ 4; C, 6, 24, de herediinst, 1. 

| 3v. Vol. I, 1, $ 18, B, 11, 2, p. 209şi Bl, 3 p. 210. 
4) V. Vol. 1, 1, $ 18, A, II, p. 203; BL, 13, p. 210; BV, 2, p. 213; 

B, V, 1 şi 3. p. 216, 
5) Ulpian, Reg. 20 $ 16. 
6) Uipian, Reg., 20 $ 10. 

„7) Cajus, 2 $ 106; Ulpian, Reg., 20 $ 10; J. 2, 10, de testam. ordin., 
pr. ]-» 2, 11, de milit. testam., pr, şi $ 6; ]., 2, 12, quibus non est permis. 
fac fest. $ 1; D., 29, 2, de milit. testam., 43; D., 28, 3, de injusto testam., 

S 13; C., 3, 28, de inoff. test,, 37; C., 6, 22, qui testam,. fas. pos., 12.—, 
y “ai sus $ 336, 1, 1 şi 2 p. 667 şi 668. 

8) ]., 2, 10, de testam. ordin., pr. in fine; D., 28, 1, aul tesi, fac. pos., 
6, 16 pr, 19; C., 6, 61, de bonis quae liberis, 8 Ş 5.
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Acel, care se îndoieşte, că are această îndrituire, n'o are. 
— Dar. ostaşii o au, chiar dacă se 'ndoesc, c'o au?, 

Indrituirea de a face testament. trebuie să existe atât în clipa 
Facerii testamentului, cât şi în clipa deschiderii moştenirii ', 

2) Au capacitatea de a face testament persoanele, care au. - 
capacitatea de agere!i, afară de următoarele: 

“ Impuberiit?, 
Nebunii și furioşii. — Dar furioșii în intervalele lucide Sunt 

capabili de a face testament, i 

„Risipitorii (prodigi), o 
Surzi, muții şi surdo-muţii. — Dar, de la Justinian ei, după 

cum am văzut, au capacitatea de a face testament, dacă pot 
„să-şi arate voinţa în chip sigur, -fie scris, fie oral, fie. prin 
semneî. — Orbii sunt capabili, dar testamentul lor, cere, după 
cum am văzut, o formalitate mai mult 5, ca şi acelal surdomuţilor, 

Femeile, aîară de fecioarele vestale. —La 'nceput, după cum 
am văzut, testamentele să făceau sau faţă de comiţiile calata, 

“sau faţă de oastea înarmată, gata de a plecă în campanie. Fe- 
meile, nefiind primite nici în comiţii, nici în oaste, mavea ca- 
pacitatea de a face testament. — De când testamentele s'au pu- 
tut face per aes et libram, femeile au dobândit această capaci- 
tate, dar cu două condiţii: Intăi, ca să fie liberate de legăturile 
de familie!€, Şi al doilea, ca tutorul fiduciar al lor să interpună 
auctoritas a sa. Femeia se eliberă de legăturile de familie, fă- 
când, după cum ştim, coemtio cu: un barbat, mai ales cu un 
moşneag (senex coemtionalis). Acesta păşea la eliberarea (ma- 
numissio) temeiei, ajungea astfel tuturor Jiduciarus, şi, ca' ori ce 
tutor îiduciar, putea fi silit.să interpună auctorifas a sa n—Şi 

  

„.9) Ulpian, Reg, 20 $ 11; D., 28, 1, qui test. fac, poss. ET şi 15. 
10) V. D., 28,1, aui, testam. fac. poss., 4, 
11) D., 28, 1, qui testam.. fac. pass., 2, 10 şi 17; C.2, 22, eod 3 pr.,5. 
12) Ulpian, Reg., 20 S$ 12—15; Paul, Sent, II, 4 A, 1; ]., 2, 12, qui- 

bus non est permis., $ 1; D., 28, 1, qui test. fac. poss., 5 şi 19; c,, 6, 22, eod,, 4. 
13) Ulpian, Reg., 20 $ 13; Paul, Sent, III, 4 A, 1, 5 şi 11; ]., 2, 12, 

quibus non est permis., $ 1; C., 6, 2, qui lest, fac. poss. 9. , 
14) Uipian, Reg., 20 $ 13; ]., 2, 12, quibus non est permis, $ 2; D, 

1, qui test. fac. poss,, 18 pr. 

15) Ulpian, Reg, 20 $ 13; D., 28,1, qui testara, Jac. poss. 6 $ 1,7, 
16; ]., 2, 12; guibus non est permis., $ 3; C., 6, 22, qui testam. fac. poss,, 10. 

| 16) Paul, Sent, UI, 4 A, (4. — V. mai sus $ 375, n. 12 şi 24, p. 608 
"şi 699, 

17) V. mai sus $ 386, p. 736, n. 27 şi urm.
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mai târziu, pretorul n'a mai cerut, ca testămentul femeiei să fie 
făcut cu auctoritatis interpositio a tutorului ei 18, —După ce tutela 
femeilor a dispărut, ele au ajuns deplin capabile să facă testamente. 

„Improbi intestabilesque (necinstiţii, infamii şi acei care, nu pot 
îi martori). Legea celor 12 table califică de intestabiles pe acei, 
care au fost martori la alt testament, sau libripendes şi n'au voit 
să recunoască iscălitura şi pecetea: lor!9, | 

Condamnaţii ob carmen famosum “(pentru alcătuirea de 
: pamflete). Aceştia Sunt incapabili din vremea împăraţilor 2, 

| „_ Apostaţii și unii heretici deasemenea sunt incapabili tot din 
vremea împăraţilor 21, | | 

Acei care au trăit în Chip incestuos pot, din vremea lui 
Arcadiu şi Homoriu, face testament numai în favoarea „Sscobori- 
torilor lor legitimi. Dar, de la Justinian sunt cu totul incapabili 22, 

__ Capacitatea de a face testament trebuie să existe numai în 
clipa facerii testamentului. - 

- Îl, Testamenti factio passiva sau testamenti factio cum tes- 
tatore este capacitatea de a fi numit prin testament sau! moşte- 
nitor, sau legatar, sau fideicomisar, | | 

1) Pentru a avea această capacitate nu se cere elementele de 
la testamenti factio_ activa ; ci, este de ajuns festamenti factio în 
general; ba, uneori se cere mai puţin şi de cât pentru aceasta. . 
Astiel : | a E 

- Robii, deşi n'au festamenti factio în general, totuş pot să 
fie numiţi moştenitori în folosul stăpânului lor (ex persona 
domini) 8. | _ | | Di 

Peregrinii, deşi şi ci mau testamenii factio în general, totuş 
„pot îi numiţi în testamentul ostaşilor2i, ' Sai 

  

18) Cajus, 2 $$ 121 şi 122. i 
19) Aulus Gelliu, XV, 13; D., 28,1, qui testam. fac. poss.,. 26. 
20) D., 28, 1, qut testam. fac. poss, 18 $1.: -" 
21) C., 1, 5, de hereticis; 4'$ 5, 15; C., 1,7, de apostatis, 3 pr.; No- 

vellă 115; cap. 3 $ 14. ” E Ia i 
22) C., 5, 5, de incestis nupt., 6; Novella 12, cap. 1, * 
23) Cajus, 2 S$ 87, 185-190; Ulpiân, Reg., 19 $ 19, 22 S$9 şi 13; J.» 2, 14, de hered. instit., pr. şi SS 1—3; ].; 2, 9, per quas personas, $$ 3 

şi 4; D., 28, 5, de hered, instit,, 6 $'3, 7, 9 $ 17, 31 pr, şi $1,52,64; D, 
29, 2, de adquir, heredit, 6 pr., 25 $ 4, 33pr., 62 $ 1,79; Dl] (30), de le- 
galis, 12 $ 2, 86 $ 2; D,, 36, 1, ad Sc. Trebell,, 65 pr.; D., 37, 11, de bcnor, 
poss. sec. tab,, 2, 69.— V. mai sus $ 369, n. 14. N e 

24) Cajus, 2 $ 110.
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Latini Juniani, deasemenea pot i numiţi, deşi mau festa- 
"menii factio în general %, 
2). Nau testamenti factio passiva: 

Intestabiles 26, 
Apostații şi unii heretici?1, . 
Copiii persoanelor, condamnate peniru crima de înaltă 

“trădare, 

Văduva, care a violat anul de doliu 2, 
Soţul femeiei, care a violat anul de doliu. El nu poate fi * 

numit moştenitor de soţia sa decât pentru o treime din bunurile 
rămase 29, 

Femeile (de la lex Voconia) faţă de cetăţenii din clasa în- 
tâia, adică faţă de cetăţenii, care au 100.000 de aşi la început, 
iar- mai târziu 100.000 de sesterţii. Un astfel de cetăţean nu 
poate numi pe o femeie moştenitoare nici măcar pentru o parte. . 

„din averea sa%, 

Persoanele incerte. Prin persona incerta se înţelege în ge- 
neral orice persoană, care nu-i determinată individualmeme. O: 
astfel de persoană nu poate fi numită moştenitoare 31.— Dar în 
înţeles tehnic, prin persoane incerte. se'ţelege două categorii de 

* persoane: Postumii şi persoanele juridice.— Postumii sunt acele: 
persoane, care nu erau născute la facerea testamentului. Ei nu 
puteau îi numiţi moştenitori. Dar, mai târziu, de pe vremea lui 

Cicero, acei postumi, care erau viitori sui (adecă se găsesc acum, 

ori s'ar fi găsit sub puterea testatorului, dacă ar fi fost născuţi, 
- şi prin moartea acestuia ajung sui juris)] şi care se numesc pos= 
tumi sui, pot îi numiţi moştenitori; iar ceilalţi, postumi alieni, 
(d. p. copilul fiului nostru emancipat, copilul fiului nostru dat 

.25) Cajus, 1 SS 23 şi urm., 2 $$ 110 şi 275; Ulpian, Reg, 11 $ 16, 
» 171 $ 1,22 8 3, 25 87, | 

26) Theophil, Paraphr. ad ]., 2, 10, de testam,, $ 6. 
„27) V. mai sus $ 400, n. 10 şi urm., p. 769. 
28) C., 5, 9, de secundis nupt., 1 şi 2; Novella 22, cap. 22; Novelia: 

39, cap. 2.—V. mai sus $ 401, III, n. 2, p. 775, 

29) C., 5, 9, de sec. nupi., 1; Novella 22, cap. 22, + 
30) Cajus, 2 $$ 226, 274; ]., 2, 22, de lege Falcidia, pr, 

. 31) Cajus, 2 $3 238 şi urm,, 287; Ulpian, Reg., 22 $ 4, 24 $ 18; Paul, 

Sent. III, 6, 13; ]., 2, 20, de legatis, $ 25.— V. mai jos $ 417, A, 1I1,.. 

32) Cicero, pro Cluentio, 11, 12; Ulpian, Reg., 22 $ 15; D., 34,5, de 
rebus dubiis, 5 $ 1
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adopţie, copii fiicei noastre, ai fratelui nostru, ai unui alt cognat, 
ori ai unei altei persoane oarecare), sunt îndrituiţi numai la Bo- NOrum possessio secundum tabulas 3, De la Justinian, ori ce pos- tum, poate fi numit moştenitor, legatar, fideicomisar, dacă era zămislit în clipa deschiderii moştenirii. 3. — Persoanele juridice. Statul roman (populus Romanus), de la început, are festamenti. factio passiva, şi a fost numit moştenitor de regii Pergamului, a Cirenei, a Bithyniei, al Egiptului, care i-au lăsat țările lor3%, A- 
fară de Statul roman, celelalte persoane juridice n'o au nici chiar pe la începutul împărăției %. Dela Ulpian, unele persoane juri- o rue dice, şi anume, unele divinităţi şi unele inunicipii în unele cazuri, au dobândit testamenti factio passiva 31, De la Constantin au dobân= ' „dit'o bisericile3, Dela Leon I au dobândito toate oraşele. De la Zenon au dobândit'o aşezămintele de binefacere atârnând de bi- serici, azilurile pentru săraci şi acelea pentru prinşii de răz- boiu%, De la Justinian regula este, că orice corporație legală 
poate fi numită moştenitoare, dar trebuie : să fie înzestrată cu acest privilegiu; ceea ce înseamnă, că o persoană juridică, poate să fie numită moştenitoare, chiar dacă mare acel privilegiu, ră- 
mânând, ca după ce se deschide moştenirea, să-l capete, ca să poată culege (capere) moştenirea îi, - 

  

33) Cajus, 2 SS 241 şi 242; ]., 1, 9, de patria potest., $ 3; ]., 2, 13 de exh. liber, $ 2; ]., 2, 19, de heredum qualit., $ 2; |, 2, 20, de'legatis, $Ş - 26 şi 27; |. 3, 1, de hered. ab int, $ 2; ]., 3, 9, de bonor. poss, pr.; D., 5, 2, de inoff. testam., 6 pr.; DI (30), de legatis, 127; D,, 37, 9,.de venire in poss. mitt, 1 $ 12, 6; D., 37, 11, de bon, poss, sec, tab, 3. 34) ]., 2, 20, de legatis, S$-27 şi 28; ]., 3, 9, de bonor. poss, pr.;D 5, 2, de inoff. testam., 6 pr.; D,, 28, 2, de liberis et postumis, 9 Ş$ 1 şi 3; D., 38, 16, de suis et legii, 6 şi7.D, 37, 9, de ventre în poss. miti, 6 şi 10; D., 37, 11, de bonor. poss. sec. tub., 3; C,, 3, 28, de inoff. testam., 30$ 1. 35) Cicero, in Rullurm, |, 2; 11,15 şi 16; Tit. Liviu, Epit., 58, 59, 70; 'şi 93; Pliviu, Istoria Naturală, XXXII, u; Plutarch, Tip. Gracchus, 14, Jus- tin, XXXVI, 4, | : E 
36) Pliniu, Epist. V, 7; Ulpian, Reg, 22 $ 5. , 37) Ulpian, Reg, 22 $ş 5 şi 6; D., 38, 3, de libertis universit, 1 $ 1. 38) C., 1, 2, de sacrosanetis eccl,, 1. 
39) C., 6, 24, de hered. instit,, 12, 
40) C., 1, 3, de episcopis, 18, 24, 28, 49; Novella 131, cap. 11. „41) ].» 2, 20, de legatis, $ 27; J-» 3, 9, de bonor. poss., pr. în fine; D., 6, 24, de hered. instit,, 8; C., 1, 9, de Judaeis, 1. 

S. G. Longinescu.— Dreptul Roman Ă „o 53,
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Impăratul nu poate fi numit moştenitor /itis causa, din pri- 
cina unui proces 2, 

__”8)Testamenti factio pasiva trebuie să existe în clipa facerii tes- 

tamentului șin clipa deferirii moştenirii, pulând lipsi în răstimpul 

intermediar +. — De la regulă aceasta este următoarea abatere: 
Pentru postumi festamenti factio pasiva trebuie să existe numai 

în clipa deferirii moştenirii **, 
III. Aşa dar: . 

Indrituirea de a face testament trebuie să existe atât în 

Clipa facerii testamentului, cât şi în clipa deschiderii moşte- 
nirii%, — Dacă testatorul pierde pe urmă această îndrituire, 

testamentul ajunge nevalabil, este invalidat 4%. - 
Capacitatea de a face testament trebuie să existe numai 

în clipa facerii testamentului 47, 

Testamenti faciio passiva trebuie să existe în clipa facerii 

testamentului, şi'n clipa deferirii moştenirii %8, 

B. Testamenti factio passiva se deosebeşte de capere posse 

sau capacitas sau jus capiendi. 

Jus capiendi este capacitatea de a culege sau de a a dobândi 

efectiv ceea, ce ni s'a dat printr'un testament. 
|. Unele persoane mau de loc jus capiendi, iar altele îl au 

mărginit. Astfel: 

„1. Coelibes (necăsătoriţii).—De la lex Julia și Papia Poppaea 

bărbaţii între 25 şi 60 de ani şi femeile între 20 şi 50 de ani, 
dacă nu sunt căsătoriţi, mau de loc jus capiendi*, 

” Latini Juniani. După cum ştim, nu au testamenti factio% ; 
„deasemenea n'au de loc jus capiendis!. 

42) ]+ 2, 17, quibus modis testam. infirm., $ 8; D., 28, 5, de hered. 
instit., 91. 4 , 

43) D., 28, 5, de hered. instit.., 62. 
DI 44) V. mai sus n. 34. 

45) V. mai sus n. 19. 

* 46) ] 2; 17, quibus modis testam. infirm., SS 4 şi 5. 
47) ]. 2, 12, quibus non est permiss. fac. testam., $$ 1, 2 şi 3; D,, 

28, 1, qui testam. facere poss., 18 Pra 20 84: D, 37, 1 de bonor. poss. 

sec. tab., 189. 

48) V. mai sus n. 43, 

49) Cajus, 2 $$ 111, 114, 286; Ulpian, Reg., 15, 16 $ 1, 22 Ş 3, 
50). Cajus, 1 $ 23 şi urm., 2 S$ 110 şi 275; Ulpian, Reg, 17 $ 1, 22 

s 3, 25 $ 7. — Cf. Ulpian, keg., 11 $6. . 

51) Cajus, 1 $$ 23 şi 24. 2 $$ 110 şi 2754 Ulpian, Reg, 17 $1,22$ 
3, 25 $ 7.—V. Vol. |, 1, $. 18, p. 213, No. 2.
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„ndieni. După cum vom vedea, ei deasemenea mau de loc jus capiendi 2, : 
2. Orbi (acei care m'au copii)*3. Dela lex Julia şi Papia Pop- . paea, persoanele, care n'au copii, au jus capiendi mărginit, pot do-, bândi numai jumătate din ceea, ce li s'a lăsat sau dat prin testament. “Soții, care nau copii. Tot de la lex Julia și Papia Poppaea, soţii, dacă n'au copii, au jus capiendi mărginit, pot dobândi unul de la altul numai o zecime (15), plus uzufructul unei treimi din averea lor. — Insă, acela dintre aceşti soţi, care sau are copii in viaţă din altă căsătorie, sau copii comuni morţi, mai poate dobândi câte o zecime de fiecare copil. — Dar, dacă are un copil COMUN, Sau viu, sau care se va naşte, soţul poate culege toată averea celuilalt soţ, solidum. capere potest. De asemenea pot solidum capere Soții, care au pierdut un copil comun puber 54, Soţul unui binubus conjunx. De la Justinian, un astiel de soţ poate dobândi de la celălalt soţ numai o parte egală cu partea aceluia dintre copiii din prima căsătorie, care ia mai puţin 55. | - , 3. Toate aceste persoane sunt capabile de a moşteni prin testament, dar nu Sunt capabile de 'a dobândi ceea, ce [ij s'a dat prin testament. | | | | II. Lipsa de capacifas, fie totală, fie parţială, poate să în- ceteze, adică, acel. incapabil poate să: ajungă capabil. Astfel ajung capabili: - 

1. Coelibes, şi anume: Bărbaţii şi femeile, care (au mai fost căsătoriţi, p. c. şi despărţiţii şi văduvii (nu şi despărţitele şi vă- duvele), dacă se căsătoresc înlăuntrul a 100 de zile, de când li s'a deferit. moştenirea, Despărţitele,, dacă se căsătoresc la'nceput (lex Julia) înlăuntrul a şease luni, iar mai târziu (Lex Papia Pop- paea) înlăuntrul unui an.—Văduvele, dacă se căsătoresc la'nceput (ex Julia) înlăuntrul unui an, iar mai târziu (lex Papia Poppaea) înlăuntrul a doi ani. — Dacă aceste persoane se logodesc numai, 

  

82) D,, 1 (30), de legatis, 128; D., 34, 9, de his quae ut indignis, 2 $ 2,10, 53) V. mai sus n. 49, 
54) Ulpian, XV, de decimis, XVI, de solidi capacitate inter virum et uxorem ; C., 8, 58, de infirm, poenis coelib. et orb. et de decimariiş subiatis, 2 şi 7, | | 
55) V. mai sus $ 335, n. 11, p. 642.
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trebuie, ca înlăuntrul a doi ani după logodnă, să se căsătorească, 

pentru a putea ajunge capabili 55, | 

| 2, Orbi, dacă dobândesc copii tireşti, nu adoptivi, chiar dacă 

acei copii sunt sau născuţi în timpul robiei părinţilor lor, sau 

monştri. — Orba trebuie să dobândească un singur copil de a- 
„_ceştia, dacă e liberă, sau patru, dacă e libertină”, 

3. Latini Juniani, dacă dobândesc cetăţenia înlăuntrul a 100 

de zile de la moartea testatorului 5, 

il& Deosebirea dintre testamenti jactio passiva şi jus capiendi 

este următoarea: 

1. Jus capiendi trebuie să existe numai în clipa deferirii moş- 

tenirii nu şi în. aceea a facerii testamentului; dar, trebuie să du- 

reze până în clipa dobândirii acelei moşteniri. — Testamenti 

Jactio passiva trebuie să existe atât clipa deferirii moştenirii, 
cât şi în aceea a facerii testamentului. 

2. Numirea de moştenitor a unei persoane, care m'are festa- 

menti factio passiva, este privită pro non scripta.- — Numirea unei . 

persoane fără de jus capiendi nu-i nulă, dacă are testamenti 
factio passiva. | | 

| 3. Numirea de moştenitor a unei persoane, caren “are festa- 

menti factio passiva, are de efect sau acrescența, sau nulitatea 

testamentului.— Numirea unei persoane făr'de jus capiendi n'are 

- efectele precedente, ci face numai, ca liberalitatea testamentară 

să cadă, să ajungă caduca, şi să fie dobândită (fără sarcinele, 
(sine oneribus), ce apasă asupra ei) în virtutea lui jus accrescendi 

de persoana ori persoanele, a căror părţi au fost micşorate de 

liberalitatea ajunsă caducă. — Dar, de la lex Julia şi Papia 

Poppaea s'au schimbat lucrurile; Rânduelile de mai sus, jus. 

antiquum, a fost păstrat, numai în folosul scoboritorilor şi - 

suitorilor până la al treilea grad. ai testatorului, dacă au fost 

numiţi moştenitori 5% In celelalte cazuri, îndrituirea de a reclamă 

liberalităţile caduce (jus vindicare caduca) se cuvine cum onere 

sau unor persoane privilegiate şi anume părinţilor, care au fost 

56) D., 23, 1 de sponsabilus, 17. 

57) D., 50, 16, de verb. signif., 148 şi 149; Paul, Sent., V, 9,1 şi 7. 

53) Ulpian, Reg, 22 $ 3, 17 $ 1. 

59) Ulpian, Reg, 18; C., 6, 51, de caducis tollendis,: i pr.
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numiţi moştenitori prin acel testament şi care au copii (qui in , 
-e0 testamento liberos habent, patres)%, sau fiscului 61, 

Justinian a desfiinţat legiuirea . caducară &, precum şi cali- 
tatea de Latin Junian %. De aceea în dreptul nou numai indigni | 
Mau jus capiendi. 

Cuprinsul testamentelor.. | ! 

NUMIREA DE MOŞTENITOR. 
1. 

i $ 417. 

Am văzut, că lestamentul trebuie să cuprindă numirea de 
moştenitor (feredis institutio) şi că poate cuprinde legate, fidei- 
comise, desrobiri ş. a.—lIn acest paragraf ne vom îndeletnici 
numai cu numirea de moştenitor. 

A. Pentru ca heredis 'institutio să fie valabilă, "trebuie ca 
voința exprimată a testatorului să întrunească următoarele elemente: 
Să fie adevărată, să armonizeze cu voinţa internă, să fie ceria 
şi să nu fie înrâurită nici de năzuințe imorale, nici de eroare, | 
mici de violență şi nici de dol. / 

[. Voința exprimată a testatorului trebuie să ție adevărată. 
Aceasta înseamnă, că voinţa arătată prin . testament trebuie să 
emaneze de: la testator. 

In această privinţă nu-i nici o greutate, când testamentul 
e scris de mâna testatorului, precum şi când este oral. 

Greutatea este, când testamentul e scris de alţii; căci, scriitorul 
poate să nu fie om de treabă şi să scrie altceva, decât ceea, cei s'a 

„dictat. —De aceea, senatusconsultul Libonian, de la începutul împă- 
Tăţiei (anul 16 d. Ch), Tândueşte, că, orice va scrie în testament 

un Scriitor puber în folosul său, ori a acelora, care sunt sub 

puterea sa, şi ai aceluia Sub a căruia putere se găseşte, mare nici. 

60) Cajus, 2 $$ 205, 208, 286; Ulpian, Reg., 1 $ 21, 17$ 3; D,3%4,1 
de alimentis legalis, 2 Ş 1. 

61) Cajus, 2 SS 206, :207, 286; Uipian, Reg,, 1 Ş 21, 24 s 12, 25 ş 17, 
Vatic. fragm., 195; D., Il (32), de legatis, 89; D., 33, 16, de suiset legit. 13, .: 

62) C., 1, 7, de vetere juze enucleando, 2 $ 6, 3 $ 6. - . 
63) V. mai sus $ 371, n. 32 p „ 689. .
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- o valoare 1, este lovit de nulitate, Mai mult decât atâta: Scriitorut 
(testamentarius) este pedepsit, conform unui edict al lui Claudiu, cu. 
pedepsele 'prevăzute de lex Cornelia de falsis 2. — Persoanele care 
trag folos din nulitatea aceasta, sunt ținute de sarcinile, Care- 
pot să existe asupra dispoziţiei anulate 2. | 

De la această regulă -sunt două abateri: Dacă testatorul 
confirmă cu mâna sa, cele scrise de scriitor, şi dacă acesta. 
ca moştenitor ab intestato ar fi primit tocmai, cât a scris în fa-. 
voarea sa, atunci cele scrise-au valoare. 

II. Voința exprimată a testatorului trebuie să armonizeze cu 
voința lui internă. Aceasta înseamnă, că voinţa .arătată prin tes- 
tament să corespundă cu ceea, ce a voii testatorul€, 

Dacă sau s'a scris altceva decât. a voit testatorul, sau 
s'a spus altceva (aliud pro alio), numirea de moştenitor n'are . 

-] nici 0 valoare, | | 
Ca să aflăm voinţa testatorului servesc regulele de tălcuire- 

„a actelor juridice. — In materie de testamente aceste regule sunt 
foarte largi, din pricina favoarei, de care se bucurau testamen- 
tele la Romani (favor testamentorum)7. Tălcuirea largă a testa- 
mentelor este justificată: In adevăr, moştenitorul neluând: parte. 
la facerea testamentului, act unilateral, nu are putinţa să-şi asi- 
gure interesele sale, după cum la: convenţii, acte bilaterale in-. 
ter vivos, fiecare parte are o astiel de putinţă. — Afară de aceasta, 
dacă întrun testament se găseşte un adaos falş alăturea de o 
arătare adevărată, acest adaos mare nici o înrâurire, nu vatămă 
cu nimic, falsa demonstratio non nocet8.! 

III. Voința exprimată a testatorului trebuie să fie certă. 
Se zice, Certum debet esse consilium testantis*. 

  

1) D., 34,8,de his quae pro non scriptis, 1, 5; D., 48, 10, de lege Cor- 
nelia de falsis, 6, 10, 11, 14, 3$ şi 2, 15; 17, 22; C.,9, 23, de his qui sibi adscribunt, 4, 5 şi 6, | 

2) D., 48, 10, de lege Cornelia de falsis, 15 pr., 22; Cu, 9, 23, de his. , Qui sibi adscrib., 3.— i 
3) D., 34, 8, de his Quae pro non scriptis, 1 pr., 5; D., 48, 10, de lege Cornelia de falsis, 6, 14, $ 2, in fine., 22, 
4) D., 48, 10, de lege Cornelia de falsis, L Ş. 8, 14 pr, 15 $$1 şi 3. 22, $ 9; C., 9, 23, de kisquisibi adscrib., 2. 
5) C., 9, 23, de his quisibi adscrib,, 1, : 
6) D., 28, 5, pe hered. instit., 9,pr. —$ 4; 
7) D., 50, 17, de reg. juris, 12, : — 
8) D., 35, 1, de cond. et demonstr., 17, pr. şi $1, 
9) Ulpian, Reg., 22 $ 4. 

+
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! . 

La testamente se cere un grad de determinare a acelei 
voințe mai mare de cât la actele inter vivos. De aceea, ia 'nce- 
put, dacă testatorul. ar îi spus, „să fie moștenitorul meu acel, 
care va veni întăi la înmormântarea mea“ 0, numirea de moştenitor . 
fiu eră valabilă, fiindcă persoana moştenitorului eră nedetermi- 
nată. — Eră însă valabil testamentul, dacă  testatorul ar fi 
“spus, „să fie moştenitorul meu acela dintre . rudele mele, : care 
va veni întăi la înmormântarea mea“!!, fiindcă în acest caz 
avem de a face cu o persoană nedeterminată dintre per- 
soane determinate (incerta persona ex.certis personis). — De 
la Justinian, se poate face o numire nedeterminată de moş- 
tenitor, cu condiţie, ca nesiguranța să poată -fi înlăturată pe 
urmă. Prin urmare Heredis institutio de mai sus,care glăsueşte 
„Să fie moștenitor acel, care va- veni întăi la înmormântarea 
-mea“, va îi valabilă, dacă se va putea determină, cine a venit 
întăi 12, | 

Tot fiindcă. voinţa testatorului trebuie să fie determinată, 
mai urmează, că numirea de moştenitor, precum şi orice răn- 

"-dueală de .ultimă voinţă .nu poate să atârne de voinţa altuia 
(in aliena voluntate conferre non potest'3.Nu se dă carte blanche! 
De pildă, testatorul nu poate spune, „să fie moştenitor. acela, 
pe care va voi L. Titius să-l numească“. — Dar, dacă testatorul 
se va fi exprimat, „C. Sejus să fie “moștenitorul meu, dacă L. 
Tilius se va sui în Capitol“, numirea de moştenitor e valabilă, 
“Hindcă în acest caz, deşi .suirea în Capitol atârnă de voinţa lui 
L. Titius, totuş această faptă este o condiţie, adică un 'eveni- 
ment viitor şi nesigur, şi, după cum vom vedea, numirea de 
moştenitor poate fi condiţională. In astfel de cazuri, trebuie să 

„ “se aştepte implinirea condiţiei, pentru ca numirea lui C. Sejus 
să producă efecteli, a a 

„_ Deasemenea, rânduelile, care cuprind elemente contrazicătoare 
şi incompatibile, şi care sunt numite perplexe, nu sunt valabile. 
De pildă: Dacă [. Tilius: va fi moştenitor, C. Sejus să fie moşte- - 

10) Cajus, 2 $ 238. N 
11). Cajus, 2 $ 238 în fine. |. 
12) ]., 2, 20, de legatis, $, 25. , 
13) D., 28, 5, de hered. instit., 32 pr, .. | 
14) D. 28, 5, de hered. instit., 68.—V. Maynz, |. c. III, $ 382, n. 20.
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nitor; dacă C. Sejus va fi moştenitor, L. Tilius să fie moştenitor,!5. 
Odinioară şi rânduelile pfepostere erau nevalabile, dar Jus- 

tinian le-a declarat valabile, considerând, ca neavenită clauza. 

absurdă, care dă rânduelii un efect înainte de dobândirea îndri-" 

tuiriii6, 

IV. Voința testatorului nu trebuie să fie înrâurită nici de- 

năzuințe imorale, nici de eroare, nici de violenţă, nici de dol. 

1) Nu trebuie să fie înrâurită de năzuințe imorale. De aceea: 
Conform rânduelilor unui senatusconsult vechiu, nu sunt va= 

labile numirile de moştenitor captatoriae, adică acelea, pe care 

testatorul le. face sub condiția, ca sau el însuş, sau o altă per- 

soană arătată de el, va fi numit moştenitor de către instituit, ori 

de altă persoană de al' treilea determinată!, De pildă, C. Se- 
jus zice: Numesc moştenitor pe L. Titius, dacă şi el mă va numi: 

moştenitor.—In acest caz, C. Sejus sau trage nădejde, că L;Ti- 

fius va muri mai întăi, sau are de gând, după ce va fi numit 

moştenitor, de £. Titius, să rupă testamentul şi să-l tragă pe 

sfoară. — Pliniu tânărul ne spune, că un oare care Regulus fă- 
cea astiel de treburi necurate '5, — Amândouă numirile de moşte- 

„nitor nu-s valabile 19, — Deci, pentru ca o dispoziţie testamentară: 

să fie lovită de nulitate, ca fiind captatorie, trebuie, ca ea să fie- 

inspirată de intenţia de a capiă şi ca testatorul să facă să a- 

târne eficacitatea ei de o liberalitate viitoare 2, 

Numirile de moştenitor denotandi gratia (cu scop de a de- 
făimă pe cineva) deasemenea nu sunt valabile2!, De pildă: Nu- 
mesc moştenitor pe hoţul meu de nepot, care acum trei ani 
mi- a furat inelul | 

Numirile de moştenitor poenae norhine e (cu titlu de pedeapsă). 

făcute cu gândul coercendi heredis gratia (de a constrânge pe moşte- 

15) D., 28, 7, de condic. instit., 16; D,, 40, 4, de manumis. tesiam., 39,. 
16) C., 6, 23, de iestam,, 25, — V. Vol. 1, 1, $.74,11, 8, p. 359, | 
17) D. 28, 5, de hered. instit., 7,71 (70) şi 72 (71); D., 34, 8, de his, 

“quae pro non scriptis, 1; C., 6, 21, de testam. milit., 11. ! 
18) Pliniu, Epist,, LI, 20. 
19) V. Maynz, i. c., III, $ 382. n. 28. 
20) D., 28, 5, de hered. instit., 27, 71 (70), 72 (D pr, S1$ 1; D, 

28, 1, de condie, instit., 20 $.2; D.,.1 (30),. de legatis, .64.. 

21) D.; 1 (30 de 'legatis, 54.—V;. Maynz,:]. c., III, $ 382, n. 36. 
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nitor), sunt şi ele nevalabile22, De pildă: L. Titius să fie moştenito- 
rul meu; dar, dacă va căsători pe fiica sa cu M. Maevius, atunci 
şi C. Sejus să fie moștenitorul meu.—Astfel de numiri țintesc să 
restrângă libertatea lui L. Titius. — Insă, de la Justinian, sunt 
privite, ca fiind condiţionale şi deci sunt valabile. — Quid, în 
cazul. în care condiţia ar fi imorală, ilegală, ori imposibilă ju- 
ridiceşte ? -O astfel de condiţie e privită ca nescrisă 2, 

, 2) Nu trebuie să fie înrâurită de eroare. In izvoarele noas- 
tre/se spune, că dacă testatorul a numit moştenitor pe cineva, 
crezând din eroare, sau că acela este fiul său, ori fratele său, 

„sau că o altă persoană, care ar fi venit cu precădere la moştenire, 
este moartă, aceste nutiri nu sunt valabile 2%, — Din aceste două 
cazuri sa scos regula,. că dacă voinţa testatorului este înrâu- 
rită de eroare, numirea de moştenitor nu-i valabilă. De aceea: 
Eroarea asupra persoanei numite moştenitoare, face ca numirea 
«de moştenitor să .nu fie valabilă, fiindcă persoana moştenito- 
rului este un element esenţial al liberalităţii testatorului 25. Dease- Ă 
menea, eroarea, care face pe testatdr să numească moştenitoare.. 

- pe o persoană, pe care mar fi numit-o, dacă ar fi cunoscut îm- 
„_prejurările, are de efect, ca această numire să nu fie valabilă %,— 
Anularea rânduelei înrturite de eroare poate fi cerută de acel, a 
căreia îndrituire de moştenire a fost jignită prin numirea făcută 
din eroare. Acesta poate îi sau acel numit moştenitor printr'un 
testament anterior, sau acel, care vine ab intestato la moştenire 27. 

3) Nu trebue să fie înrâurită de violență. Se pot. prezentă 
trei cazuri : Intâi, ca testatorul să fi fost constrâns să numească pe 
cineva moştenitor. Al doilea, ca testatorul să fi fost oprit'cu sila 
să numească pe cineva moştenitor, Şi al treilea, ca testatorul să fi 

„fost oprit cu sila să schimbe testamentul.—lIn izvoarele noastre, în 
ce priveşte cele din urmă două cazuri, se spune, că testamentul * 
mu-i valabil jure praeforio.— Quid, în cel de altreilea caz, când 
testatorul a fost constrâns să numească pe cineva moşteni-. 
tor? În câteşi treile cazuri trebuie să se aplice aceeaş regulă. 

„22) Cajus, 2 $ 243; ]., 2, 20, de legatis, $ 36; C., 6, 41, de his quae 
poenae nomine, 1. : Sa 

23) J-. 2, '20, de legatis, $ 36: C,, 6, 41, de his quae poenae nomine, ' 
1. V. mai jos-$ 422, B, II, 1,:p. 862.. e i : 

24) C., 6, 23, de testam,, 5; D,, 23, 5, de hered, instit., 93: 
25) D., 37, 11, de bonor. poss. sec. tab., 2 $7.. : | 
26) V. mai sus n. 24 şi 25, m 
21) D., 37, 10, de Carboniano edicto, 1 Ş 11.
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Aceasta rezultă, după cum a dovedito Lenel%, din Digeste, 
cartea 29, titlul 6. Acest titlu glăsueşte: Si quis aliquem testari 
prohibuerit vel coegerit. (Dacă cineva a ovrit, ori a coristrâns pe 

altul să facă testament). Prin urmare, regulele din acest titlu, se 

aplică nu numai, când cineva a fost oprit, ci şi când a fost con-. 

strâns să testeze.—lIn caz de prohibiţie, nu se va da prohiben- - 
tului nici bonorum posessio, nici acţiunile hereditare. Dar, moş- 
tenirea nu va fi deferită aceluia, pe care defunctul voise să-l nu- 
mească moştenitor, căci n'a fost numit şi deci n'a dobândit nici 

o îndrituire, care să-i fie jignită; ea va fi deferită fiscului, care: 

va exclude pe prohibent ca indignus.— In, caz de numire a unei per- 
soane cu sila, jignit este acela, care fusese destinat ca moşte- 
nitor, fie prin alt testament, fie de lege. , 

Nu avem de aface cu violenţă, silă, când e vorba de o 
constrângere mică. De pildă: Sermo maritalis. —Dojenire din partea: 
bărbatului 2, 

4) Nu trebuie să fie înrâurită de dol. Şi aci se pot prezentă: 
trei cazuri asemănătoare cu cele de mai sus: Din cauza dolului 

_testatorul sau a numit pe cineva moştenitor, sau n'a făcut tes- 
tament, sau n'a putut să schimbe testamentul.— Dar, izvoarele: 
noastre nu vorbesc de nici unul din aceste cazuri! Prin analogie 
cu cele precedente vom zice, că numirile de moştenitor înrâurite 
de dol nu sunt valabile. 

B. Heredis institulio trebuie să fie făcută în chipul următor: 
I. La început, 
1) Să fie în fruntea testamentului; căci, pe atunci, ea eră 

caput atque fundamentum totius testament. (Capul şi baza în- 
tregului testament) 2%, ia 

Eră capul, fiindcă se găsea în fruntea testamentului. —Ho-,, 
raţiu ne spune, că dacă cineva ne arată partea din testament, 
care, de. pildă, ne priveşte, noi să tragem cu coada ochiului la 
începutul testamentului, ca să vedem, pe cine a numit moştenitor?! 

28) V. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fir Rechisgeschichte, Vol. 10,.. 
(23), ps. 71 şi urm.—C., 6, 34, si quis aliquem, 1 

29) C 6, 34, si quis aliquem, 3. Ci. D., 29, 6, si quis aliquem. 3. 
30) Cajus, 2 $$ 229 şi urm.; Ulpian, Reg., 1 $$ 20 şi urm, 24 $ 15; 

Paul, Sent., III, 6, 2; ]., 2, 20, de legatis, $ 34.— —(Cf, C., 6, 23, de testamentis, 24). 
31) Horaţiu, Satyrae 2, 5, 51. 

| 
. 

*
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Eră baza, fiindcă, după cum am spus, nu există testament ăr'de moştenitor şi nici numire de moştenitor făr'de testament %, 2) Trebuie să fie făcută verbis latinis, imperativis et directis=— cu vorbe latineşti %, poruncitoare 3 şi directe, adică să se'ntre- buinţeze vorba „heres“, moştenitor, De pildă: Lucius Titius feres mihi esto. (L. Titius să fie moştenitorul meu). Aici vorbele Sunt latineşti, sunt poruncitoare (esto==să fie), sunt directe (he res=moştenitor). o - 
"Numirea de moştenitor se poate face numai cu cinci 'vorbe, după cum se vede din pilda de mai sus 3. —Ulpian zice, că şi cu trei vorbe se poate numi un moştenitor şi 'dă pilda ur- “mătoare : Lucius heres esto. (Lucius să fie moştenitor). Aceasta nu este exact. Numele Romanilor este alcătuit cel puţin din două vorbe: Praenomen (pronume) şi nomen (nume). Ce-i dreptul, în “Orient, de unde era Uipian (Tyrus), persoanele sunt arătate numai cu pronumele. (De pildă, ia Greci, găsim: Aristide, Temistocle, Pericle, Alcibiade ş. a,), Dar, nu este aşa şi lă Romani! Deci, numai pronumele Lucius, din pilda lui Ulpian, nu este deajuns Se vede, că în Ulpian tot rămăsese urme din înrâurirea me- - „diului natal. Afară de aceasta, în numirea de moştenitor trebuie să fie şi vorba midi, căci prin testament putem numi pe cineva 

moştenitor nu numai pentru noi, ci, după 'cum vom vedea, - şi 
pentru fiul nostru impuber, Care se găseşte sub puterea noastră părintească, deci trebuie să: se arate precis, dacă acel numit “este numit moştenitor a/ nostru, 

Dacă testamestul este oral, numirea de moştenitor se poate face cu patru vorbe şi un gest arătător 31 : Spunem din gură hic miki „heres esto, iar cu degetul arătăm pe acel, pe care.voim să-l numim moştenitor. Se 
II. Mai târziu, e | , 
1) De la Constantin 11, numirea de moştenitor poate fi făcută „Şi C”* vorbe precative (rugătoare) 38. — De pildă : Doresc (cupio), ca L. „-iius să fie moştenitor. a 

32) V. mai sus $.407, n. 3.şi 4, 810 şi 811. , 
33) C., 6, 23, de testam., 21 Ş 4. - , , / 34) Cajus, 2 S$ 115 şi urm., Ulpian, Reg., 31. 
35) E, Eck, | c., $ 24, 

36) D., 28, 5, de hered. înstit., 1 $ 3. 
37) D., 28, 5,. de hered. instit., 59 (58) pr. | 
28) C., 6, 23, de testamentis, 15, ,
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- Tot de atunci, s'a recunoscut, că nu e nevoie, ca ea să fie_ 

făcută cu vorbe directe, ci este deajuns, ca testatorul să-şi arate 

în chip lămurit şi hotărât voinţa sa de a face din acel numit 

un succesor universal (per universitatem), 40 De pildă: Las lui L. 
Titius toată averea mea, | 

2) De la Teodosiu II (439 'd. Ch.), ea poate fi făcută şi în 
altă limbă decât acea latinească %. 

3) Mai mult de câtatâta: S'a admis, ca moştenitorul să poată 
fi arătat nu numai cu numele, ci şi altiel, d. p. cu degetiil, 
ori arătându-i-se funcţia“! : „Numesc moştenitor pe împăratul 
nostru“, Dacă la deschiderea moştenirii funcţia e ocupată de 

altă persoană, se'nțelege, că persoana de mai înainte va fi moş- 

tenitoare; căci, testatorul a voit să favorizeze persoana, iar nu 

iuncţia: 

4) S'a îngăduit chiar, ca pentru arătarea moștenitorului, tes- 
„ tatorul să poată trimite la un alt înscris, d. p, la codicili: „Ex 

„ultima uncia heres mihi esto quem codicillis scripsero.? (Pentru ul- 

tima uncie: (5) să-mi fie moştenitor acela, pe care-l voi 'scrie 
în condicili). — Aceasta are şi foloase şi neajunsuri. Foloase: 

Testatorul poate ţine secret numele moștenitorului. Neajunsuri: * 
Inscrisul poate fi nimicit cu uşurinţă. Testatorul eludează for- 
malităţile legale şi ajunge la testament făr'de formalităţi! 

-'5) Dela Constantin II, numirea de moştenitor poate să rezulte şi 
din împrejurări. O' astfel de numire se chiamă heredis institutio- 
tacita (numire tacită de moştenitor). De pildă, testatorul spune: 

Numesc' moştenitor pe C. Sejus; iar dacă va muri fărde copii, 

L. Titius să-mi fie moştenitor. Aici, copiii sunt nuimiţi faci? moş- 
tenitori.— In” dreptul clasic nu se putea aceasta, fiindcă positus 

in condicione non est positus în dispositione, (acel pus în con- 

diție, nu-i pus în dispoziție)". 
6) O eroare în ce priveşte sau arătarea celui numit moşteni- 

EI 

39) C., 6, 23, de testamentis, 21 $ 6 
40) V. mai sus. $. 393, A, II, 2,p. 751. 
141) D., 28, 5, de hered. instit., 9 S3 8—11. V. mai sus n. 37. 
42) Du 28, 5, de hered, instit., 9 $ &, 78 (177); D., 28, 7 de condic, 

instii., 10. 
43) C,, 6, 23, de testamentis, 15; C, 6, a, de legatis, 21; D, 28, 5, de 

hered, instit, 19; D., 28, 6 de Vulg. et Pup: Substil 16 $ 1 in fine,
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tor %, sau quota lăsată acestuia %5, sau motivele liberalităţii, p. c. şi 

alte greşeli analoage, nu înrâuresc asupra numirii de moşteni- 

tor, căci falsa demonstratio non nocet ; ci, ea este valabilă, dacă e 

cu putință 'să se constate sigur voinţa exprimată“. De pildă: Tes- 
tatorul spune, că numeşte moştenitor pe Pamphilus, pe care 
l-a cumpărat de la £. Tifius. Dar, Pamphilus nu era rob cum- 

„părat, ci născut din robii testatorului. Totuşi numirea de moş- 

tenitor este valabilă. — Altă pildă: Testatorul „Spune scriitorului, 
că numeşte moştenitor pe L. Titius şi-i lasă 1 + din moştenire. 

Scriitorul însă, În loc de scrie zale Titius va moşteni +, căci 
2 L intră, este cuprinsă, în 3 1. — Altă pildă: Testatorul spune, că 

numeşte moştenitor pe L. “Titius pentru cutare motiv, pe când 

motivul era altul. Numirea va fi valabilă. | 
IM. Numirea de moştenitor nu-i valabilă: 

Dace acele scrise în testament sunt astfel în cât nu pot fi 

înțelese. Quae in testamento ita sunt scripta, ut intelligi non 

possunt, perinde sunt ac şi scripta non essent)*. O pildă mo- 

dernă : Testatorul spune, că numeşte moştenitor, pe Ion Ionescu. 

Azi, persoane cu acest nume sunt foarte multe. Fiindcă nu se 
poate şti, pe,cine' a voit testatorul să-l numească moştenitor, 
numirea nu-i valabilă 4, 

Dacă testatorul a numit pe cutare persoană, şi este sigur, 
că el voise să numească pe alta %, 

Dacă testatorul a voit să facă o numire de moştenitor 

condiţională şi-a făcut-o pură şi simplă —Dar, dacă spune, că 

numeşte -pe cineva moştenitor sub o condiţie, pe care o va 
“arătă mai la vale, şi n'o arată, numirea e valabilă ca pură şi 

simplă, fiindcă se aamite, că testatorul mai pe urmă şi. -a schimbat 

voinţa, n'a mai voit să-l numească sub condiţie, ci pur şi sim- 
plu, şi de aceea n'a mai arătat condiţia si, 

x 

„440 ]., 2, 20, de legalis, $ 30; D., 28, 5, de hered. instil., 48 $ 3; D,, 
35, 1, de condic. ei demonstr., 17 pr. şi $ 1, 3 pr. 34 pr,; G, 6, 24, de 
falsa causa adjecta, 5 5, 

, 45) D., 28. 5, de hered. instit. 9 $$ 2, 3 şi 4; D., 1 (30), de legatis, 15 pr. 
46) ].. '2, 20, de legatis, $ 31; D., 28,5, de hered. instit., 92; D., 33, 

; de dote praelegata, 1$8;D, 5, 1, de condic. et demonstr., 17 $2 12. 
e 6; C.. 6, ST, as legatis, 7 $ = V . Maynz, 1, Cu MII, $ 382, n. 9. 

47) D., 50, 17, de reg. Iur., 13 $ 3; 
483) Bau Sent, II, 4 B, 3; D., 28, '5, de hered. instit., 62 $ 1. 
49) D,, 28, 5, de hered. instit., 9 pr. 
50) V. mai sus n. 49, 
51) C., 6, 25, de institut. ei substit., 8.
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Dacă testamentul nu-i isprăvit (festamenturm imperfecturn, “ testamentum non Perjectum), - atât numirea de moştenitor cât şi celelalte rândueli cuprinse în testament nu-s valabile, chiar dacă luate separat ar fi valabile, De ce? Întâi, fiindcă testamentul . nu-i sfârşit. Şi al doilea, fiindcă nu este Sigur, că testatorul nu şi-ar fi schimbat voinţa, până ce să isprăvească testamentul. 

C. Numirea de moștenitor (heredis institutio) : poate fi de două feluri: Corectă şi necorectă. 
Numirea de moştemtor este corectă, când testatorul nu- meşte sau pe o singură persoană moştenitoare, fie pentru toată moştenirea, fie fără să spună anume pentru cât, sau numeşte pe mai multe persoane moştenitoane şi arată quota fiecăreia, .- 
Numirea de moştenitor este necorectă în toate celelalte cazuri 

"De Efectele produse de numirea de moştenitor sunt urmă- - toarele: | | ă 
|. Când numirea este corectă, : 
Dacă o singură persoană e numită moştenitoare pentru 

toată moştenirea, ori fără să se spună pentru cât. Ea este în- drituită la întreaga moştenire 52, 
II. Dacă mai multe persoane sunt numite  moştenitoare şi 

testatorul a arătat quota de moştenire a fiecăreia. . | 
1) Testatorul poate să arate quota fiecărui moştenitor sau 

direct, expres, sau indirect. 
Testatorul a aratat direct, expres, quotele fiecăruia. In acest. 

caz, părţile de moştenire sunt determinate prin arătarea testato- rului*. De pildă: Testatorul spune, că numeşte moştenitori pe C. Sejus, L. Titius şi M. Macvius, fiecare pentru câte 2 din 
moştenire. | a - 

„Testatorul a arătat indirect quotele fiecăruia. In acest caz, 
determinarea quotelor rezultă din chipul de rostire al testato- rului. Deosebim mai multe cazuri: a 

„Intai, testatorul a făcut o conjunctio re et verbis, adică 
prin aceeaș rândueală a numit pe mai mulţi moştenitori pentru - aceeaş quotă 5. De pildă, a zis, că numeşte pe C. Sejus moşte- 

52) D., 28, 1, qui testam. fac. poss., 25, 29 pr.— Cf. C,, 6,23, de tes- tam. 21 $5, 
53) V. mai sus $. 393, C, 11, p. 753. 

) D., 28, 5, de hered, instit,, 13 $ 1, 51 (50)$ 2; ].,.2, 14, de hered. 
= 

instit., Ş G. 
55) D., 50, 16, de verb, signif., 142.
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nitor pentru 3 din moştenire, pe L. Titius şi pe M. Maevius pentru : 
cealaltă - 3. In “acest caz, L. Titius şi M. Maevius sunt îndrituiţi la 

7 din moştenire şi, fiindcă nu se arată, cât se lasă fiecăruia din . 
această jumătate, atunci concursu partes fiunt, jumătatea aceasta 

se'mparte din pricina concurenţei lor în două părţi egale şi fie- 
care va fi îndrituit la - + 

Al doilea, testatorul a făcut numai o conjunctio re, adică 
aceeaș quotă a lasat'o la mai mulţi prin rândueli deosebite &, De 

pildă a zis, că numeşte moştenitor pe C. Seius pentru din 

moştenire, pe L. Tilius pentru cealaltă jumătate şi pe M. Maevius . 
pentru această din urmă -jumătate. In acest caz, L. Tilius şi M. 
Maevius sunt îndrituiți la aceeaş jumătate din moştenire şi fie- 
care vor luă câte -,. 

Al treilea, testatorul a făcut o conjunctio verbis tanturmn, 

adică a'numit pe mai mulţi moştenitori prin aceeaş rândueală 5, 

„De pildă a zis, că numeşte.moştenitori pe C. Seyus, L. Titius şi 

M. Maevius pentru părţi egale. Fiindcă sunt irei moştenitori şi 
părţile lor egale, fiecare va luă câte = 1 din moştenire. 

II. Când numirea nu-i corectă. 
1) Dacă o singură persoană este numită moștenitoare n numai" 

pentru o' quotă. Ea va luă intreaga moştenire, fiindcă este moş- 

tenitoare, adică succesoare universală, şi fiindcă regula este, că 

nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*8, 

„___9) Dacă mai multe persoane sunt numite moştenitoare fără 
arătarea quotelor, ori este îndoială în ce priveşte mărimea quo- 
telor. In acest caz, părţile vor fi egale, căci concursu partes * 
fiiunt59, 

3) Quid, dacă quotele fiecărui moştenitor sunt arătate de 
testator, dar necorect? , 

Pentru ca o împărţire a moştenirii să fie bine făcută, 
trebuie, ca, adunându-se quotele, să iasă un întreg. 

Romanii, fiindcă unitatea lor monetară eră asul, a luat'o 

de bază şi la moştenire. Fiindcă asul erâ împărţit în 12 uncii, 

56) V. mai sus n, 55. 
57) V. mai sus n. 55. 

” 58) ]., 2, 14, de hered, insiit., $ 5 verbis non âutem. ... 
" 59) ]., 2, 14, de hered. instit., Ş 6; D., 28, 5, de hered, instit, :9 $ 2 

13. 15 pr., 17 $4, 35, 59 $ 2; C.,6, 26, “de impuberum et aliis substit.,
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Romani au împărţit şi moştenirea în 12 quote, care purtau a- celeaşi numiri, ca şi subdiviziunile asului. De pildă: Do- drans==-3, besses == -, semisses = 3, guadrans = ş.a. m. d. — Am zis, că quotele adunate trebuie să facă un întreg; deci, conform celor mai de sus, trebuie să facă € — un as, 
Quid, dacă suma quotelor este mai mică de cât un as? Quotele se vor mări proporţional. Se întâmplă o acrescență proporțională a quotelor%, | Quid, dacă suma quoielor este mai mare de cât un as? - Quotele se vor: micşoră proporţional. — Se 'ntâmplă o descres= cență proporţională a quotelorst, 
Quid, dacă prin testament Sunt numiţi unii cu aratarea quotelor, iar alţii fără aratarea quotelor şi dacă adunând quotele determinate nu iesă un as întreg ? Acei, a căror quote nu-s ara= tate, vor veni la rămăşița asului 62, 
Quid, dacă, în cazul precedent, adunână qQuotele determi- nate iese mai mult de cât un as ? Atunci, dintrun as se fac doi aşi (ex asse fiţ dupondium). Acei cu quotele determinate vor moşteni asul întâi, iar ceilalţi vor veni la celălalt as (in alium asse)65, — Se poate şi, ca ex asse fit tripondium ş. a. m. d. &:, 4) Cea mai incorectă numire de moştenitor este numirea ex certa re. (numirea pentru un lucrv determinat). 

"A numi pe cineva moştenitor! pentru un lucru determinat (heres ex certa re) este o. absurditate ! In adevăr, moştenitorul este, după cum am văzut, succesor universal (per universitate). Deci, cineva nu poate fi numit moştenitor pentru un lucru .de- terminat. Este nelogic, ca succesorul universal să fie numit succe- sor pentru un lucru determinat 65! 
Dar, Romanii au lăsat logica la o parte şi au rezolvat 

  

60) ]., 2, 14, de kered, instit., SS 6 şi 7; D..28,5 eod., 13 $$ 2 şi 3, 78 $1. Gt) Paul, Sentent., Ul, 4 B, 6; ]., 2, 14, de hered, instit., SS 6 şi 7, D., 28, 5, eod,, 13 $Ş 4—7, 15 $ 1, 16,47 $1, 59 $ 1; C.,6, 37, de legatis, 23 $ 1.— V. Maynz, 1. c., Il], Ş 388, n. 92. . 
62) Paul, Sent,, III, 4 B, 6; J., 2, 14, de hered, instit, 3 6; D., 28, 5 eod., 17 pr., 71, 78 $ 2. 

„63) ]., 2, 14, de hered, instit., Ş$ 6 şi 8; D., 28, 5, de hered, instit., 17 SS 1—5, 18, 53, 87;'D,, 38, 11, de bonor. poss, sec. tab, 12. * 64) D,, 28, 5, de hered. instit,, 17 Ş 5. 
65) V. mai sus $. $. 393, C, 11, p. 754, 

j
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problema foarte artistic ! — Deosebim două faze: Inainte de 
"Justinian şi după Justinian. 

Inainte de Justinian. , 
Dacă o singură persoană este numită moştenitoare ex certa 

re, Romanii zic, se şterge arătarea lucrului determinat şi, detracta 
rei mentione, numitul este privit, ca moştenitor fără de parte, 
heres sine parte. EI, ca moştenitor numit fără determinarea păr- 
ței, va luă îmreaga moştenire şi deci şi acel lucru anume de- 
terminat ! — Altfel, numirea de moştenitor fiind incorectă, testa- 
mentul, necoriţinând o numire de moştenitor, e lipsit de bază şi 
ar urmă să cadă | — Dar, dacă se stabileşte, că: intenţia testa- 
torului a fost alta, atunci nu se mai poate admite interpretarea 
de mai sus57, - 

Dacă mai multe persoane sunt numite moştenitoare, fie- 
care pentru un lucru determinat, deasemenea se şterge arătarea 
lucrului determinat Şi, detracta rei mentione, acei numiţi sunt pri- 
viţi moştenitori fără părţi, heredes sine partibus. Ei, ca moşteni- 
tori numiţi fără determinarea părţilor, vor luă fiecare o parte 
virilă; dar, mai înainte de împărţeală, fiecare va preluă lucrul 
determinat, care ia lăsat, ca şi cumi s'ar fi lăsat un praelegatum 
(prelegat) 6, NR 

Quid, dacă mai multe persoane sunt numite moştenitoare, 
dintre care una ex certa re, iar celelalte sau pentru tot, sau pentru 
quote ? Chestiune grea şi foarte controversată, Părerea cea mai În- 
temeiată este: — Dacă se dovedeşte, că testatorula voit să lase moștenitorul numit ex certa re, numai acest lucru determinat (de 
pildă, a spus, „să fie mulțumit cu acest lucru — uf contentus 

„Sif res ceri!a,) şi, dacă nu se mai dovedeşte, că testatorul a fă- 
cut această determinare ex certa Te, pentru ca să lase restul 
averii sale unui al treilea (unuia din comoştenitorii testamentari, 
ori unui moştenitor ab intestato), atunci se admite deasemenea, 
că se şterge arătarea lucrului determinat şi, detracta rei mentione, 
moştenitorul ex certa re este privit tot ca moştenitor fărde de: 

  

| 66) D., 28, 5, de hered. instit,, 1 $ 4, 79; D., 28, 6, de vulg.et pupill. 
„subsiil., 41 $ 8; D,, 49, 17, de castrensi peculio, 19, Ş 2. 

67) ]., 2, 17, quibus modis testam. infirm, $ 3; D.., 36, 1, ad Sc, 
Trebell., 29. | . - 

65) D.. 28, 5, de hered. instit., 9 $ 13, 10, 11, 35,78 pr.; D., 29,1. de „destam. milit, 17; D,, 36, 1, ad Sc, Trebell., 29. i ”
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terminarea părţii (heres sine parte), dar mai este privit şi ca şi 

cum este însărcinat cu un fideicomis universal. De aceea, tre- 

buie, ca, după ce a primit partea sa de moştenire, s'o treacă 

celui deal treilea, iar el să se mulţumească numai cu res certa 8.— 
De aci urmează: Că el, fiind moştenitor, nu poate fi martor la 
facerea testamentului. Că, dacă ceilalți moştenitori numiţi nu se 
vor face moştenitori, heres ex certa re va intră în integralitatea 
îndrituirii sale; va dobândi el porțiunile celorlalţi, căci este moş- 

- tenitor. Că el e părtaş activ şi pasiv la toate quotele, Şi, că se 
bucură de jus accrescendi; ' 

De ia Justinian. A 
Acest împărat a simplificat 'cazul din urmă, rânduind 2: 

Dacă acei corect numiţi moştenitori se fac moștenitori, ei 

pot şi trebuie să  exerciteze şi să-i privească toate ac- 

țiunile izvorând din moştenire (omnibus hereditariis actionibus 
uti et convenire), iar heres ex certa re să nu aibă nimic de a 
face cu moştenirea, să nu fie părtaş nici activ ni pasiv la acţiu- 
nile hereditare, ci să fie privit ipso jure, ca şi cum ar fi tre- 
căt celor numiţi corect moştenitori partea sa de moştenire şi să 
dobândească numai res certa, ca şi cum ar fi un legatar. Deci, 
în “acest caz, heres ex certa re este moştenitor numai cu nu- 
mele. lar, dacă acei corect numiţi moştenitori nu se vor face moşte- 

nitori, atunci însușirea de moştenitor a lui heres ex certa re va a- 

junge activă, va produce etecte şi acesta va fi privit ca adevărat 

moştenitor, ca şi cum nici odată mar fi fost numit heres ex 
certa re. 

/ 

SUBST:TUŢIILE. 

: 9 416, Generalităţi. 

In materia moştenirii prin substitutio (substituție) se 'nţelege- 
rândueala, prin care testatorul instituie în ordin subsidiar o per- 

soană pentru cazul, în care o altă persoană instituită în ordinul 

întăi, nu s'ar face moştenitoare. De pildă: L. 7itius heres esto, si 

L. Tilius heres non erit, C. Sejus heres esto, adică, L. 

69) ]., 2, 17, quibus modis testam. ințirm., $3; D, Il (31), de legatis, 69 pr. 
70) C., 6, 24, de hered instit, 13.
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Titius să fie moştenitor, dacă £. Titius nu va îi moştenitor, C. Sejus să fie moştenitor!. — Deci Substituţia este o instituție subsidiară de moştenitor. Aa 
Romanii, pentru a arătă astfel de rândueli, întrebuințează şi următorul chip de rostire: „Primo gradu heredem scribere sau „Primo loco heredem instituere, secundo gradu heredem scribere Sau secundo loco heredem instituere2 “, adică a numi moştenitor în “gradul sau locul întăi, a numi moştenitor în gradul sau locul al doilea. „ Moştenitorul numit în gradul întâi se numeşte primus heres, iar acel numit subsidiar, în gradul al doilea, se numeşte secundus. „heres 3. Fiindcă nimic nu se'mpotriveşte, ca substituitului cel întăi, care estexsecundo gradu scriptus, să i se substituie deasemenea o „altă persoană, putem să avem şi heres fertio Bradu scriptus, heres quarto gradus scriptus ş. a. m. d: | 
Substituţiile sunt -de trei feluri: Substituţia vulgară, substi- “tuia pupilară şi Substituţia quasi pupilară. . . | 

7 $ 419. Substituţia vulgară. 

A, Substituţia vulgară (substitutio vulgaris) este numirea unui moştenitor subsidiar, pentru cazul, în care acel numit moş- tenitor în rangul întâi, nu se va face moştenitor. De pildă: £. ” Titius să fie moştenitor; dacă L. 7ifius nu va fi moştenitor, | C. Sejus să fie moştenitor. — Această Substituţie se numeşte vulgară, fiindcă se întrebuinţează foarte des. | | B. Ea a fost întrebuințată întotdeauna la Romani, mai ales pentru a preîntâmpină, ca voinţa cea din urmă să rămână fără de efect şi deci memoria testatorului să nu fie dezonorată, din pri- cină că rămâne făr' de moştenitori, şi pentru a preintâmpină, ca - moştenirile să nu rămână prea multă vreme vacante şi rându- - “elile testamentare să nu cadă, să n'ajungă caduca, din pricina legii Julia şi Papia Poppaea. 

  

„ 1) Cajus, 2 $$ 174—178; Ulpian, Reg., 22 S$ 33 şi urm.; ]., 2, 15, de :vulg. substit., pr.— Testamentul lui Dasumius are mai multe substituţii. „7 2) D., 28,6, de vulg. substit., 2 $ 6,36 pr. e ” 3) D., 28, 5, de hered. instit,, 20 pr., 87. E 
3) D., 28, 6, de vulg. substit., 46. i , aa 1) ]- 2, 15, de vulg. substit.; D., 28, 6, de vulg. et pupill. substit; C., 6, 26, de impuber. et aliis substitutionibus, i 

|.
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C. Substituţia vulgară, ca să existe, cere întrunirea a două 

elemente: O numire de moştenitor în gradul întăi şi.o numire 

“de moştenitor subsidiară. 
1. O numire de moștenitor în gradul întăi. 'Testatorul trebuie 

mai întăi să numească pe cineva moştenitor (heres primus), fiindcă 

trebuie să existe un instituit, pentru ca să se poată, ca substituitul, 
să vină în locul lui. — Dar, dacă s'ar întâmplă; ca „,testatorul 'să 

lase substituitului o porţie hereditară mai mare decât aceea a . 

instituitului, nu se reduce această rândueală, ci să păstrează în 
întregime, admiţându-se, că substituitul este „numit direct, dar 

condiţional, “pentru excedent î. 
„UL. O numire de moştenitor subsidiară. “Testatorul trebuie 

numit întăi sau nu voeşte să se facă moştenitor (casus holuntatis), 

sau nu poate să se facă moştenitor (casus impotentiae), sau, în 
“sfârşit, în general, nu se va face moştenitor, indiferent din ce 

pricină s'ar întâmplă aceașta. — Ori şi ce persoană poate fi sub- 
sfituit vulgar 5. 

Dacă o persoană a. fost substituită pentru cazul, când ins- 

tituitul nu vrea să se facă moştenitor, se admite, că ea a fost 

substituită şi pentru cazul, când instituitul nu poate .să se facă 

__ moştenitor, dacă nu reiesă din împrejurări, că testatorul a avut 
alt cuget. Deci, casus noluntatis poate cuprinde în sine ă casus 

impotentiae & . 
D. Natura sau firea substituţiei vulgară este! de a îio 

instituţie (numire) de moştenitor condițională şi anime: ea atârnă 
de o condiţie suspensivă negativă 7. Această condiţie trebuie să 

se 'mplinească, pentru ca substituţia să se nască şi să producă 

efecte 8. 
Prin abatere S'a-admis, ca substituţia vulgară să se nască 

2) ]., 2, 19, de hered. qualit. et differ., Ş 1. 
3) D. 28, 5, de hered. instit,, 19, 
4) D., 28, 5, de hered. inst, 9 $ 15, 15 $'1, 161. 
5) D., h. bt, 1087, 48 $ 

6) D,, 28, 2, de liberis et 2031, 29 $3.5, 13 şi 14; Du h. ti 4pr. 
D., 35,1, de cond. et demonstr. 101 pr.; C., A. î., 4. — Cît. D., 28, 2, de li 

beris et post., 10., 

7) D.. 35, 2, ad leg. Falcid., 1 $ 13. 

. 8) D., 29, 2, de adauir. vel, omitt. hered,., 69. 

să numească pe cineva moştenitor în rangul al doilea (heres se- 
cundus), în ordin subsidiar, pentru cazul în care ' moştenitorul. 
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şi să producă efecte şi 'n alte două cazuri: Intăi, dacă un suus, 
adică un moştenitor necesar, se abține de la moştenire 9. — Al: 
doilea, dacă acel numit moştenitor testamentar repudiază MOş- 
tenirea testamentară, ca s'o dobândească ab intestato 10, (Aici nu. 
avem de a face cu un casus noluntatis : Instituitul nu voeşte să 
nu se facă de loc moştenitor, ci nu voeşte să se facă moşte- 
nitor testamentar, dar voeşte să se facă moştenitor ab intestato). 

D. Substituţia vulgară are de efect, ca substituitului să-i 
fie deierită sau moştenirea întreagă, sai quota, pentru care a. 
fost numit!!. Deci, dacă vrea, el poate sau so primească, sau 
nu!2, Dacă o primeşte, ia asupra sa toate sarcinele, care erau. . 

impuse instituitului prin testament 13. 
E. Substituţia vulgară . încetează să mai producă efecte: 
Când nu se. implineşte condiţia, adică atunci când acel 

numit „moştenitor în gradul întâi dobândeşte moştenirea şi se 
face moştenitor, 

Când substituitul repudiază moştenirea 5 
Când substituitul moare, fără să fi primit moştenirea !6, —Dar, 

mai târziu, din vremea împăraţilor creştini, de când sau admis 
transmissiones, se poate, ca, deşi substituitul a murit fără să fi: 

primit moştenirea, totuş substituitea să producă efecte, fiindcă: 

îndrituirea de a o primii a substituitului trece la moştenitorii lui. 

F. Se mai poate, ca: 

1) Un instituit să fie propriul său substituit, cu condiţia, 
ca să se schimbe Cauza numirei (mutatio causae institutions) 1. 

2) Mai mulţi instituiţi să fie substituiţi reciproc unii | 
altora, De pildă: Numesc “moştenitori pe C. Sejus, L. Titius, 
M. Maevius şi-i substituesc reciproc (eosgue invicem substituo). 

9) D., 42, 1, de re judic., 44,, | ! 
10) C., h. t,3. ” 
11) D., h. î., 48 $2; D,, 37, 11, de bonor. poss. sec, Pi 2 s 8. — 

Cf. D., 28, 5, de hered, instit., 41 (40) şi 42 (41); ]., h. 1, $ 
” 12) D., 29, 2, de adquir. vel omiti. hered, 2; D., h, t; “a Ş 4. 
13) C., 6, ŞI, de caducis toil., 1 $ 9. 
14) n kb Ş4. 
15) D., 29, 2, de adquir. vel omitt. hered., 13 Ş 2. 

16) D., h. 4 23, 4 pr., 45 $ 1; D., 29, 2, de adauir vel omitt hered,, 
81; D., 3%, 16, de suis et legit., 9. 

17) b., h. t, 10$7,48$1. | 
18) ]„î.4$1;D.,h.1,4$ 1, 23, 3%, 36$1 

/



— 854 — 

O astiel de substituție se numeşte reciproca substitutio, mutua' 
substitutio (substituție reciprocă) 9.—In caz de mutua substitutio 
se mai poate, ca pe lângă instituiţi, care sunt reciproc sub- 
stituiţi, să mai fie şi un exfraneus, care să nu fie şi instituit, 

Dacă avem de a face numai cu instituiţi, care sunt şi sub- 
stituiţi, atunci instituiţii, care primesc moştenirea, trebuie să pri- 
mească şi substituţia. Când primesc moştenirea, ei primesc şi . 
părţile de substituție în proporţie cu părţile, pentru care au îost 
instituiţi 2, , - 

Dacă printre substituiţi se găseşte şi un extraneus, care n'a 
fost “instituit, atunci pentru dânsul se face o porţie virilă, iar 
rămăşiţa se *mparte. pro rata (proporţional) între ceilalţi 21,— 

Deosebirea dintre Substituitul, care este instituit, şi acel 
care nu este instituit, constă în aceea, că acel instituit, care a 
primit moştenirea, “mare nevoie să mai facă nici un act, ca să 
dobândească porţiunea din substituție ; pe când acel, care nu-i 
şi instituit, trebuie să facă un astfel de act2. " | 

| G. Se poate, ca testatorul să fie spus: „C. Sejus, să fie moş- 
tenitor. Dacă acesta nu va fi moştenitor, L. 7ițius să fie moş- 
tenitor. Şi dacă nici acesta nu va fi moştenitor, M. Maevius, să 

"He moştenitor“. — In astiel de cazuri se admite, că M. Maevius 
este substituit nu numai lui L. 7itius, ci şi lui C. Sejus; în cât 
dacă ei doi nu primesc moştenirea, aceasta este - deferită lui 
„M. Maevius. Regula aceasta e formulată de romanişti astfel. 
substitutus substituto est etiam substitutus instituto = Substituitul - 
Substituitului este şi substituitul instituitului 20, DI 

Ş. 420. Substituţia puoilară 1, 

„A. Substituţia pupilară (substitutio pupillaris) este numirea 
unui moştenitor subsidiar făcută de paterfamilias pentru filius- . 
Jamilias al său impuber (fie născut, fie zămilsit numai) numit 
moştenitor în rangul întâi, pentru cazul în care acesta, deşi i-ar 

219) Da het 481. | 
i 20) n Bt SS1 şi 2; Du h. + 5,24, 41 SS1 şi 4; Cut, 5, 

21) D., h. tu, 32. . Dia i 
20) Da h. în 27 şi 4 | 

1) ]., 2, 16, de pupillari substit.; D,, 2S, 6, de vulg. et pup. substit. . 
C., 6, 26, de impuber. et aliis substitutionibus. 

i
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supravieţui, totuş ar muri înainte: de a ajunge puber 2.—De pildă: 
L. Tilius filius meus mihi heres esto. Si filius meus mihi 
heres erit .et prius moriatur quam ințsuam tutelam venerit, tunc C. 
Sejus heres esto. = [. Titius, fiul meu, să-mi fie moştenitor; 
dacă fiul meu va fi moştenitorul meu şi va muri înainte de a fi 
ajuns la pubertate, atunci C. Sejus să fie moştenitor. 

- Ea poate fi făcută şi cu mai multe grade succesive (primo, 
secundo, tertio gradu) 3. 

B. In astfel de cazuri, dacă moare paterfamilias şi apoi şi 
fiul său moare impuber, testamentul făcut de tatăl: acestuia pro-- 
duce efecte. Iată deci, că puterea părintească se întinde dincolo 
de mormânt! — De ce? — Ştim, că, Ia 'nceput, filiifamilias: 
mau avere. Paterfamilias, când numeşte fiului său de sub pu- 
tere un moştenitor pentru cazul, că acesta va muri impuber, dis- 
pune de averea sa; iar nu de aceea a impuberului, care mare 
pici o avere. Testatorul, dispunând de propria sa avere, are o- 
putere nelimitată şi poate, prin intermediul fiului său, s'o lase 
substituitului. Deci, substituţia pupilară are de eiect, la *nceput, * 
să creeze un al doilea moştenitor pentru paterfamilias, iar nu în- 
tăiul moştenitor pentru filiusfamilias. | 
Mai târziu, iliifamilias pot să aibă avere. Şi acum pater- 

Jamilias poate tace o substituție pupilară. Dar, în vremea acea- 
sta, paterfamilias, făcând o asttel de substituție, poate dispune nu 
numai de averea sa, ci şi de aceea a lui filiusfamilias al său. De 
aceea, jurisconsulţii au recunoscut, că acum Substituţia pupilară * 
are de efect să creeze înfâiul moștenitor al lui filiusfamilias 4 şi 
deci paterfamilias poate să numească un moştenitor fiului său : 
impuber, fie că-l înmoşteneşte, fie chiar că-l 'desmoşteneşte ! 5 

C. Cauza, pentru care s'a plăsmuit Substituţia pupilară, 
„este, că filiusfamilias, câtă vreme e impuber, nu poate să şi facă 
testamentul, . 

D. Substituţia pupilară, ca să existe, cere întrunire urmă- 
toarelor două elemente : | 

Intâi, paterfamilias trebuie, sub pedeapsă de nulitate, să-şi 
facă testamentul (festamentum paternum) $, Ă 

2) Caius, 2 $ 179; ]., 19; ft pr; Duh, 181,2 pr. 3) D., ft. 13, 25, 38 $2. e 
4) Cajus, 2 $ 182; ], h.t 1 »$ 4; Duh, bn $2pr. 
5)D„,h.t,1$2 - 

6) ]., k. 1, $5; D, h. î.1$3, 2 pr. Şi SS 1 şi 4, 10 $ 4,38 $ 3,44. 

a: 9
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| 7 Sa 
Şi al doilea, să facă şi testâmentul fiului său impu- 

'ber (festamentum pupillare). — Deci, testamentul pupilar este 
-o parte a testamentului patern (pars et sequela paterni testamenti) 7... 

„Dacă paterfamilias nu face testamentum paternum, nu poate 
face nici festamentum. pupillare. 

Cele două testamente pot fi făcute sau separat, îndeplinind 
pentru fiecare formalităţile trebuitoare 8, sau prin unul şi acelaş 
act $. — Dacă se fac printrun singur act, trebuie să se ia mă- 
Suri, ca.nu cumva pupilul să fie expus la primejdii. De pildă: 

„Să se păstreze secret numele substituitului 10, Să nu se deschidă tes- 
tamentul pupilar de căt numai după moartea pupilului 11, 

Substituitul pupilar poate fi oricine. Paterfamilias nu este măr- 
:ginit în alegerea persoanelor, pe care să le substituie 12, — Se obiş- 

” nueşte, ca acest substituit să fie un instituit de al lui paterfamilias B. 
) E. Natura sau firea substituţiei pupilare este de a fi tot o 
instituţie de moştenitor condițională şi anume ea atârnă tot dt . 
o condiţie suspensivă negativă: Dacă impuberul nu va ajunge 
la pubertate, ori nu va ajunge cutare altă vârstă mai micăti, 
Această condiţie trebuie să se împlinească, pentru ca substituţia 
pupilară să producă efecte 45, | 

F. De regulă, substituţia pupilară e adăopată la o substi- 
tuţie vulgară. De pildă: L. 7itius, fiul meu, să-mi fie moşteni- 
tor; dacă fiul meu nu-mi va fi moștenitor, ori îmi va fi moșteni- 
for şi va muri înainte de a fi ajuns la pubertate, atunci C. Se. 

„jus să fie moştenitor 16. — In acest caz substituţia este numită 
-substitutio duplex ?. o 

Quid, dacă ea n'a fost adăogată la o substituție vulgară ? 
Substituţia pupilară cuprinde în ea şi o substituție vulgară? A- 

D,ht,$5. 
8) D., îi î., 2$4,1631,20$1. 
9) Cajus, 2 $ 180; D., f. î.,2$4. 

10) Cajus, 2 $ 181. 
11) Suetoniu, Galba, 9. 
12) V. maijos $ 421. 

13) | h.t, 87 D,h.t,3,8,pr, 34 $1. 
14) D, h. î, 3332. - 
15) |, &.4, $8;D.„,h.t.,2 pr. 28; D., 49, 15, de captivis, 10 $1, 

1W$ 1; Du ft, 14,28, 31, 43$1. ă 
16) Cajus, 2 $ 1719; D.h.t,1$1. 

17) D.h.t,1$1,4$1,45pr. a
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” dică, dacă's'a numit un substituit pentru cazul, în care institu— 
itul moare impuber, substituitul este oare numit şi pentru cazul! 
în care instituitul nu se face moştenitor ? 

Această chestiune s'a înfăţişat' la Roma cu prilejul unui 
proces vestit, numit judicium Curianum: Un oarecare Coponius: 
a făcut testament, numind moştenitor pe un fiu al său, care se 
va naşte, şi, dacă acesta va muri impuber, i-ajsubstituit pe M.. 
Curius. După moartea lui Coponius nu s'a născut copilul aştep-- 
tat. Atunci, M. Coponius, o rudă de a testatorului,'a făcut pro- 
ces şi a cerul moştenirea, ca delat ab intestato, susținând, că nu 
s'a împlinit condiţia, de care atârnă substituţia pupilară, întru- 
cât nu s'a născut nici un fiu şi deci nu s'a putut ca, acesta să: 
moară" impuber. Pentru M. Coponius a pledat marele juriscon- 
consult Q. Mucius Scaevola ; iar pentru M. Curius a pledat marele 

„orator. Licinius Crassus. Acest din urmă a susţinut, că o sub- . 
stituție pupilară cuprinde în sine şi una vulgară, argumentând. 
astfel: Dacă testatorul, în cazul, în care i-se va naşte un fiu şi 
acesta va muri impuber, a voit să aibă pe M. Curius de moş- 

“tenitor; apoi, cu 'atât mai mult a voit să-l aibă de moştenitor în-- . 
cazul, în care nu ise va naşte nici un fiu! -—Părerea lui Crassus 

„a fost admisă de judecători şi de atunci regula este, că o sub- 
stituție pupilară cuprinde în sine şi una vulgară*8, 

De la Marcu Aureliu s'a admis, că şi o substituție vulgară. 
cuprinde în sine o substituție pupilară », - 

G. Substituţia pupilară produce efectele următoare: . 
1) Moştenirea pupilului este deferită substituitului. 
Dacă pupilul este moştenitorul lăi paterfamilias, substituitul: 

este în drept să ceară atât ceea,.ce pupilul a dobândit de la. 
„paterfamilias, cât şi ceea, ce pupilul a dobândit din afară. | 
. Dacă pupilul a fost desmoştenit de paterfamilias, substitu- . 
itului i se deferă numai averea pupilului, adică numai ceea, ce 
acesta a dobândit din afară. | CI 

_2):Substituitul poate sau să primească, sau să nu primească: 
substituţia. — Insă, dacă substituitul este şi instituit al lui pater- 

  

18) Cicero, de inventione, II, 21, 42; de oratore, 1,39, 37,11, 6, 32, Bru-- tus, 39, 52; pro Caecina, 18, 24; Quintilian, Inst. oral. VII, 6, 9, 10, 
19) D., î.1,2$6,4;C., ft, 2şi4,— CE Duh.t, 4.82, 398 1, 45: pr; Ch. t,2. 

. 

*
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Jamilias, fiindcă i se deferă amândouă moştenirile, trebuie sau. 

să le primească pe amândouă,sausă le repudieze pe amândouă; 

altfel, primirea uneia atrage şi primirea celeilalte, şi repudiarea 
uneia .atrage şi repudiarea celeilalte 2, 

3) Când avem de a face cu o substituție pupilară în rangul 

al doilea, al treilea ş. a. m. d.,nuse aplică regula, că substituitul 

'substituitului este substituit şi instituitului, fiindcă obiectul îre- 
cării substituţii pupilare este deosebit. De aceea romaniştii zic: Pu- 

pilariter substitutus pupillariter substituto non est etiam pupillariter * 
substitutus instituto 21. 

HI. Substituţia pupilară încetează să producă etecte din pri- 

cina sau a pupilului, sau a testamentului patern, sau a substi- 
 “tuitului, | e 

1) Când pupilul sau ajunge la pubertate, sau supravieţueşte 
epocei aratate prin testament?, sau iesă de sub puterea părin- 

tească a testatorului, înainte de moartea acestuia ?, sau, după ce 

-a ajuns sui juris prin. moartea testatorului, pierde această însuşire 

„întrun chip oarecare, d. p. prin adrogare?, 

2) Când testamentul patern îşi pierde tăria cu desăvârşire 35, 
— Dacă insă testamentul patern rămâne în picioare în parte, chiar 
în chip indirect, subtituția pupilară produce efecte 3%. | 

3) Când substituitul a lasat să treacă un an, de când in- 

.puberul a- ajuns sui juris, şi ma cerut să se numească acestuia 

“un tutor27, 

“ 

20) D., h. t, 1083; D.,18, 4 de hered. vendit., 41 şi 59; C., 6, 30, 
-de jure deliber., 20. 

21) D., h, t., 47.—V, Maynz, |. c, III, $. 385,:n. 27; Dernburg, L. c,, 
AI, $ 89, n. 17; E. Eck, |. c., $. 28. ” 

! 22) v. mai sus n. 15. 
23) D„ h.î, 2 pr, 4282. 
2) D., h. t., 10 $ 6, 40.—V.şi D., hi, 10$6; D.,1, 7, de adopt, 

22 $ 1. 
25) hi, 35 D„â.t,1$3 2$1, 1054. —V. Maynz, |. cl, $ 

385, n. 45. 
26) D., 5, 2, de inoff. testam., 3 $ 5; D., h. t., 2 $$1 şi 3; D.,29,3, - 

-si quis omissa, 1 $ 7. 

27) C., 6, 58, de legil. hered., 10.
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8. 421. Substituţia guasi pupilară. | 

A. Substituţia quasi pupilară (substitutio guasi Pupillarisy este numirea unui moştenitor făcută de un suitor pentru scobo- ritorul său, care, din pricină că e nebun, nu poate să-şi facă testamentul 1, ! i | 
_B, Inainte de Justinian,. paterfamilias poate, în mod excep- țional, prin hatâr împărătesc, să facă testament pentru un filius- familias al său în cazul, în care aceasta dintro pricină oarecare: (nebunie, muţenie), nu poate să-şi facă testamentul2. 

Justinian a pus regula generală, că orice suitor, fie barbat, fie femeie, fie că are puterea părintească, fie că n'o are asupra. 
'unui scoboritor al său nebun, poate, ad exemplum substitutionis “ Pupillaris, să facă testamentul acestuia3 , | 2 Substituţia. aceasta: este numită substitutio Justinianea Sau, fiindcă Justinian a zis „ad exemplum substitutionis Pupillaris“, mai este numită substitutio quasi pupillaris sau substitutio exe- mplaris. B 

C. Pentru ca să existe o substituție quasi pupillară, se cere . 
întrunirea următoarele trei elemente 4: 

Suitorul trebuie să lase scoboritorului său incapabil legitima 
partio, care i se cuvine. NE 

„EI irebuie să aleagă pe substituit dintre anumite persoane. 
Intăi, dintre scoboritorii nebunului, şi al doilea, dacă nebunul 
mare scoboritori, dintre fraţii şi surorile acestuia. Dacă nebunul mare nici fraţi şi nici surori, suitorul poate numi substituit, pe. cine voeşte, 

- 
Nebunul frebuie să nu se însănătoşeze, 
D. Intre substituţia pupilară şi acea quasi pupiliară sunt 

următoarele deosebiri : | 
Ca să facem O substituție pupilară, trebuie să avem puterea 

părintească şi scoboritorul să fie impuber.— La Ssubstituția quasi 
pupilară nu-i nevoie de acestea, 

Z 

1) ]-» 2, 16, de pupiz, substit., $ 1. 
'2) D., 28, 6, de vulg. et pupill. substit., 45 pr. 
3) ]., 2, 16, de'pupull, substit., $ 1; C., 6, 26, de impub, et aliis sub= sti, 9. * 

- 4) C., 6, 26, de impub, et aliis substit.. 9
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Substituitul la substituţia pupilară poate fi oricine.— La acea 

„quasi pupilară substituitul trebuie să fie sau scoboritor, sau 

„frate ori soră de ai nebunului, şi numai înlipsa acestora, poate 
fi oricine; deci, testatorul nu-i cu totul liber în alegerea "substi- 
„duitului. 

La substituţia pupilară trebuie să se facă întăi testamentul 
patern şi apoi testamentul pupilului. La substituţia quasi pupilară 
nu € nevoie, ca suitorul să facă şi testamentul său; căci, facerea 

„acestui testament eră o particularitate a substituţiei pupilare, care 

«nu mai eră raţională nici la acest fel de substituție. 
| E. In această materie sunt mai multe chestiuni controversate 5. 
De pildă: Obiectul substituţiei este numai patrimoniul testato- 
ului, ori şi acel dobândit de scoboritorul incapabil? 

Dacă mai multi suitori fac separat câte o substituție, care 

“e soarta substituiţilor ? Ajung ei comoştenitori, ori substituţia 

făcută de tată trece înaintea „Substituţei făcute” de mama nebu- 

“nului, şi acea făcută de bunic trece înaintea aceleia făcută de 
- “bunica nebunului ? 

Substituţia quasi pupiliară cuprinde oare o substituție vul- . 
„gară şi, eventual, o substituție pupilară ? 

MODALITĂȚILE NUMIRII DE MOSTENITOR : 

A DIES, CONZICIO, MODUS 1). 

Ş 422, 

A. Dies.. 

|. La o heredis institutio (numire de moştenitor) nu se poate 
„adăogă nici un fel de termin, nici termin suspensiv (ex die, 

„dies a quo), nici termin' rezolutor (ad diem, dies ad quem).— 
Regula generală semel heres semper leres? se “împotriveşte unui 
astiel de adaos. Să analizăm chestiunea mai de aproape: 

1) Să presupunem, că L. Titius e numit moştenitor, până 
la31 Ianuarie viitor (ad diem). — EI va rămâne moştenitor 

:şi după-acea dată din două pricini. Intâi, din pricina regulei 

semel heres semper heres. Al doilea, din pricină că cele două pa- 

5) V., Maynz, |. c., III, $ 386, n. 7 şiurm.; Eckul.c., $ 30 în fine; Dern- 
burg, |. c., Il, Ş. 90. 

1 D, 28, 7, de condic, instit,; C., 6, 25, de institut, et substit, et restit. 
„sub condicione factis. 

2) D., 28, 5, de hered. instit., 89 (88).
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trimonii (ale moştenitului şi moştenitorului) s'au contopit, aşa: 
că avem de a face cu un fapt împlinit. . 

2) Să presupunem, că L. Titius e numit moştenitor de la 
1 Ianuarie viitor. — Această numire e neraţională din mai multe 
pricini 5. Intâi, din pricină că până la 1 Ianuarie viitor, neexistând 

moştenitori“testamentari, delaţii ab intestato vor fi moştenitori. 

Aceştia fiind o dată moştenitori, vor continuă să fie, căci semel 
heres semper heres. Al doilea, din pricină că, dacă L. Titus se 

va face moştenitor la 1 lanuarie viitor, el e privit, că este moş- 
tenitor de la început şi deci semel heres semper heres. Al treilea, 

din. pricină, că, dacă delaţii ab intestato ar ti moştenitori până 
la 1 Ianuarie, iar de la această dată ar fi L. Tiitus, ar urmă 

»ca defunctul să fie moştenit o bucată de vreme ab intestato, iar 
altă bucată de vreme ex testamento. Dar, regula nemo pro parte: 
testatus pro parte intestatus decedere potest se'mpotriveşte la aceasta. 

II. Fiindcă la.o numire de moştenitor nu se poate adăogă 

nici un fel de termin, favor testamentarum (de care am mai vor- 

bit): a făcut, ca orişice fel de termin adăogat la o numire de 
moştenitor să fie privit ca nescris. — O singură abatere se face 

de la această regulă în favoarea ostaşilor, care pot numi pe 
cineva moştenitor cu ori ce fel de termin *. 4 

B. Condicio. 
I. La o numire de moştenitor nu se poale adăogă o con-. 

diţie rezolutorie (condicio ad quam). O astiel de numire este ne- 
raţională. De pildă: L. Titius să fie moştenitor; dar, dacă va 
veni corabia din Asia; să nu mai fie. Conform regulei semel 
heres semper heres 5, dacă L. Titius a fost odată moştenitor, el 
nu mai poate să 'nceteze de a fi, oricâte corăbii ar veni din Asia! 
De aceea condiţia rezolutorie e privită pro non adjecta. — Dar, 
chestiunea e controversată $, 

II. La o numire de moştenitor se poate adăogă o con-. 
diţie suspensivă (condicio a qua). — Cineva poate fi numit 
moştenitor ex condicione. De pildă: L. Titius să fie moştenitor, 
dacă va veni corabia din Asia. In adevăr, una din două se 

E | p. 

3) ].„ 2, 14, de here. instit., $ 9; D, 8 5, de hered. înstit., 34, 

- 4) D., 29, 1, de testam. milit. 15 $ 

5) V. mai sus n. 2, 

6) Eck, 1. c., $ 27.
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poate întâmplă: Sau condiţia se 'mplineşte,. vine corabia din 
Asia, şi atunci L. itius se face moştenitor şi, fiind odată moş- 
tenitor, este pentru totdeauna. Sau condiţia nu se împlineşte, nu 
vine corabia din Asia, d. p. fiindcă s'a înecat, şi atunci L. Titius 
nu se face moştenitor. 1 s'a înecat corăbiile | 

1) Quid, dacă numirea de moştenitor atârnă “de o condiţie 
imposibilă, ilegală, imorală ? 

In această privinţă a fost controversă între cele două şcolt 
romane: Cassianii sau Sabinianii susțineau, că astfel de 'con- 
diții trebuie privite ca nescrise, pro non scriptis, Proculianii sus- 
țineau, că astiel de condiţii atrag nevalabilitatea testamentului, 
ca şi a convențiilor. Deşi Cajus spune, că nu se poate găsi o 
justificare temeinică a deosebirii, pe care Cassianii o fac între 
convenții şi testamente (et sane vix idonea ratio reddi potest) 7, 
totuş părerea acestora a triumfat 8, — Ea se justifică, spunânduse, 
că favor testamentorum a făcut să se admită, ca astfel de 

„ condiţii adăogate la numirile de moştenitori să' fie privite ca 
nescrise. Şi, cu drept cuvânt! In adevăr: Intâi, cauza testamen- 
tului este intenţia (voinţa) testatorului :de a face o liberalitate. | 
Această intenţie a fost arătată sigur, în chip neîndoelnic, prin 

„numirea de moştenitor. De aceea; adăogarea unei condiţii im- 
posibile, ilegale, imorale, este sau o eroare, sau o glumă l— Al 
doilea, moştenitorul nu ia parte la facerea testamentului, ca la ” încheierea convențiilor. Neluând parte, nu poate să :preîntâmpine 
adăogarea acestor feluri de condiţii. 

Tot ca nescrise se consideră şi condiţiile derisorii şi inepte 9. 
Dacă însă sau testatorul a spus anume, expres, că numirea de moştenitor să atârne de vreuna din condiţiile de mai sus sau. o astfel de intenţie rezultă lămurit din împrejurări, atunci acele condiţii nu mai sunt privite ca nescrise 119 

PN N | 
7) Cajus, 3 $ 9, ! 
8) D., 35, 1, de condic. et demonstr., 3, 22, 63 pr., 100; D., A. t 14 şi 15. 9) D., îi. î, 14, 27 pr.; D., 11,7, de relig., 14 $ 5; D, 1 (30), de le- tis, 113 s 5; D, 36, 1, ad. Sc. Trebell., 7 in fine, 63 $ 10. 

i 10).D, 35, 1, de condic, et demonstr., 19, 72 $ 6 in fine, 101 pr,; D. III (92), de egatis, 14; D., 40, 4, de manimiss. testam., 61 pr.; D., 44, 4, de doli mali except, 4 $ 10, 17 SS 1 şi 3; D., 40, 7, de statu lib. 4 ş 1; V. Maynz, |. c,, Il, $ 387, n. 21. :
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Se consideră ca nişte. condiţii şi dies incertus an şi dies 
incertus. guando 1. | 

2) Să vedem acum, ce se întâmplă cu numirea de moşte- 
nitor sub condiţie suspensivă în fiecare din cele trei faze, prin 
care poate trece condiţia, adică pendente condicione, existente 
condicione şi deficiente condicione. ' 

Pendente condicione, ” | 
„ Condiţia nu s'a împlinit încă, este în suspensie. In pilda 

de mai sus, corabia ma venit încă din Asia, | 
Conform cu jus civile, moştenitorul numit (heres institutus) 

are numai speranţa, că moştenirea îi va fi deterită (spes dela- 
tum iri), adică are o îndrituire eventuală 12, p 

Conform cu dreptul pretorian, moştenitorul numit poate să 
ceară bonorum possessio secundum tabulas şi o capătă, dacă dă 
garanţie, satisdatio, că va înapoiă, cui se va cuveni, toate bunu- 
rile dimpreună cu fructele, atât când condiţia nu se va împlini, 
câi şi când ea va îi privită ca neîmplinită, din pricină că el a 
murit înainte de împlinirea ei 3. — El trebuie să dea satisdatio 
sau celorlalte persoane numite moştenitoare odată cu el, sau 

„ Substituiţilor săi, sau delaţilor ab intestato 1. —Dar el nu mai 
poate face aceasta, dacă implinirea imediată a condiţiei este 
posibilă actualmente 15, | ” 

Existente condicione. . 
Condiţia s'a împlinit. In pilda de mai Sus, corabia a venit 

din Asia. — În unele cazuri, condiţia. este privită ca împlinită. 
De pildă: Când acel interesat, ca să nu se împlinească, împie- 
dică împlinirea sa 46, | 

Dacă moştenitorul numit trăeşte în clipa, în care condiţia 
este împlinită 7, moştenirea îi este detferită definitiv şi o va putea N 

11) V. Maynz, 1. c,, ÎI, $ 387, n. 6—9, | 
„_12) D,, 28, 5, de hered. instit, 59 $ 6; D., 28, 6, de vulg. substit,, 23, 

45 $ 1; D..:38, 16, de suis et legit, 9 in fine. - 
183) D., 28, 5, de hered, instiţ., 23; D., 37, 3, de bonor. poss. c. tab, 

3 8 12—15; D,, 37, 11, de bonor, poss. sec. tab., 2$1,5'pr,, 6, 10, 12 in ține. 
„.14) D., 2, 8, qui satisdare cog., 12 şi 13; D, 38, 17, ad Sc. Tertull. 

1$7; D., 46, 5, de stip. praet., 8 pr. : 3 15) D., 28, 5, de hered, instit., 23 $$ 1 şi 2; D., 37, 4, de bonor. 
poss. c. tab., 3 Ş 13, ! . 

16) D., 50, 17, de reg. jur., 161.—V: Maynz, |. c., III, $ 387,1. 42—47. 
17) V. mai sus $ 400, n. 8, p. 769. 

7



— 864 — 

dobândi. -Şi, dacă o dobândeşte, e privit ca moştenitor din clipa: 
morţii testatorului!8, Această dobândire se 'ntâmplă conform re- 
gulei semel heres semper heres ; iar nu în virtutea vre unui efect 
retroactiv al moştenirii ! 19 

Dacă moştenitorul este marit: sub o condiţie potestativă nega- 
tivă, d. p.„L. Titius să fie moştenitor, dacă nu se va sui în Capitol“, 
împlinirea condiţiei este sigură deabia la moartea lui L. Tifius, 
fiinâcă numai atunci este neîndoelnic, că el nu se va sui în Ca- 
pitol.. Deci, dobândirea moştenirii este cu. putință numai la 
moartea lui L. Titius ! Insă, la ce îi va mai folosi atunci această 
dobândire ? ! De aceea, s'a admis, cel puţin de la Justinian, 
prin analogie cu ceea, ce se admisese în materia legatelor, ca 
şi în materie de numire 'de moştenitor, acesta să poată să do- 

bândească moştenirea, dând cautio Muciana, prin care să garan- 
teze, că o va înapoia, Cui se va cuveni, dacă va călcă acea; 
condiţie, în pilda de mai sus, dacă se va sui în Capitol2. EI 
trebuie să dea cautio Muciana aceloraşi persoane, ca şi în ca- 
zul obţinerii unei bonorum possessio secundum tabulas în: faza. 
pendente condicione de mai sus, adică sau celorlalte persoane: 
numite moştenitoare odată cu el, sau substituiţilor săi, sau de- 
Iaţilor ab intestato 21, 

Deficiente condicione. 

Condiţia nu s'a împlinit, când, în pilda de mai sus, corabia nu a 
venit din Asia.—Deasemenea, când moştenitorul numit moare înainte 
de implinirea condiţiei?.—Şi, când condiţia, care e posibilă, legală 
şi morală la data facerii testamentului, ajunge mai pe urmă i im- 
posibilă, ori iiegală, ori imorală, 

De data aceasta moştenitorul nu mai are nici o speranţă, 
nici măcar spes -delatum iri !. Moştenirea va fi deferită sau ce- 
lorlalte persoane numite moştenitoare împreună cu acel numit 

18) D., 29, 2, de qui vel omitt. hered., 54; D., 50, 17, de reg, Jur, 
138 pr. : 

19) V. mai sus n. 2. 
20) D., 35, 1, de condic. et demonstr., 7 pr. şi $1, 18, 67, 72, 73, 10% ; 

Novella 22, cap. 44, SS 2 şi 4. 

21) Duh. 8, 4 $ 1, 20 pr.; D., 35, 1, de cond. et dem. 7$I1. 

22) V. mai sus 17. 

" 23) D„ 9, 2, aa leg. Aquil., 23 $ 2; D., 35, 1, de condic. et demonstr.., 

6 $ 1, 34, 94 pr.
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condiţional, sau substituiţilor acestuia, sau persoanelor îndrituite 
ab intestato la moştenire 2*. e 

Uneori, deşi faptul, care constituie condiţia, nu s'a realizat, 
totuş ea e privită ca împlinită. Aceasta se întâmplă, atât în ca- 
zul pomenit mai sus3, cât şi în următoarele două cazuri: Intăi, | 

_când împlinirea unei condiţii,— având de obiect un: fapt, care, pe 
lângă activitatea instituitului, cere concursul unei persoane deal 
treilea,—a ajuns imposibilă din pricina faptei, ori voinţei aces- 

„tei persoane 2.—Al doilea, când împlinirea unei condiţii potesta- 
tive pentru gratificat a ajuns imposibilă, chiar “din pricina unui- 
“asus, condiţia este privită ca implinită, dacă gratificatul, înainte 
de acel casus, sau n'a fost în stare s*0 împlinească, sau s'a ară- 
tat gata s'o implinească?, In acest din urmă caz se discută, 
dacă regula aceasta este generală, ori se aplică numai la con- 
dițiile in hoc ut testamento Pareatur, ori trebuie restrânsă numai 
la hărăziri!e de libertate 2, | 

C.; Modus. 

|. Ştim, că, în general, modus este o sarcină. La moştenire, 
modus este o sarcină pusă moştenitorului numit, „De pildă: L. . 

„Titius să fie moştenitorul meu şi să facă un monument pe mor- 
mântul meu, ori să-mi ia numele, ori să nu înstreineze moşia 
mea Corneliană. | 

II. Moştenitorul numit trebuie să aducă la îndeplinire sarcina. 
Când sarcina este oprirea de a înstreină un lucru, trebuie 

să se cerceteze, dacă nimeni nu.-e interesat la împlinirea ei, ori 
dacă ea este făcută în favoarea unei persoane. — În cazul în- 
tâi, modus este numai un nudum praecepium (0 simplă puvaţă) 
şi deci înstreinarea va fi valabilă%.— In cazul al doilea, înstrei- 

24) D., 28, 5, de hered. insit., $5; D., 35, 1, de condic. et demonstr. 
19 $ 3, 33 $3,72$7. a 

- 25) V. mai sus n. 16. | - Ii 
26) Ulpian, Reg. 2 $ 6; D., n. t.3, 11,23; D., 35,1, de condi. et 

demonsir., 14, 31, 45, 78, pr.; C., h.î.,1 3 Cu 6, 45, de his quae sub modo, 
1; C., 6, 46, de condic. insertis, q. : , 

„21) Ulpian, Reg, 2 $ 6; D,, h. t,S $7,23;D., 1(30), de legatis, 54$2, 
28) V. Maynz, 1, c., i, $ 387, n. 45 şi urm. . 
29) D., 1 (30), de legatis, 114 $ 14. 

S. G. Longinescu. — Drept Roman , . | | 55
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narea nu-i valabilă %. De pildă, testatorul voeşte, ca sau moşte- 

nirea, sau o parte din moştenire, la moartea moștenitorului nu- 

-mit, să treacă la o rudă din familie şi de aceea îl opreşte să 

“înstreineze, (In acest caz, avem de a îace, după cum vom ve- 

„dea, cu un fideicomis de familie). 

"Ul. Ca să se obţină aducerea la îndeplinire a unui modus 

adăogat la o numire de moştenitor, avem diferite mijloace: 

In cazul, în care modus a fost adaos în folosul unei per- 

soane, aceasla are o utilis actio contra, moştenitorului numit, cu 

care poate să-l silească pe 'cale judecătorească să execute sarcina ?!. 

Când nimeni nu-i interesat la executarea sarcinei, moşteni- . 
torul numit poate îi silit, înainte de Justinian, în două feluri s'o - 

execute: Sau comoștenitorii în procesul de împărţeală . a moşte- 
nirii (judicium familiae herciscundae) nu consimt' să se păşească 

la împărţeală, până ce el nu execută sarcina. Sau dregătoria 

poate să-l silescă, fie direct, fie indirect, să execute 3%, — Direct, 

prin condamnarea la amendă, ori prin măsuri extraordinare, prin 

mijloace zdministrative 3— Indirect, prin refuzarea acordării acţiu- 

nilor din moştenire, pe care el vrea săle intenteze,ori a altor mijloace 

pentru valorificarea îndrituirilor sale35. De la această regulă este 

o abatere: Deşi moştenitorul refuză să poarte numele testato- 
rului, totuş i se dă acţiunile-de mai sus%, — De la Justinian 

încoace, testatorul poate sili pe moştenitorul numit să execute 
sarcina, făcând o numire de moştenitor poenae nomine3?. 

7 

30) D., II (31), de legatis, 783 4; D., Il (32), eod,, 38 pr. V.mai sus n. 25. 

31) C., 6, 45, de his quae sub modo legata, 2 

32) D., 10, 2, fam. ercisc, 18 $ 2, 44 $8.: 

33) D, 5, 3, de hered. petit, 50 $ 1 in fine. 
34) D., 33, 1, de annuis legatis, 7 in fine; D., 35, 1, de condic. et. 

demonstr., 92 in fine; D., 40, 4, de manumiss. testam. 44, 

35) Arg. din D,, 27, 2, ubi pupil. educ. debeat, 1 $ 3; D,, h. î.. 8$6;: 
D., 35, 1 de condic, et demonstr., 92. | 

36) D., 36, 1, ad Sc. Trebell,, 63 $ 10. 
3) V. mai sus $ 417, p. 840-841, n. 22 
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Cuprinsul codicililor !, 

Ş. 423. 

A. În ce privește moștenirea, 
I. Codicilii nu pot cuprinde 2: | 
1) Numiri de moștenitori şi anume, nici numiri de moşte- 

nitori principali sau instituții de moştenitori, şi nici numiri de 
moştenitori. subsidiari sau substituții de moştenitori. 

2) Desmoşteniri (exheredationes). 
3) Revocări de moșteniri, fie directe, fie indirecte, 
Numai ostaşii pot face cele de mai 'sus şi prin codicili 3, 
1]. Codicilii pot „cuprinde : N 
1) Arătarea instituitului, fie numele acestuia, fie altfel de 

determinare a lui +, | 
2) Determinarea quotei cuvenită instituitului 4, 

3) Substituţii fideicomisare. — In cazul în care se face prin 
codicili substituţii pupilare, acestea sunt păstrate, ca substituţii 

 fideicomisare 5, 
- B. În ce privește celelalte rândueli de ulțimă voință. 
Codicilii. pol cuprinde : 

- 1) Fideicomise. — La 'nceput, codicilii cuprinzători de fidei- 
comise au fost codicili confirmaţi 7. — Dar, în vremea dintre Cajus 
şi Constantin, astfel de codicili, dacă sunt posteriori testamen- 
tului, nu mai au nevoie să fie confirmaţi, lar de la Sever şi Ca- 
racalla nici acei anteriori testamentului nu mai au nevoie să fie 
confirmaţi. ' 

  

1) ]., 25. de codicillis; D., 29, 7, de jure codicillorum ; C., 6, 36, de 
codicillis. 

” 
2) Cajus. 2 Ş 273; |, £.t, $ 2; D., h. 4,2 $4,6'pr., 10, 13 ŞI. 
3) D.. 29, 1, de testam. milit., 36 pr. - 
4) D., 28, 5, de hered. instit, 36 şi 77; D., 28, 7, de condic, institut. 

10 pr.; D., 37, 11, de bon. pos. sec. tabulas, 12 in jine. 
5) D., 36, 1. ad Sc. Trebell., 76. 
6) D;, fi. î., 10, 20, 27 Ş1; Ch. 6, 7; D., 27,9, de reb. eor. qui 

sub tut, | Ş2. . 
-Dl,h.t,pr, | i 

8) V. Cajus, 2 $ 270 a în fine; Th. C., 4, 4, de testamentis et codi- 
cillis, 1. ” . E ” 

9) Ulpian, Reg, 25 $ 8; Paul Sententiae, IV, 1, 10, |; h. t, S$ 1 şi 2.
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-2) Legate. — Pe vremea lui Cajus, codicilii cuprinzători de 

“legate frebuie să fie confirmaţi prin testament!0. Confirmarea se 

poate face sau in praeteritum, sau in futurum!0, — De la Justinian 

acest tel de codicili nu mai au nevoie să fie confirmaţi (fiindcă 

acest împărat a egalizat legatele cu fideicomisele)!!. 

3) Desrobiri. — Când codicilii cuprinzători de desrobiri sunt 

confirmaţi, desrobirile sunt perfecte. — Când acest fel de codicili 

nu sunt coniirmaţi, desrobirile au putere numai ca desrobiri fi- 

deicomisare 12, . Şi E 

4) Numiri de tutori. — Când codicilii cuprinzători de nu- 

miri de tutor nu sunt confirmaţi, numirile de tutor trebuie omo- 

logate de dregătorie. Dar, ele n'au nevoie de această omologare, 

dacă sunt făcute prin codicili confirmaţi '5. 

C. Valabilitatea şi efectele codicililor testamentari trebuie 

să fie judecate, ţinând seamă de clipa, în care s'a făcut tes- 

tamentul 14, | 

“De la această regulă. sunt şi abateri 15, pe care Marcian, 

pare, că vrea să le supună unei regule raţionale, zicând, că re- 

gula nu se aplică în chestiunile de fapt (in illis quae non juris, 

„sed facti sunt)15, De cildă: Dacă s'a făcut un legat prin codicili, 
“spunându-se, „las legat lui L. Titius garderoba mea“, ori. „las 

legat lui C.: Sejus moşia Corneliană, dacă £. Titius trăeşte“, a- 
tunci trebuie să ţinem seamă de clipa în care s'a făcut codicilii, 

iar nu de aceea, în care s'a făcut testamentul. Prin urmare, vom 

cercetă, în pilda întăia, din ce eră alcătuită garderoba în clipa 

facerii codicililor; iar în pilda a doua, dacă L. Tifius trăiă în 
această clipă 6. . | 

10) Cajus, 2 $$ 270 a şi 273; Paul Sent IV, 14, 2; ],h.t.81; Dj 
h, t, 5, 8pr. şi 18. : N . 

11) D., 1 (80), de legatis, 1; C., 6, 43, communia de leg. et fideic,, 2. 

12) D., 40, 5, de manumiss., 43, . 
| 13) Cajus, 2 $ 270; Uipiau, Reg, 25 $ 8; ]., 2, 23, de fideic. hered,, 

$ 10; D. 26, 1, de testam. tut., 3 pr.; D., 26, 3, de confirm. tut, L$I1, 
14) D.„,h.t,2$2,7$ 1,8 $5, 16; D., 49, 15, de captivis, 12 $5. 
15) D., fi. t 2 pr. şi $1,4,6$4,14pr.; C.,7,2, de testam. manumiss., 1. 

-16) D.„â.6,7$1. E 
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Tâlcuirea testamentelor şi a codicililor !. 

Ş. 424. 

A. Tâlcuirea testamentelor, 

1. Regula de căpetenie este, că. testamentul trebuie tâlcuit 
„În chipul cele mai larg, favor testamentorum.— De aceea, dacă 

se adaogă o condiţie-imposibilă, imorală, egală, ea, după ci cum 
-am Văzut, e privită ca nescrisă?. - 
„IL. Vorbeleîntrebuinţate de testator trebuese tâlcuite conform 

cu graiul obişnuit. — Dar, se face abatere de la această regulă 
de tâlcuire, dacă testatorul a voit să dea alt înţeles vorbelor în- 
trebuințatet, De pildă: Testatorul spune, că lasă unui prietin 
„biblioteca sa“. In moştenire nu se găseşte nici o bibliotecă! 
Dar, testatorul. obişnuea să dea numele de bibliotecă pivniţei 

„sale de vinil | 
III. Se dă precădere acelei tâlcuiri, care lasă în picioare 

rânduelile cuprinse în testament5. — De aceea, spre deosebire de. 
tâlcuirea convențiilor, dacă voinţa testatorului, de a face o libe- 
ralitate serioasă şi eficace, este sigură, ne vom abate de la re- 
:gulele, că liberalităţile nu se presupun şi că în dubiis id quod 
„minimum$,  - 

IV. Diferitele rândueli incompatibile trebuie combinate aşa, 
ca rezultatul să fie potrivit 'cu rândueală cea din urmă?. 

V. Dacă aceeaş îndrituire e dată de mai multe ori aceleiaş . 
persoane, dar în chip diferit, atunci numirile de noştenitori .se 
tâlcuesc în chipul cel mai larg ; iar legatele setâlcuesc -. .. 

“să aibă precădere rândueala cea din urmă, afară numă. aacă e 

1) D,, 34, 5, de reb. dub. j C., 6, 28, de verb. et rer. signij. 
2) V. mai sus $. 422, B, 1, 1, p. 862. | 
3) D., Il (32), de egatis, 25 $ 1, 69 pr. D., 33, 10, de supellectile 

i „egala, 1 $Ş 2. 

4) D., 50, 17, de reg. jur., 96.—V, Maynz, |. c., Il, $ 389, n. 2şin.3. 
5) D., 40, 17. de reg. jur., 12, 67; D., h. t., 12,21, 24. 
6) D., 35, 1, de condic. et demonstr., 34 pr.—Cf. D. il (32), de lega- 

sis, 150 
7) D., 34, â, de adinendis leg. 3$ 9, 10, 14 pr; D., 35, 1, de condie, , 

„ei demonstr., 107. 

8) D., 28, 5, de hered. instit, 27, GT; D., 28, 7, de condic. instit, 17:
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vorba' de legate de desrobiri, care se tâlcuesc foarte larg, 'ca şi 
numirile de moştenitori?. ” 

VI. Două constituţii impărăteşti dispun, ca, în două ipoteze, 
„vorba aut (sau) să fie înţeleasă, ca şi cum ar fi et (ŞI. 

B. Tâlcuirea codicililor. 
Aceleaş regule se aplică şi la, tâlcuirea codicililor. - 

Pricinile, care pot face, ca un testament, 
ori un codicil să fie nevalabiler, 

Ş 425. Generalităţi. 

| A. Pricinile, care pot face, ca un testament, ori un codicil 
să fie nevalabile, sunt de două feluri: | 

[. Unele, care există de la 'nceput, de la facerea testamen-- 
tului, ori a codicilului, iar altele, care supravin. 

Pricinile, care există de la "'nceput, fac, ca o rândueală de. 
ultimă voinţă, deşi cuprinde o numire de moştenitor, totuş să. 
nu fie testament, şi ca un codicil să nu fie codicil, - ' 

„_ Pricinile, care supravin, fac, ca un testament, ori un codicil 
valabile Ia început, să ajunga nevalabile, să fie invalidate. 

„__.. B. Deosebirea dintre aceste două categorii de pricini este: 
foarte mare: In cazul întâi, testamentul ori codicilul nu există, 
n'au ființă şi nu pot niciodată să producă vre un efect2. In cazul 
al doilea, pricinile, care Supravin, înriuresc mai puţin asupra 
testamentului şi codicilului. i 

C, Ne vom îndeletnici în paragraful următor cu toate pri- 
cinile, care există de la'nceput; apoi, dintre pricinile, care supra- 
vin, vom vorbi de revocare întrun paragraf separat şi despre 
toate celelalte pricini, care Supravin, în alt paragraf, 

  

„__.9) D., 1 (30), de legalis, 12, 8 2; D., 35, 1, de condic. et demonstr „51; 
pr. 87, 89, 90; C., 6, 42, de fideic., 19. _ 

__10) C., 6, 25, de instit. et substiţ., 6; C., n. t, 4. 
„30.2, 17Quibus moais lesfam. infirm; D., 28, 3, de injusto rupto- 

jirito facta testam. 
2) D., 50, 17, de reg. jur., 29, —V. Vol. |, 1, $ 77, B, 1,1, p. 381. 
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Ş. 426. Pricinile de nevalabilitate, care au fiinţă de Ia'nceput. 

A. Teslamente, . | 
Din punctul de vedere al pricinilor de nevalabilitate, care 

există de la 'nceput, testamentele sunt neexistente, nu există tes- 
tamente : | . 

1) Când testatorul mare festamenti factio activa. In acest 
caz, testamentul se numeşte fesfamentum nullum, adică testament 
nul, ori se zice nultum est testamenturm, adică testamentul este ne- 
existent, nu există testament3, | | 

2) Când testamentul este făcut fără îndeplinirea formalită- 
„__ ților cerute de dreptul pozitiv. In acest caz testamentul se nu- 

_.. meşie festamentum injustum sau testamentum non jure factum 
sau non perfectum sau imperfectum 2. a , 

3) Când lipseşte un instituit idoneus, când adică testamentul 
nu Cuprinde o numire valabilă de moştenitor, fie că persoana ori 
persoanele numite moştenitoare nu există de loc în clipa facerii 
testamentului, fie că ele mau testamenti țactio passiva . 

B. Codicili, E 
| Se aplică regulele de la nevalabilitatea testamentelor, întru 
cât îngăduie firea codicililor,. . 

La 'nceput, se pare, că acei codicili, care nu sunt Confir- 
„maţi prin testament, nu sunt valabili 5. — Dar, mai târziu s'a 
ajuns, ca să se admită şi codicili ab intestato facti &, 

Dela Constantin, codicilii scrişi, dacă nu sunt făcuţi faţă 
de cinci martori, şi acei orali, dacă nu sunt făcuţi faţă de şeapte .. 
martori, nu sunt valabili 7, | | 

Dela Theodosiu II, codicilii, fie scrişi, fie orali, dacă nu | 
sunt făcuţi faţă de cinci martori şi dacă nu sunt sfârşiţi în ziua 
in care au fost începuţi, deasemenea nu Sunt valabili 8, 

„ Dela Justinian, codicilii scrişi, dacă nu sunt făcuţi faţă de 
cinci martori, dacă nu sunt sfârşiţi aro eodemque die ac tempore 

1) V. mai sus $.416, 11, p. 829 şi urm. 
2) D., Bt. | 
3) V. mai sus $. 416, II, p. 831 şi urm. | 
4) V. Mayaz, $. 418, n. 48, V. mai sus n. 1, 2 şi 3. . 
5) J. 2, 25, de codicillis, pr, | ” 
6) D., 29, 7, de jure codleill, 16; D.,.2, 15, de iransaci., 8 ş 2, 
7) Th. C., 4, 4, de testamentis, 1. 
8) Th. C,, 4, 4, de testamentis, 7 $ 2; C., 6, 36, “de codicillis, 3 Ş 3 

-— V. Maynz, |, c., UI, $ 417 n. 28.
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şi dacă nu sunt iscăliţi de făcătorul lor şi de martori, nu sunt 
valabil; iar acei orali nu sunt valabili, dacă nu-s făcuţi faţă de 
cinci martori şi nu-s sfârşiţi uno eodemque die ac tempore 9. 

$ 427. Revocarea _testamentelor şi a codicililor. 

A, Revocarea' testamentelor, 

|. Romanii spun, că voința cea din urmă e schimbătoare 
(voluntas ultima ambulatoria est)!.—De aceea, acel, care a făcut 
testament, este îndrituit să-şi schimbe voinţa, s'o revoace ori şi 
când, chiar dacă ar fi renunţat la această îndrituire; ba chiar 

„dacă, făgăduind, că nu-şi va schimbă voinţa, Că n'o va revocă, a. 
întărit făgădueala printr'o stipulatio poenae2. 

evocarea testamentului este desfiinţarea testamentului prin 
schimbarea voinţei testatorului, schimbare manifestată cum trebuie. 

Testamentul revocat se numeşte testamentum ruplum3, 
II. Revocarea testamentului se poate face sau prin contra- 

rius actus, sau prin nimicirea materială a lui, sau, de la Honoriu, 
prin trecerea a zece ani de la facerea testamentului, sau, de Ia 
Justinian, printr'o simplă declâraţie de voinţă, 

1) Contrarius actus. | 
În vechiul drept civil un testament poate îi: revocat "numai 

printr'un act contrar, adică prin facerea altui testament contrar 
“cu acel de mai înainte. — Romanii n'admit, ca un cetăţean să 
poată muri cu două testamente. Numai pentru ostaşi se face abatere dela această regulă. a 

Ori şi ce testament, fie scris, fie oral, nu poate fi revocat 
de cât printr'un nou testament; o simplă declaraţie de voinţă 
nu este: deajuns. — De aceea, în dreptul vechiu, cine a făcut odată 
testament, nu mai poate fi moştenit ab intestato, fiindcă, pentru 
desfiinţarea testamentului, trebuie tot un testament. . 

  

9) C., 6, 36, de codicillis, 8 $ 3.—Ct. C., 6, 23, de testamentis, 28 pr.. 
1) D., 34, 4, de adimendis legatis. 4, 
2) D,, LII (32), de legalis. 22 pr. | , 
3) Cajus, 2 8 144; Ulpian, Reg., 23 $2 |. î» SS 2 şi 3; D, hi. LA 11 şi 16. | 
4) C., 6, 23, de testam., 19,
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Regula este, că un testament anterior este ruptum (revocat) 
„„ipso facto, prin facerea unui testament nou jure perfectum, rite 
“perfecium 5. — In acest caz, testamentul anterior este revocat, 
chiar dacă noul testament nu produce efecte, ori;sună pro parte $, 
De pildă: Testatorul, după -ce a numit moştenitorpe C. Sejus, 
face un nou testament, prin care numeşte moştenitor pe L. 7i- 
fius. Acum, chiar dacă L. Titius nu primeşte să se facă moş- 
tenitor, ori nu poate, totuş testamentul anterior esie revocat prin 
testamentul de al doilea, dacă acesta este jure perfectum.— Dar, 
dacă numirea de moştenitor din al doilea testament este con- 
diţională, testamentul anterior va fi revocat deabea la împlinirea 
condiţiei 7. | 

Abateri. | | 
Dacă. testamentul cel nou a fost făcut, fiindcă testatorul 

credea, că persoanele numite moştenitoare prin testamentul an- 
terior au murit, pe când ele continuă să trăească, aceste per- 
soane rămân moştenitoare, cu condiţia, ca să achite legatele şi 
celelalte liberalităţi cu titlu particular cuprinse în testamentul 

“cel nouă, 

Dacă testatorul prin testamentul cel nou spune, că lasă în 
picioare testamentul anterior, ambele testamente produc efecte: 
Acel anterior, ca dispoziţie fideicomisară, iar acel nou ca testa- 
ment ; deci, persoanele instituite prin testamentul cel, nou vor -îi 
ținute să restituie moştenirea celor instituite prin testamentul ante= 
rior, scăzând poiţiunea pe care -legea o atribue fiduciarului, 
„care restituie moştenirea întreagă, ori o parte din ea%, | 

“De la Theodosiu 11 şi Valentinian, deşi testamentul cel nou 
nu-i jure perfectum, ci e imperfectum '0, este imperfect, nesfârşit, 
totuş, dacă existenţa sa este dovedită cu cinci martorii şi dacă 

„instituitul din acest testament are şi calitatea de delat ab infes- 
-tato, calitate, 'care lipseşte institutului din testamentul anterior, 
acesta va fi revocat. 

5) |. k. t8 2; D„h.î.,1,2,şi 16; D.,37,11, de bon. poss, sec. tab., 11 $2. 
6) |, h.î+$2;D,h.1,3$4,16,. 
7) D., 28, 3, h.t, 16. i a 
8) D., 28, 5, de hered, instit., 92. - 
9) | hi, $3;D.„f.t, 12 $1 ; D., 3%, 1, ad, Sc. Trebell,, 29, 
10) C., 6, 23, de testam., 21, ş5.
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Quid, dacă sunt două-testamente contimporane 1! 
Se cercetează cuprinsul lor Şi, dacă ele sunt identice, sunt 

privite, că formează un singur testament. | | | 
Dar, chiar când cuprinsul lor ar fi deosebit, - ele trebuie 

privite tot ca un singur testament; căci, altfel ar trebui, ca a-: 
mândouă să nu fie valabile 

-Quid, în ce privește revocarea unui testament parentum inter 
liberos ? | | - 

Un astfel de” testament nu poate fi revocat printr'un nou 
lestamentum parentum inter liberos, ci numai printrun testament 
obişnuit (solemne) 12, | 

.2) Nimicirea malerială a testamentului făcută cu intenţia 
de a-l revocă, adică nimicirea voluntară, îie a întregului testa- 
ment, fie a unui element esenţial, fie numai a unei rândueli 
din el. | 

Testamentul poate fi nimicit materialiceşte. în diferite chi-- 
puri: Delere (luarea cerei de pe tabelele, pe care e scris testa- 
mentul). Inducere “(acoperirea literilor prin aducerea cerei cu a- - 
jutorul stylului întors). Cancellare (scrijilarea cerei prin tragerea. 
de linii verticale şi orizontale, perpendiculare unele pe altele etc). 
Nimicirea unei' formalităţi (tăierea sforilor, ruperea peceţilor). 
Arderea înscrisului 13, ş, a, ă 

Când voim să revocăm numai o dispoziţie din testament, 
tăiem sforile, rupem pecețile, deschidem testamentul, distrugem 
aceea dispoziţie (de pildă prin cancellare) şi apoi cu formalită- 
țile obişnuite îl închidem din nou LA | 

Nimicirea materială produce efectele următoare: | 
In dreptul vechiu, Conform cu jus civile testamentul rămâne. 

valabil, fiindcă, regula fiind „cum se face, se desface“, nu-i de- 
ajuns nimicirea testamentului, ci trebuie un nou testament, — 
Insă, conform cu dreptul pretorian testamentul ajunge nevalabil 15, 

in dreptul lui Justinian. Nimicirea materială revoacă deti-: 

- 11) D., 37, 11, de bon. pos. sec, iad, 1 $6. 
- 12) Novella 107, cap,2, 

13) D., 28, 4, de fils, quae in testam. delentur, 1,2, 3; D,, 37, 11, de: 
bon. poss. sec. tab. 1 $ 10; C., 6, 23; de testam., 30. E 

14) D,, 28, 4, de his, quae in testam. del, 2 şi 3; D..37, 11, de bon, 
"poss. sec. tab, 2, $ 7, 8 $ 3; C., 6,23, de testam., 20. 

__15) Cajus, 2 $ 151; D., 28, 4, de his, quae in testam,.: delentur, 1, 2, 
3; D., 37, 11, de bonor. poss. sec. tab., 1 $ 10,2 $7,8$3;D., 33,6,'st 
tab. iestam. exst., 1-$ 8; C, 6, 23, de iestam., 30.
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nitiv ceea, ce s'a nimicit, dacă ea a fost făcută cu un astfel de 
cuget 16, , 

„ Nimicirea întâmplătoare a testamentului mare nici un efect 
asupra valabilităţii lui 17, - i . 

3) De la.Honoriu, un testament nu mai este valabil, dacă 
au trecut zece ani de la facerea sa *8. a 

4) Justinian a desfiinţat rândueala lui Honoriu. Dar, a ad- 
mis, ca un testament să poată fi revocat. printr'o siimplă decla- 
raţie de voinţă făcută sau printrun act public în faţa dregăto- 
riei, sau faţă de trei martori, dacă vor fi trecut zece ani de la 
îacerea sa şi până la deschiderea moştenirii !?, : 

B. Revocarea codicililor.. - a 
Revocarea codicililor este desfiinţarea codicililor prin schim- 

-barea voinţei făcătorului lor, - 
Spre deosebire de testamente, codicilii pot fi revocaţi 

şi fără nici o formalitate, prin simpla voinţă (nuda voluntate) 2.— 
O astfel de voință de revocare este presupusă: Când, după ce 
s'a făcut .codicili ab intestato, pe urmă se face un testament?! 
Deasemenea, când rânduelile din codicilii anteriori se bat cap 
în cap' cu acelea din codicilii cei noi 2 . 

Ş. 428. Celelalte pricini de nevalabilitate, care supravin. 

A. Testamente, . 
|. Incapacitatea . testatorului întâmplală după . facerea tes- 

Jamentului. | Ia 
1) Regula este, după cum ştim, că dacă părţile, care fac 

un act juridic, sunt capabile în clipa facerii lui (au capacitatea de 
"-agere), actul rămâne valabil, orice s'ar întâmplă mai pe urmă!, 

  

16) V. mai sus n. 15. - a 
17) D., h. î. 20; D, 28, 4, de his, quaein testam. del,, 1 şi 4; C.6, 23, 

„de testam., 12 şi 30, ” " - 18) Th. C,, 4, 4, de iestam., 6. 
19) C., 6, 23, de testam,, 27, |. 
20) V. Maynz, 1. c., II, $ 417, n. 49, 
20) Jo h.t;S3%Duh.t,5. | 
22) Je î.t, $3;D.„,h.t,5,6$1; Chi 3 a 

_ 1) ]., 2, 12, quibus non est permis. fac. test, $$ 1,2 şi 3; D, 38, 9. «qui test fac. poss. 18 pr., 20 $ 4; D., 37, 11, de bonor. poss. sec. tab., 1, $,,



De pildă: Dacă testatorul înebuneşte după facerea testamen- 
tului, acesta rămâne valabil. 

_2) Abateri: 

Dacă după facerea testamentului, testatorul sau trece la. 

secta Manicheenilor 2, sau suferă o capitis deiminutio de acelea, 

care-l lipseşte de orice patrimoniu (adică sau o capitis deminulio. 

magna, sau o capitis deminutio minima pricinuită fie de o adro-. 
gaţie, fie de o legitimaţie), testamentul său: ajunge nevalabil, 
este invalidat şi este numit inriturm, irriturn 3, | 

In amândouă aceste cazuri invalidarea produsă nu înce- 
tează, de regulă, ori şi ce s'ar întâmplă mai pe urmă 4, —Dar:. 

t 

- Dacă testamentul ajunsese irrifum, fiindcă testatorul fusese: 
robit de duşmani, şi dacă acesta izbuteşte să scape dela duşmani 
şi să se întoarcă în ţara sa, atunci, în virtutea lui jus postliminii, 
testamentul înviiază, fiindcă testatorul e privit, că n'a pierdut nici 
o dată nici libertatea şi nici cetăţenia 5. Iar dacă acest testator 
moare în robie, atunci, în virtutea ficţiunii admise de lex Cor- 
nelia, că testatorul, care moare în robie, e privit, că a murit în 
clipa, în care a fost robit, adică a murit liber şi cetăţean, moş- 
tenirea se deschide în această clipă şi este deferită „conform: 
testamentului existent atunci 6, 

Dacă testatorul a. suferit.o capitis deminutio magna din. 
pricina unei condamnări, testamentul său poate să-şi recapete 
puterea sau prin hatâr împărătesc, sau prin in integrum restitutio ?. 

In sfârşit, dacă testatorul îşi recapătă festamenti factio 
înainte de-a muri, şi şi-o păstrează până la moarte, testamentul. 
său, deşi irritum, produce efecte conform cu dreptul pretorian şi 

N
 ) C., de haereticis, 4 $ 5. 

3) ]., hi 43 D403 5 și urm. — Cajus, 2 $ 147 în: 
fine; ]., h. Și 5 şi i 6; D,, 37, 11, de bon. poss. sec. tab. 11 $2. 

4) V. mai jos n. 7. 
5) Uipian, Rep, 33 $ 5; Paul, Sent, III, 4 A, 8; ]., 2, 12, quibus non 

est permissum, Ş 5; D., hi. t,6 8 12; D, 28, 5, de hered. instit., 32, $ 1; D. 
49, 15, de caplivis, 12 Ss 1,5 şi 6, 19pr. 

6) D., î. (6 $ 12, 15; D., 28, 1, qui test. fac. poss., 12; D.. 28 8, de 
vulg. et pupill. substit., 28; D., 49, 15, de captivis, 5 $ 1, 10 pr. şi $1,11 
$ 1, 12 $ 1, 18,22 pr,şi$1; c., 8, 51, de posil. rever., 1 şi 9. 

7) D,, „h. i, 6 $ 12 in fine, 
7 
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anume, pretorul acordă, celui instituit prin acest testament, bono- 

rum possessio $, 

Insă, când e vorba de o capitis deminutio pricinuită de o 

'adrogaţie, nu este deajuns, ca testatorul să-şi fi recăpătat tes- 

tamenti factio, ci mai trebuie, ca, după ce a redevenit sui juris, - 

să-şi arate voința de a înviiă testamentul; fiindcă acesta a fost 

invalidat din pricina voinței testatorului, de a fi adrogat?. 

Capitis deminulio minima pricinuită de emancipare, ori de 

adopţie (dafio in adoptionem) nu invalidează testamentul. In 

„adevăr, una din două: Sau capite minutus mavusese patrimo- 

niu şi'n acest caz, nu putuse face testament. Sau avea un pecu- 

liu castrense, ori quasi castrense, de care dispusese prin testament, 

şi'n acest caz, testamentul rămâne în picioare !0, 

“1. Lipsa de moștenitori, 

, 1) Când instituiţii (acei numiţi moştenitori) nu se fac moş- 

tenitori, testamentul este invalidat şi este numit destitutumn. 1— 

Aceasta se întâmplă: Când instituiţii nu pot să se facă moşte- 

nitori, fie că mor înainte de a dobândi moştenirea, fie că ajung 

incapabili înainte de această dobândire, fie pentru alte motive.— 

Când instituiţii nu vor să primeasc moştenirea. 

2) Testamentul, fiind invalidat, cade. Căzând testamentul, 

cad. şi toate rânduelile . cuprinse în el!2. — De aceea, a- 

"ceastă cauză de invalidare poate să inspire unor instituiţi com- 

binaţii necinstite şi anume: | 

Când toţi instituiţii, — fiind rude, care ar putea veni. ab in- 

testato la moştenire, — văzând, că valoarea moştenirii este mic- 

şorată foarte mult de legate, fideicomise ş. a., se înţeleg, ca 

să repudieze moştenirea, ce le-a fost deferită ex testamento, pen- 

-8) Uipian, Reg, 23 $ 6; | h. îs $6; Du fe. î, 12; D, 37,11, de bon 
poss. sec. tab., 1 $ 8 in fine, 1 SS 1 şi 2; D,, 29, 4, de codicillis, 8 $ 3. 

9) D., 37, Li, de bon. poss. sec. tab, 11 $ 2.— V. Maynz,l ce. lil, $ 
366, n. 15. Ă 

10) ],. 2, 11, de miliț. testam., $ 5; D., 29, 1, eod,, 22; D, h. 1,68 

17; D., 37, 11, de don, poss. sec. tab., 1$8, | 

11) Cajus, 2 $ 136; ], A. î» $ 3; Di A. 1 în fine; D. 26, 2, de tes 
tam. tut., 9 D., 38, 2 de bonis livert., 12 $ 5. : 

12) D., 50, 17, de reg. jur., 181; |. î. t, $ 2; |» 2, 22, de lege Falc,, 
$ 2; ]+3, 1, "de hered. ab. intest,, pr. şi 37, D., 26, 2, de testam. lut, 9; D. 

35, 2, ad leg. Falc., 73 pr. in fine,
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tru ca să facă astfel, să cadă testamentul şi, odată cu el, 
să cadă şi lepatele etc,, şi ca moştenirea să le fie deferită ab 
intestato şi s'o dobândească ab intestato, adică tăr'de legate etc, 

Pentru preîntâmpinarea acestor combinaţii necinstite, pre- 
torul a rânduit: Ca instituiţii, deşi au repudiat moştenirea testa- 
mentară, totuş să fie obligaţi să aducă Ia îndeplinire legatele, 
fideicomisele, manumisiunile cuprinse în testament, dacă sunt în 

- posesia bunurilor hereditare, ori dacă au primit preţul repu- 
dierei '5.—Şi ca o subtituţie pupilâră cuprinsă eventual în testa- 

“ment, să rămână în picioare, deşi testamentul patern căzuse 14, 

III. Testamentul este invalidat, când se întâmplă o succe: 
Siune contra testamentului, de care vom vorbi: mai la vale, 

IV. Testamentul mai este în Sfârşit invalidat, când, fiind atacat, 
că vatămă legitima porlio, este desființat. printr'o hotărâre jude- 
cătorească, după cum vom vedeă tot mai la vale. Un astfel de 
testament invalidat se numeşte iestamentum rescissumn 15, 

„In toate cele patru cazuri de mai Sus, dacă persoanele, 
care sunt în drept să atace valabilitatea unui testament, recunosc 
de bun acest testament iață de alte persoane, recunoaşterea 
aceasta nu are efect față de creditori, căci este res inter alios 
acta, — Dar, dacă a fost proces între două persoane, din care 
„una -pretindeă moştenirea ab intestato, ia cealaltă o pretindea 
ex testamento şi dacă procesul s'a sfârşit printr”o transacţie, ori 

“printr'o hotărire definitivă, atunci acea persoană din cele două, 
care ia o parte din moştenire, răspunde faţă de creditorii Moş- tenirii în proporţie cu partea sa!7, 

B. Codicili, 

Invalidarea codicililor pentru pricini, care Supravin, se ju- 
decă după regulele dela testamente, întrucât natura codicililor 
ingăduie aceasta £, 

  

13) D., 29, 4, si quis omissa causa festem., 1 pr., şi SS 1, 2, 3, 9, 10, 1, 12 şi 13, 2 pr.3,4 $ 1,6 85 şi 7, 12 $1, 18, 14, 15, 16,30.—C.f.D, €od.; 4 $ 2. - . RR 
14) 28, 6, de vulg. et pupill. substit., 2 Ş 1. 
15) V. mai jos $$ 432-437, p. 882 şi urm. 
16) V. mai jos $ 432, p. 888 şi S$ 437 şi urm,, 
17) D.. 1 (30), de /egatis, 50; D., 2, 15, de transact, 14 pr. 18) V. Maynz, |. c. III, $ 440, No. 5 in fine; 
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“Proba testamentelor şi a codicililor !. 

*$. 429. 

A. Testamente. 

]) Testamentele publice sunt în totdeauna la dispoziţia celor 

interesaţi, 
II) "Testamentele private şi regulate se dovedesc în urmă- 

torul chip: 
1) Testamentul oral trebuie dovedit şi se poate dovedi cu 

martori. 
Nu este nevoie, ca toţi cei şeaple martori să fie chemaţi 

Dacă unii din ei au murit, dovada se poate face şi cu mai pu- 

țini; dar, trebuie doi cel puţin?. 
2) Testamentul scris se dovedeşte uşor, când originalul său 

sa găseşte în mânile celui interesat, Acesta m'are de cât să-l 

înfăţişeze. 
Dar, când testamentul se găseşte la altă persoană, dovada 

este mai grea: Oricării persoane interesate se dă, după moartea 
testatorului 3, inferdictum de tabulis exhibendis, pe care vreme de 

treizeci de ani îl poate intentă contra -celuia, care sau deţine 
testamentul, sau dolo desiit possidere, spre a obţine înfăţişarea 

testamentului, ori, în cazul contrar, despăgubiri. 
In cazul, când persoanele interesate nu pot aduce testa- 

mentul scris, ele trebuie să dovedească prin mijloacele ordinare, 

că s'a făcut testament şi că avea cutare cuprins5. 
B. Codicili, 

Dovada codicililor se face sau cu martori, sau prin înfăţişarea 
înscrisului $. 

In timpul formei codicilare,. codicilii cuprinzători de legate 
şi fideicoimise, dacă sunt fă cuţi sau faţă de mai puţin de cinci 

1) D., 29, 3, testam. quemadmoduni aperiantur, C., 6, „32, quemadrio- 
dum festara. aperiantur. 

- 2) D., 22, 5, de testibus, 12. 

3). D., hi, 2 Ş 4. . 
4) D., h.t,2$8; D, 43, 5, de tabulis exhib. 1, pr. 2 $8,. 3: SS 1 

2, 3, 6, 1l—13; C, h. î. 3; C., 8, 7, de tab. exhibendis. i 
5) D, h. î; 10Ş2; D., 28, 2, de his quae in testam,. delentur, 1 $ 3%, . 

D., 37, 2, si tab. testam. exst,, i; D, "37, 11, de bon poss. sec.lab., 1$$2-—5.: 
6), V. mai sus n. 2, 3şi4.
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martori, sau făr'de martori, pot fi dovediţi, după cum am văzut, 
dându-se jurământ instituitului să jure, că nu are cunoştinţă de 
acele legate şi fideicomise şi, dacă el nu jură, codicilii sunt pri- 
viţi, ca dovediţi?, 

Deschiderea testamentelor !, 

$ 430. . _ 

], Până la Octavian August nu eră nici o formalitate pentru 
deschiderea testamentelor. 

“11. De la acest împărat, introducându-se impositul de 5e4 
asupra moştenirilor (vicessima hereditatum), pentru ca să se a- 
Sigure incasarea acestui imposit, testamentele trebuie deschise 
de dregătorie. , ai 

1) Dacă testatorul murise de moarte firească şi neviolentă, 
deschiderea se face după trecerea a trei până la cinci. zile de 
la moarte?. . 

Dar, dacă testatorul murise de moarte violentă, d. p. dacă 
fusese omorât, testamentul său nu poate să fie deschis, decât 
după ce toţi.robii puberi ai mortului, care locuiau împreună cu 
el, fuseseră supuşi la tortură, ca să se descopere omoritorii. 
(S. C. Silanianum)3. | 

-.. 2) Pentru deschiderea testamentului, magistratul chiamă pe. 
martorii, care-l pecetluiseră (dacă bine înţeles sunt în vieaţă) 4, şi 
la nevoie îi constrânge să vină. Dacă vine majoritatea lor 5, se pă- 
şeşie la recunoaşterea peceţilor şi a iscăliturilor lor, ca să 
se stabilească autenticitatea testamentului. — Pe urmă, ma- 
gistratul deschide sau tot testamentul, sau numai o parte din el; 
lăsând închise celelalte părţi, pe care. testatorul a voit să le țină 

7) V. mai sus $ 415, n, 10, p. 828, 
1) D., 29, 3, testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et de- 

scribantur; C., 6, 32, quemadmodum testam. aperiantur, înspiciantur et des- 
cribantur. ” | | 

2) Paul, Sent. !V, 6, 3. , 
3) Paul, Sent, 1, 5; D., 29, 5, de Sc. Silaniano et Claudiano, quorum 

testamento ne aperiantur ; C., 6, 32, de his quibus ut indignis hereditates au- 
feruntur et ad Sc. Silanianurm. - 

4) D., k. î, 4,5 şi 6; Paul, Sent, IV 6,2, 
5) D,fh.t, 6şi7. -
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| „secret, findcă, d. p. cuprind o substituție pupilară 6, —După aceasta 
| magistratul dă cetire testamentului (publicatio, recitatio)n , dă co- 

pii de pe testament acelora, ce le cer$, şi încheie un. proces 
verbal despre cele petrecute.—In sfârşit, testamentul, este din nou în- 
<his, pecetluit cu pecetea publică şi depus în arhiva dregătoriei?, 

Executorii testamentari, 

Ş 431. 

„|. Printrun. testament se poate lăsă săracilor dintran oraş 
legate de alimente, ori rente anuale ş. a. m. d. — Pentru execu- 
tarea unor astfel de dispoziţii testamentare, care nu interesează pe . 
nici o persoană anumită, se însărcinează, azi, executorii testamentari. 

La Romani, la'nceput, se întrebuințează foarte rar execu- . 
torii testamentari (ministri)! : Sau testatorul, sau dregătoria pot 
să însărcineze pe .o persoană, ca să execute astfel de dispoziţii? 

În vremea creştinismului, executorii testamentari erau între- 
buinţaţi foarte des. — Leon şi Anthemiu au rânduit, ca episcopul 
"locului de origină al testatorului să vegheze, ca să se execute 
legatele şi fideicomisele lăsate pentru răscumpărarea prinşilor de 
Tăzboiu 3, — Justinian a rânduit, ca episcopul şi economul său să 
execute instituţiile făcute în folosul săracilor şi a prinşilor de 

- războiut, — In sfârşit, în vremea lui Leon, filosoful, întrebuinţarea 
executorilor testamentari se răspândise foarte : mult, Acest Îm- 
părat a îngăduit călugărilor şi preoţilor. să primească sarcina, 
pe care el o numeşte tutela unei succesiuni testamentare5. 

II. Puterea executorilor testamentari atârnă de dispoziţia sau 

6) D„B.4,8şi9;C.,nt,3. 
-- 7) Paul, Sent. IV, 6,2, 

8) Paul, Sent, 1V,'6, 1 şi 2, 
9) C., 6, 23, de testam., 18 şi 23. | 
1) D., 1 (31), de legatis, 17 pr. - - 
2) D., 34, 1, de alimentis. vel cibariis legalis, 3, 8 şi 9; D., 11,7; de 

“relig„ 12 $ 4; D.. Il (31), de legatis, 8 $ 1; D., 33, 1, de annuis legatis, 7; 
D., 36, 1, ad Sc. Trebell,, 18 $ 1, - e - 

3) C., 1, 3, de episcopis, 28. 
4) C., 1, 3, de episc., 47; Novella 131, cap. 11 şi 12.
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testamentară, sau judecătorească, sau legală, care îi numeştes. 

Uneori executorii pot vinde lucrurile mişcătoare?, pot cere 
missio in possessionem&, pot intentă! utiles actiones contra dator- 
nicilor moştenirii, contra moştenitorilor şi legatarilor defunctului, . 

ca să-şi poată procură mijloacele trebuitoare pentru implinirea 
misiunii lor%. | | | 

“JI. Executorul testamentar este de asimilat cu un mandatar". 

— El nu-i nici tutor, şi nici curator!i. 

IV. El poate fi şi un moştenitor, ori un legatar. 

V. Pentru ostenelile sale executorul testamentar poate primi 

răsplată 12, 

/ Secţia III. 

SUCCESIUNEA CONTRA TESTAMENTULUI ŞI LEGITIMA PORTIO. 

-$432. Generalităţi. - 

A, Succesiunea contra testamentului. 

|. Succesiune contra testamentului se numeşte succesiunea, 

care se întâmplă altfel decât grăiă testamentul, fiindcă acesta, 

„deşi regulat şi valabil, ajunge nevalabil din anumite pricini. 

II. Evoluţia acestei instituţii pare să fi fost următoarea i: 
Legea celor 12 table spune, „uti legassit super pecunia 

tutelave suae rei ita jus esto — după cum a dispus prin testa= 
ment de averea sa, aşa să fie drept“. Aceasta însemnează, că 
orice cetățean roman are libertate nemărginită de a testă. 

5) Novella Leonis 68. 
6) C., 1, 3, de episc., 28 şi 49. 
7) V. mai sus n. 6. 

8) Arg. ex D., 42, 4, quibus ex causis in poss. eatur, 12. 

9) D., 34, 1, de alimentis legatis, 9 pr; C., 1. 3, de episcopis 49, $ 4. 

, 10) D,, 39,6, de mortis causa donai., 18 $ 2; D., 17, 1, mandati, 12.: 

Ş 5, 13, Ă ” 

11) Cf. D., 36, 1, ad Sc. Trebell., 78 S 1;  Novella Leonis 68. — V. 
Maynz, |. c., III, $ 395, n. 37. 

12) D., 11, 7, de relig., 12 $ 4; Novella 131, cap. 11. 

1) V, Maynz, |. c., III, $ 567, n. 7 şi 8—V, mai sus $ 397, p. 765.
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1) Să presupunem acum, că un “cetăţean, neavând copii, numeşte moştenitor al său pe un prieten, pe C. Sejus. După moar- tea testatorului, văduva lui naşte un copil zămislit în timpul vieţii soţului ei. Fiindcă acesta numise moştenitor pe C. Sejus, co- pilul nu vine la moştenire şi nu se alege cu nimic din averea tatălui său l—Oare,. dacă testatorul ar îi Şliut, că i se va naşte un copil, ar mai îi voit să numească moştenitor pe C. Sejus? Fără îndoială, că nu! De aceea, jurisprudența Centumvrilor (jus civile) de pe la sfârşitul Republicei, pe vremea lui Cicero, a pus regula, că-prin naşterea unui postum testa mentul este invalidat (adenatione postumi rumpitur țestamentumj2. — Această regulă se întemeiază pe voința presupusă a testatorului, Deci, în cazul de mai sus, testamentul se desființează conform voinţei presupuse a testatorului, şi moş- tenirea (hereditas) este deferită contra testamentum. 
2) Să mai presupunem, că un cetățean, având un fiu sub puterea sa şi numindu-l moştenitor, află pe urmă, că acest îiu, plecat la războiu, a fost omorit în lupte şi deacea face un alt testament, pria care numeşte pe un prietin,pe Z. Titius, moş- tenitor, lăsându-i toată averea şi astfel testamentul anterior este revocat. După moartea testatorului, fiul lui, care nu fusese o- morit, ci numai făcut prizonier, se'ntoarce acasă şi, din pricină, că £. Titius fusese numit moştenitor, deasemenea -nu se alege “cu nimic din moştenirea paternă! — Oare, dacă testatorul ar fi ştiut; că fiul său nu-i mort, ci numai prizonier, ar mai îi voit să numească moştenitor pe £. Tiţius? Desigur, că.nu! De aceea, jurisprudența centumvirilor (ius civile), tot pe temeiul voinţei pre- supuse a testatorului şi prin analogie cu regula adenatione pos- tumi rumpitur testamentum, a admis, că şi'n acest caz testamentul de al doilea este invalidat şi moştenirea este deferită contra tes- „tamentului, hereditas contra testamenturn 3. 

3) In sfârşit, jurisprudența centumvirilor (jus civile), plecând de la cazul de mai Sus, a mai admis, că şi'n cazul, în care testatorul are Sub puterea sa imediată persoane, care prin moartea 'sa vor ajunge “Sui, Şi pe care nu le numeşte moştenitoare, le trece cu vederea (pra- -eterire) în testament, acest testament deasemenea este invalidat 

- 2) Cicero, de oratore, |, 57; pro Cecina, 25. 
3) Cicero, de oratore, 1, 38; Valeriu-Maxim, HI, 7, 1.
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şi moştenirea este deferită tot contra testamentului+, (Dela 

- praeterire s'a plăsmuit praeteritio = trecerea cu vederea).— Dar, 

de data aceasta se poate, ca: succesiunea să nufie in totdeauna 

conformă cu voinţa testatorului, ci uneori să fie şi contrară 

„acestei voințe, de pildă, atunci când el n'a ştiut, că are sub pu- 

terea sa persoane de categoria celor de mai sus. Deci, în aceste 

din urmă cazuri, libertatea de atestăa cetăţeanului, garantată de 

legea celor 12 table,este ştirbită, Pentru ca regula uti legasit... ita jus 

esto“ să nu fie ştirbită, i s'a adus o mărginire formală, admiţându- se 

regula, că testatorul poate să preintâmpine succesiunea contra testa- 

mentului, dar cu o condiţie şi anume, ca să-și arate voința în chip 

sigur şi hotăritor, fie înmoştenind pe persoanele, care se găsesc 

sub puterea sa imediată, fie desmoştenindu-le; dar, nu să le 

treacă tăcând cu vederea, să nu le uite.--De atunci persoanele de sub 

puterea imediată a unui paterfamilias, care prin moartea acestuia 

vor ajunge sui, adică viitorii sui, au îndrituirea, ca sau să fie nu- 

mite moştenitoare pentru o quotă cât” de mică, dar să fie numite, 

sau să fie desmoştenite. Această îndrituire e formulată în regula, 

care glăsueşte „sui aut instituendi aut. exheredandi sunt“ 'şi care 

exact ar trebui să glăsuească „futuri sui aut instituendi aut ex- 

heredandi sunt“, fiindcă în momentul facerii testamentului acele 

persoane nu sunt încă sui. Cajus nu le numeşte sui5.— Numirea de 

_moştenitori a persoanelor de mai sus (înmoștenirea lor) este 

privită ca o onoare, ce li se face, honor instilutionis. Aceasta 

este o îndrituire formală.— Dar, fiindcă se poate să nu li se facă 

„această onoare, ci, să nu li se lase nimic, să îie. deşmoştenite, 

fiindcă testatorul chibzueşte, că nu merită această onoare, că 

nu le vede cu ochi buni, adică le priveşte rău, le notează rău; 

de aceea, desmoştenirea lor e numită nota exheredationis. — 

“ Prin'regula sui aut instituendi, aut exheredandi sunt s'a prein- 

  

4) Cicero, de oratore, 1, 38: „Nempe in ea causa guaesitum est de jure 

civili possetne paternorum bonorum exheres esse filius, quem pater tes- 

tamento neque heredem, neque exheredem scripsisset nominatim. 

5) Cajus, 2 SS 123—129.— Ulpian, Reg. 22 $ 14, spune, că sui here- 

„ des instituendi sunt vel exheredandi, Dar, persoanele, care trebuesc înmoşte- 

nite, ori desnioştenite, nu sunt încă sui heredes. Legea celor 12 table, nu 

spune, că o persoană vie va avea moştenitori ab intestato pe sui; ci, dacă 

__moare fărde testament şi dacă nici un suus nu-i va fi muştenitor, :atunci 

adgnatus proximus să ia averea.— După moartea lui paterfamilias, se poate. 

vorbi de sui, fiindcă filiifamilias de mai sus ajung sui juris.



pinat o preteriţie din eroare; deşi, acel, care fusese desmoştenit; poate ar fi preferat-să nu primească nimic, numai să nu mai: spună testatorul şi în scris, că nu-i dă nimic, că-l desmoşteneşie !'. De când s'a pus regula sui aut instituendi” aut exherendan- di Suni, S'a ajuns, ca să se preîntâmpine succesiunea contra. testamentului pricinuită de trecerea cu .vederea (praeterilio) a. - persoanelor de sub puterea testatorului. In adevăr, obligaţia a- cestuia de a înmoşteni sau de a desmoşteni pe aceste persoane este o piedică psihologică destul de puternică. Testatorul, deşi: “râvneşte să preintâmpine succesia contra testamentului, totuş, trebuind să le desmoşteneaşcă expres, poate să stea la gânduri, mai ales, că trebuie să lămurească deplin pe martori (Care-s- persoane de control), de ce le desmoşteneşte; pe când, ar fi în- drăznit lesne să le desmoştenească, trecându-le cui vederea, fă-- cându-se, că le uită] Ă 
Dar, mai rămăsese de preîntâmpinat succesiunea contra testamentului pricinuită prin naşterea de postumi. (udenatione- - postumi). Aceasta, deasemenea poate fi uneori potrivnică voinţei: testatorului, de pildă, când n'a putut nici bănui; că după îface- rea testamentului îi se va naşte un fiu. — Ce era de făcutt ca. 
  şi'n acest caz, să nu se ştirbească” liberiatea nemâărginită deja. ' testă a cetăţeanului român ? — Inaintetde a Tăspunde la înitre= - bare, să ne folosim de acest prilejca să precizăm înțelesul teh-- nic al vorbei postumus, a 

In graiul de toate zilele vorba postum arată sau un copil: născut după moartea tătălui (autorului) li, sau” 6 [uicrare artis=, -“tică, literară, ori ştiinţifică publicată după moartea autorului ei,. — Insă, la succesiunea contra testamentului, vorba postum, are alt înţeles şi anume, de regulă, arată pe orice Persoană, care, după: „ facerea testamentului, sau cade sub puterea părintească G” testa= forului, sau ar fi căzut sub această Putere, dacă ar fi trăit tes- tatorul, (fie că era născută la facerea testamentului, fie că s'a: născut după facerea testamentului, dar înainte de moartea tes- tatorului, fie că s'a născut şi după facerea testamentului şi după. moartea (fie fizică, fie juridică) a testatorului)s, 
Am văzut, că postumii sunt persoane incerte. Astiel de per- soane, după cum ştim, nu puteau fi, la început, nici înmoştenite, nici: 

  

6) V. Maynz,1. c, III, $ 364, n. 23, $ 360 n. 8 in fine. 

!
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" desmoştenite. Mai pe urmă, aceasta s'a putut. De atunci, pentru 
a se preintâmpină -succesiunea contra testamentului pricinuită 
de postumi, sa pus regula, că şi postumii trebuie să fie sau 
înmoşteniţi, sau desmoşteniţi, postumi aut instituendi aut exhe- 
redandi sunt. 

Impreunând cele două regule, vom zice: Sui etpostumi aut 
intituendi, aut exheredandi sunt. — De acum se poate preîntâm- 
pină succesiunea contra testamentului în toate cele trei ipoteze 
de mai sus, Si 

Indrituirea formală, pe care sui -şi postumi o au în jUS - 
civile, a fost întinsă de pretor la toţi liberi (copiii) testatorului.- 

Il]. Pentru ca să se preintâmpine succesiunea contra testa- 
mentului,-se cere întrunirea a două elemente: 

1) Numirile de moştenitori, precum şi desmoştenirile (exhe- 
redationes) trebuie să fie sigure, neîndoelnice 6.—De aci urmează, că: 

Inmoştenirile şi demoştenirile nu pot să atârne de nici un 
fel de condiţie”, afară de o condiţie potestativă din partea 
înmoştenitului, ori a desmoştenitului 8. 

Frustra filius post mortem Ssuam vel post aditam hereditatem 
exheredatur, adică nu-i valabilă desmoştenirea unui fiu, dacă e făcută 
pentru cazul, când fiul va muri 9 ori când moştenirea va fi do- 
bândită %0, Astfel de desmoşteniri nu sunt sigure. In adevăr, fiul 
fiind desmoştenit după moartea sa, urmează, că atâta vreme cât 
trăeşte, nu se ştie sigur, dacă el este heres, ori exheres. Dease- . 
menea, fiul fiind desmoştenit după dobândirea moştenirii, ur= : 
„mează, că atâta vreme cât moştenirea nu-i dobândită de nimeni, 
nu se ştie sigur, dacă fiul este heres, ori exheres. | 

2) Desmoştenirea' trebuie să fie totală, iar nu parţială ; căci, 
dacă priveşte numai o parte din moştenire, nu se poate spune, 
că indrituitul (copilul) este „exherest !!, De aceea, dacă sunt mai 

  

6) D., 37, 4, de bonor. poss, c. tab., 18, pr. în fine; D., 28, 2, de liberis 
et post. hered. instit. vel exhered,, 3 $ 2 —V.'Maynz, |. c., ll, $ 369, n. 1. 

1) D., 28, 5, de lib. et post, 3, $ 1, 19D, 28, 7, de condic, instit., 15. 
8) D., 28, 5, de hered. instit., 4, 5, 6, 69, 86; D,, 28, 7, de condic. in- 

stit., 12, 15, 28; D., 35, 1, de cond. et demonsir,, 83; D, 38, 1, de bonis libert, 
20 Ş 4 in fine. — ct. D., 28, 5, de hered. instit., 4S4 C., 6, 25, de instit, 
eț substit., 4. 

9) D., 28, 2, de lib, et post, 13 $ 2, 28 pr; D, 28,5, „de hered. instit, 
4 Ş$2 

10) D., 28, 2, de lib. et post, 3 $ 2; D., 28, 5, de hered. instit,, 68. 
11) D., 28, 2, de lib, et posi., 19.—V. Maynz, 1. c., Il, $ 369 n. 12,
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- mulţi instituiți şi mai mulţi substituiţi, desmoştenirea trebuie fă cută ab omnibus heredibus şi ab omnibus. gradibus (faţă de toţi- 
moştenitorii numiţi şi faţă de toate gradele de moştenitori). — 
De aci urmează, că, dacă sunt mai multe instituţii de moşte- 
nitori, ori mai multe substituţii, acel desmoştenit trebuie să fie 
desmoştenit față de toate instituţiile şi de toate substituţiile, — 

Preteriţia faţă numai de unele instituţii de moştenitori (adecă 
desmoştenirea, care nu-i făcută 'ab omnibus “heredibus) are de: 
efect, ca îndrituitul să fie privit, ca nedesmoştenit şi, din pricina 
preteriţiei sale, testamentul să fie invalidat în întregime 12. 

Preteriţia față numai de unele substituţii (adecă desmoşte- 
nirea, care nu-i făcută ab omnibus gradibus) are de efet, ca in- 
drituitul să fie privit, ca preterit faţă numai de înstituiţii şi sub- 
stituiţii, faţă de care na fost desmoştenit, aşă că numai aceste 
instituţii şi substituţii ajung nule sau nevalabile; celelalte, faţă . 
de care s'a făcut o desmoştenire valabilă, rămân în picioare 13, 
De pildă: Instituiu pe B, căruia îi substituiu pe C; față de 
care desmoştenesc pe fiul meu: Fiul fiind preierit îaţă de gradul. 
întâi,. instituţia lui B va fi nulă şi moştenirea va fi deferită di- 
rect lui C.,— Altă pildă: Instituiu pe B, faţă de care desmoşte- 

_nesc pe fiul.meu, ori pe postumul meu, şi îi substituiu pe C. 
După moartea mea şi în răstimpul, în care B deliberează, dacă. 
să primească ori nu moştenirea, fiul meu, ori postumul meu mor. 
Deşi B repudiază moştenirea, ori nu se face moştenitor din altă 
pricină, moştenirea nu va fi deferită lui C.—Incă o pildă: Insti- 
tuiu pe B, căruia îi substituiu pe fiul meu, fără să-] desmoşte-: 

 nesc. Instituţia de gradul întâi, "adică aceea a lui B, fiind nulă, moştenirea va fi deferită ex testamento fiului meu, 
IV. Quid, dacă o persoană numită în mod regulat moşte- 

nitoare este desmoştenită în chip neregulat, vicios ? — Succesia. 
contra testamentului este preîntâmpinată şi'n acest caz! Inadevăr, 
pentru această preîntâmpinare se cere sau o înmoştenire valabilă, 
sau o desmoştenire valabilă. Nu se cere amândouă, ci numai 

12) D.. 28, 2,delib.et post, 3 $2; D.,37, 4, de bonor, poss. c. tab. 8$3. 13) D., 28, 2, de tb. et post, 3 $ 6,8, 14pr. şi $1; D.,28,6, de vulg. et pupill. substit., 43, Ş 2; D., 28, 3, de injusto rupto testam.. 3 $ 6. 4, 15, 19% D., 28, 5, de hered, instit, 75; D., 37, 4, de bon. poss. c.tab, 8 $ 5; C.6, 28, de liberis,.1, | . Si ,
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“una din ele. Deci, dacă înmoştenirea (numirea de moştenitor) 
-este valabilă, aceasta-i deajunsl Succesia contra testamentului 
«este preîntâmpinată, deşi desmoştenirea este vicioasă 1, 

V. Ostaşii nu sunt supuşi regulelor de mai sus (III şi IN) 15, 

B. Legitima portio. 
|. Legitima poriio este o parte anume determinată din 

moştenire, pe care testatorul trebuie neapărat s'o lase unor rude 

„apropiate ale sale. 

“Porţia legitimă, findcă trebuie neapărat lăsată, se numeşte . 
:şi pars debita. 

Acel îndrituit la porţia. legitimă se numeşte legitimar. 

II. Evoluţia acestei instituţii a fost următoarea: 

Am .spus, că cetăţeanul aveă libertate absolută de a dis-.. 
:pune prin testzment de averea sa. — Această libertate nemăr- 

ginită a fost mărginită de moravuri (rnoribus) pe la sfârşitul 

Republicei. Pe atunci, moravurile au început să considere, că 

„orice: cetăţean are un officium pietatis, o  îndatorire de iubire, 
să lase unor rude ale sale apropiate o parte din moştenirea sa. 

incât, dacă el, prin testamentul său, nu lăsă nimic acelor rude, 

testamentul eră privit, ca ino fietosur, ca potrivnic îndatoririi 

de mai sus. lar testatorul, care a călcat această îndatorire şi 

"a lăsat streinilor totul, eră privit, că n'a fost în toate minţile, 

„că i-a lipsit o doagă; căci, numai aşă, admiţându-se o nuanță 

de nebunie, color insaniae, se putea explică, de ce a lăsat 

“totul sireinilor, iar rudelor sale apropiate nu le-a lăsat nimic! 

“Contra unui testament inofficiosum, moravurile au îngăduit ace- 

“ior rude să se adreseze la tribunalul centumviral cu o plângere, 

„că testamentul este inofficiosum, plângere numită guerela inof- 
„ficiosi testamenti 15; iar tribunalul centumviral a admis desfiin- 

“ţarea testamentului (rescissio testamenti), intemeindu-se pe color 

„insaniae a.testatorului, adică pe o ficţiune foarte îndrăsneaţă !7! 

„ Incetul cu încetul câtimea porțiunii legitime a fost fixată 

14) D., 28, 2, de lib. et post.,'14, $ 1; D., 28, 5, de hered, instit., 4 $ 2. 

15) |], 2, 13, de exhered., $ 6. | 
16) Cicero, pro Roscio, 19, în Verrem, Il, 1, 42; Seneca, de clementia 

"1, 14; Paul, Sent, iV, 5, 1; isidor, Orig., V, 24; Quintilian, V, 2,1; D.,5, 
2, de inojf. iestam., 2, 5 in fine, 17 $ 1. V. Maynz i]. c., III, $ 390, n. 10. 

17) Plângerea nu-i numită acțio, fiindcă acel, care o face, nu poate 

:să invoace nici o vătămare a vre unei îndrituiri.
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(Sub înrâurirea legei Falcidia) la o pătrime din porţia ab intes- 
lato, pe care ar fi primit?o legitimarul 18, — Mai tărziu, tărziu: 
de tot chiar, în anul 537 d. Ch., acea cătime a fost fixată, 
de Justinian, după cum vom vedea, la o treime şi chiar la o 
jumătate din porţia ab intestato de mai sus19, | 

| Până la 528 d. Ch., dacă un legitimar nu dobândea porţia 
sa legitimă în întregime, adică dacă lipsea din ea “o -părticică. 
oricât de mică, eră indrituit să intenteze querela inofțiciosi tes— 

„tamenti şi să ceara desfiinţarea (rescissio) testamentului. — Dar, 
de la 528 d. Ch., dacă s'a lasat legitimarului ceva, fie chiar: 
altiel decât prin numirea lui ca moştenitor (d. p. i s'a -lăsat: 
legate, fideicomise ş. a.), el areo acţiune, cu ajutorul căreia 

- poate reclamă numai completarea, întregirea porţiei sale legi- 
time, şi care se numeşte actio suppletoria 2, 

III) Ostaşii nu, sunt obligaţi să lase porţia legitimă2!, 
-  IV)Indrituirea la legitima poriio atostun mijloc de apărare- 

impotriva influențelor vătămătoare ale “ mamei vitrige, ale fana- 
ticilor religioşi, a ţiitoarelor ş. a, | Ă 

C. Comparând succesia contra. testamentului cu porţia- 
legitiniă constatăm, că: 

Succesia contra testamentului se întâmplă intotdeauna conform 
cu voinţa testatorului. In adevăr, el, având putinţa s'o preintâm- 
pine, şi nefăcând aceasta, înseamnă, Gă voinţa sa este, ca. 
moştenirea sa să fie regulată contra testamentului. 

- Porţia legitimă este datorită întotdeauna; deci, nu-i conformă. 
cu voinţa testatorului şi nu poate fi preîntâmpinată. 

D. Am spus, că, spre a se preîntâmpină succesiunea con-: | 
tra testamentului, acei îndrituiţi la ea trebuie să fie numai po-- 
meniţi de testator, care n'are nevoie să le dea ceva, şi am adă- 
ogat, că această îndrituire este o îndrituire formală.—De aceea, 

_succesia contra testamentului este numită de romaniştii germani ;. 
Das formelle Noterbenrecht.. -. a 

18) Paul Sent, IV, 5, 7; ]., 2, 18, de inoff. testam., SS 3 şi 6; D., 5, 
2, cod. 8 SS 6, 8 şi 9; C,, 3, 28, e0d,8 pr., 31,36 $1.—V. Maynz. L. c- 
II, $ 390, n. 15. . 

19) V. mai jos ş. 439 i , 
20) V. mai jos $.443. : a j 
21) D,, 5, 2, de inoff. testam.. 8 S$ 3 şi 4, 27 $ 2; C,; 3, 28. cod, 9," 

"24, 37 SS 1 şi 2. Ă 
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Am spus apoi, că legitima' porţie este o parte determinată 

„din moştenire, ce trebuie neapărat să fie lăsată celor îndrituiţi 

la ea. Deci, îndrituirea la legitima porţie nu este o îndrituire 
formală, ci materială. — De aceea, ea este numită de romaniştii 
germani: Das materielle Noterbenrecht. | 

> 

| Succesiunea contra testamentului, 

Ş. 433. Generalităţi. 

Succesiunea contra testamentului regulată de jus civile se 
numeşte /iereditas contra testamentum, iar acea regulată de 
dreptul pretorian se numeşte bonorum possessio contra tabulas.— 
Amândouă se mai numesc, după cum am spus, şi îndrituirea de 
preteriţie !. 

In paragraful următor vom vorbi de hereditas contra tes- 

lamentum înainte - de Justinian, în alt paragraf vom vorbi 

de bonorum possessio contra tabulas tot înainte de Justinian 
şi în alt paragrat vom vorbi de succesiunea contra testame- 
ntului (adică atât de hereditas contra testamentum, cât şi de 
“bonorum possessio contra tabulas). dela Justinian încoace. 

$. 434. Hereditas contra testamentum înainte de Justinian !. 

Am văzut, că această Succesiune poate fi pricinuită. sau de : 
sui praeteriti, sau de postumi praeteriti. - - 

A. Hereditas contra testamentum pricinuită de sui praeteriti. 
|. Penţru ca această succesiune să fie preîntâmpinată, 

trebuie, ca paterfamilas sau să înmoştenească, sau să desmoş- 
tenească pe viitorii sui, 

1) Fiii (filii), fiindcă sunt priviţi de Romani, ca stâlpii fa- 
miliei, trebuie să fie desmoşteniţi nominatim (nominal)). Dar, 
pentru aceasta nu este nevoie, ca fiii să fie arătaţi cu numele: 

1) V mai sus $ 397, in fine, p. 766. : 

1) ]., 2, 18, de exhered. liberorum; D., 28, 2, de liberis et postumis; 
C., 6, 28, de liberis praeterilis vel exheredatis.
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In Cazul, în care cineva are un Singur fiu, pe £, Tilius, el poate zice, sau „desmoştenesc pe fiul meu L. Titius, sau numai, des- moştenesc pe fiul meu: 2, 
2) Ceilalţi sui, adică fiicele şi ceilalţi scoboritori de dincolo- de gradul întâi, pot fi desmoşteniţi inter ceteros 3, | 
II) Dacă sui sunt trecuţi cu vederea (praeteriti), se produc efectele următoare : De 

1) Preteriţia unui fiu, face ca testamentul să fie nullum de la *nceput față de toţi sui, chiar şi faţă de sui instituiţi, şi deci ca moştenirea să îie deferită ab intestato î. - 
Quid, dacă fiul preterit moare înainte de deschiderea mMoş= tenirii 2— Chestiunea este controversată | Proculianii susţin, că tes- tamentul este valabil şi că ajunge nuilum, numai dacă fiul Ssupra- vieţueşte testatorului. — Cassianii sau Sabinianii susțin, că şi în acest caz testamentul este nullum de la *nceput şi că deci moştenirea este deferită ab intestato4. 

" 2) Preteriţia celorlalţi sui (afară de fii) nu face, ca testa= mentul să fie nullum, ci lăsându-l să aibă putere, face ca ei să concureze cu acei instituiţi şi să mărească numărul moştenito- rilor: Praeteriti scriptis” heredibus adcrescere!. Ei vor fi îndrituiţi sau la o porţie virilă, când instituiţii sunt tot sui, sau la o por- ție egală cu jumătate din moştenire, când instituiţii sunt altfel de persoane 5, e 
Această- adcrescere, de când a fost admisă, ştirbeşte regula nemo pro parte iestatus pro parte intestatus decedere potest. 

B. Hereditas contra testamentum pricinuită de poslumi prae- feriti $. ” 

|. Aceasta poate fi pricinuită în trei feluri, sau adenatione postumi, sau quasi adgnatione Postumi, sau quasi adgnatione sui “heredis. - 

  

2) Caius, 2 $_ 123; Ulpian, Reg, 22 SS 14 şi 16; |, ft, pr; Duh. 1.» 2, 25 30 si 31; D., 28, 3, de injusto rupto tesiam.; D., 40, 4, de manu- miss. iestam., 24. e . 3) Cajus. 2 $ 127, 3 $ 66; Ulpian, Reg. 22 $$ 16,:20şi 22; În î. ta pr. 4) Cajus, 2 $ 123; he he ta pri; Duh, ti, 7, — Cf. D., 28,'3, de în- justo rupto testam., 17. - E . i 5) Cajus, 2 $ 134; Ulpian, Reg., 22 $$ 17; | k î pr.; Cu f, i, 4; Paul, Sent, II, 4 B,8. 
. 6) Cajus, 2 $ 132; Ulpian, Reg. 22 S$ 15, 18, 19, 21 şi urm., Paul, Sent., WI, 4 b, 9 și 10; |, h 1, S1; C., 6, 29, de postumis, 2 şi 3.
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Testamentum rumpitur adenalione postumi 7. 
Aceasta se întâmplă, când, după facerea testamentului, 
„sau se naşte un copil zămislit de testator (fie înainte de 

“tacerea testamentului, fie după acea. dată), adică atunci, când 
-se nasc fii, ori fiice de ai testatorului, 

sau se naşte un copil, zămislit înainte de facerea testa- 
“mentului de un filiusfamilias (fiu, nepot de fiu, strănepot de fiu - 
etc. de sub puterea testatorului), care murise tot înainte de fa- 
-cerea testamentului, adică atunci când se nasc nepoți, nepoate, 
strănepoate ş, a. m. d. 

„ Astiel de postumi pot să se nască sau în vremea vieţii tes= 
“tatorului, sau după moartea acestuia. In cazul întâi, ei cad sub 

- puterea imediată a testatorului, aşa că acesta se trezeşte, că are 
Sub puterea sa pe nişte persoane, pe câre nu le avea la data 
facerii testamentului. — In cazul al doilea, ei ar fi căzut sub 
-puterea imediată a testatorulii, dacă acesta ar fi trăit. — In 
amândouă aceste cazuri aceşti postumi ajung sui, de aceea ei 

„se numesc poslumi sui,- 
2) Testamentum -rumpitur quasi adenatione postumi 8. 8 | 
Aceasta se întâmplă, când,după facerea testamentului, un filius 

-familias al testatorului, care avea. copii sau născuţi, sau numai 
zămisliţi, iesă de sub putere, fie prin moartea sa, fie altfel (d. 
_p. prin capitis deminutio, prin emancipare, prin captivitate etc -, şi 
din această pricină atât copiii născuţi, cât şi copiii zămisliţi, care 
-se nasc în vremea vieţii testatorului, cad sub puterea imediată 
-a acestuia, care se trezeşte astfel, că are sub puterea sa nişte 
„Persoane, pe care nu le: avea la data facerii testamentului; iar 
„acei dintre zămisliţii de mai sus, care se nasc după moartea 
"testatorului, ar fi căzut sub puterea: lui imediată, dacă el ar fi 
trăit, — Toţi aceşti postumi „ajung deasemenea sui, de aceea şi 
„ei se numesc postumi sui. 

3) Teslamentum rumpitur quasi adenatione sui heredis ?, 
Aceast se'ntâmplă, când, după facerea festamentului, 

    

7 € Cajus, 2 SS 130 şi 131; Uipian, Reg, 22 S$ 15 şi 18; Paul, Sent, 
IL, 4 B, 9; |. î&.t, 81; D, fi. î., 12 pr 15; C., 6, 29, de postumis, 1, 2313 

8) Cajus, 2 $$ 133 şi 134; Ulpian, Reg., 22 $ 19; Paul, Sent, III, 
:B, 10; Ju î ti $ 2; D., h. t.;9 82,238 1,28 $ 1,29; C.,8h.t,2. 

9) Cajus, 2 Ş$ 138—145; Ulpian, Reg, 23 $$ 2 şi 3; D., h. 6, 238. 
31, 28; D., 28, 3, de injusto ruplo test., 8, 18.
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sau o persoana din afară de familia testatorului (o per- 
soană streină de această familie, un exfraneus) cade sub pu- 
terea imediată a testatorului întrun chip artificial (fie prin adopţie, - 
fie prin in manum conventio, fie prin erroris causae probatie, fie 
prin legitimatio), 

sau un filius familias al testatorului, pe care acesta îl man- 
cipase o dată, ori de două ori, se reîntoarce sub puterea imediată 
a testatorului prin manumissio. ex prima mancipalione, ori prin | 
manumissto ex secunda mancipatione *, 

In aceste cazuri, testatorul are sub puterea sa imediată nişte 
persoane, pe care nu le avea la facerea testamentului.—In cazul * 
în care fegitimaţia, p. C. şi erroris causae probalio se fac, nu în 
vremea vieţii testatorului, ci după moartea lui,- el, dacă ar fi 
trăit, ar fi avut deasemenea sub puterea sa pe nişte persoane, 
pe care nu le avea la data facerii testauientului. — Toate aceste 
persoane sunt postumorum loco; de aceea mai sunt numiţi şi 
quasi postumi, postumi artificiali. 

1]. Hereditas contra testamentum pricinuită de Suprovenirea 
unui postum a putut fi preintâmpinată, încetul cu încetul, 
toate cazurile. 

-1) Hereditas contra testamentum „pricinuită de supravenirea 
unui postum în vremea vieții testatorului, poate îi preîntâmpinată 
prin facerea unui nou testament. — Dar, acest mijloc nu-i les- 
nicios, liindcă diferite împrejurări pot împiadecă facerea unui 
nou testament !!, | 

2) Hereditas contra testamentum pricinuită de supravenirea 
unui postim după moartea testatorului nu putea fi preintâmpinată 

-nici m-ar prin facerea unui nou testament:2, 
Deşi hereditas contra testamentum pricinuită de sui poate 

îi preîntâmpinată, după cum am văzut, prin înmoştenirea, ori 
desmoştenirea lor (sui aut instituendi, aut exheredandi sunt), to- 
tuş hereditas contra testamentum pricinuită de postumi nu putea 
fi preintâmpinată, 1anceput, nici prin înmoştenirea lor şi 
nici prin desmoştenirea lor. In adevăr: Dacă  testamenturm 

10) Cajus, 2 $ 141: Filius quoque, qui ex prima secundave mancipa- 
jione manumiltitur, quia revertitur in potestatem patriam. 

11) V:mai sus.$ 410 n. i, p, 814, $ 4, n. 1, p. 817,$415, III, p. 826. 
12) V. mai jos n. 14. ” 
13) V. mai sus n.2—5.
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rumpitur. din pricina acelor postumi, care nu erau născuţi 
la data facerii testamentului, feredifas contra tabulas nu 
putea fi preîntâmpinată prin înmoştenirea, ori desmoșştenirea lor, 
fiindcă ei, fiind persoane incertae, nu -puteau fi nici înmoşteniţi, 
nici desmoşteniţi :*.—lar dacă testamentum rumpitur din pricina a- 
celor postumi, care, deşi erau născuţi la data facerii testamen- 
tului, totuş nu erau căzuţi sub putere, nu erau viitori sui, atunci here- - 
ditas contra testamentum deasemenea nu putea îi preîntâmpinată, 
fiindcă ei, nefiind viitori sui, nu puteau fi nici înmoşteniţi, nici 
desmoşteniţi. | 

| Mai târziu însă, s'a făcut abateri de la regula, că persoanele: 
incerte nu pot fi nici înmoştenite, nici desmoştenite, şi de atunci 
hereditas contra testamentum pricinuită de postumi a putut fi pre- 
întâmpinată în toate cazurile. 

Intâi, jurisprudenţa de la sfârşitul. Republicei, a admis, ca 
testatorul să poată înmoşteni, ori desmoşteni pe copiii săi (fii 
şi fiice), care se vor naşte după moartea sa. — In acest caz, | 
jurisprudența trebuia să vie neapărat în ajutorul testatorului, * 
fiindcă testamentul nu mai putea fi făcut din nou. — Pe urmă: 

Sa admis, ca.şi copiii dintrun filiusfamilias mort înainte de fa- 
cerea testamentului şi înaintea testatorului, adică nepoții şi nepoatele 
etc. testatorului, care se vor naşte după moartea acestuia, 
să poată fi înmoşteniţi, ori desmoşteniţi. — Postumii din amân- 
două aceste categorii sunt numiţi, de romanişti, postumi legitirii 15. 
Astfel s'a putut preîntâmpina lercditas contra - testamentum în - 
caz de adenalione postumi. 

Al doilea, jurisconsultul C. Aguilius Gallus . a plăsmuit o. 
formulă, prin care fiii şi fiicele unui filiusfamilias viu, adică ne- 

-poții şi nepoatele testatorului, care se vor naşte după moartea 
acestuia, să poată fi înmoşteniţi: (nu şi desmoşteniţi). — Formula - 
aceasta a fost întinsă şi la strănepoţii şi strănepoatele testato- 
rului!d. — Postumii din aceste două categorii sunt numiţi, de roma= 
nişti, postumi Aquiliani. — Astfel s'a putut preîntâmpină hereditas 
conira' testamentum în unele cazuri de quasi adenatione posturi. 
„Al treilea, jurisprudenţa, deşi a primit formula lui C. Agui= 

14) V. mai sus $ 416, A,1,2,n.31 p. 832 şi urm. 
- 15) Ulpian, Reg., 92 £ 19. | | 

16). D,, fi. t 28 pr. şi $8 1—10.
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dius Gallus, totuş n'a admis. ca' hereditas conira testamentum 
pricinuită prin supravenirea unui postum în vremea. vieţii testa- 
torului să poată fi preintâmpinată prin înmoşteniri, ori desmoş- 
teniri: De aceea, testatorul trebuia să facă un nou testament, ca 
să înmoştenească, ori să desmoştenească pe aceşti postumi, care 
ajunseseră viitori sui. — Dar, fiindcă, după cum am spus, un nou 
testament nu-i lesne de făcut, lex Velleja (Vellaea), din cele 
dintâi vremi ale împărăției (cam de pe la anul 770 a. u. c. sau 
26 d. Ch.) a rânduit, ca scoboritorii, care se vor naşte după 
iacerea testamentului, dar în vremea vieţii, testăiorului şi care 
odată cu naşterea lor vor cădea sub puterea acestuia (adică vor 
ajunge viitori sui) să poată fi înmoşteniţi, ori desmoşteniţi 17.— 
Postumii aceştia sunt “numiţi, de romanişti, postumi Vellejani 

„ (Vellaeani). | e : 
Al patrulea, lex Vellaea a mai Tânduit, ca scoboritorii, care 

erau născuţi la data facerii testamentului, adică în vremea vie- 
ţii testatorului, şi care vor cădea sub puterea acestuia, adică 
vor ajunge viitori sui, prin aceea că persoanele intermediare în- 
tre ei şi testator vor eşi de sub puterea'acestuia fie prin moarte, 
fie altfel, să poată fi înmoşteniţi, ori demoşteniţi 18. — Postumii 
aceştia sunt numiţi, de romaniști, postumi quasi Vellaeani, 

Al cincilea, jurisconsultul Salvius Julianus, tălcuind extensiv 
Tânduelile legii Ve//aea, a făcut să se admită, ca şi postumii 
născuţi după facerea testamentului, dar care vor cădea sub pu- 

„terea testatorului, nu odată cu naşterea lor, ci mai pe urmă, 
prin aceea că persoanele intermediare între ei şi testator vor 
ieşi de sub puterea acestuia, sa poată fi înmoşteniţi, ori demoş- 
"teniţi!. — Postumii aceştia sunt numiţi, de romanişti; postum 
Salviani sau postumi Juliani. . a 
_» In sfârşit, al şeaselea, tâlcuindu-se mai departe, tot extensiv, 

rânduelile, legii Ve/laea, s'a ajuns, ca ori şi ce fel de postumi 
să poată fi înmoşteniţi, ori demoşteniţi?, De acum atârnă de testa- 
tor, ca să preintâmpine totdeauna hereditas contra testamentum 
pricinuită de postumi. Dacă voia s*0 preîntâmpine n'avea de câţ 

să Înmoştenească, ori să demoştenească pe postumi. lar dacă nu ă 

17) Ulpian Reg, 22 $ 19; Duh. î,, 29 s 12. LT 18) D., A. t., 29 $ 13. 
19) D. î.:1, 29815, 
20) V. Maynz, |. c., LII, $ 367,n.27.
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păşea în acest Chip, însemnă că el nu voia so preintâmpine * 

Adăogăm, că, în cazul, în care moştenirea se deschide în 
virtutea legii Cornelia, nu prin moartea, ci prin captivitatea lui 

paterfamilias, postumii, cărora li se deferă moştenirea, | sunt 

numiţi, de romanişti, postumi Cofneliani?!]. 
III. Dar, deşi Aereditas contra testamentum a. ajuns să poată: 

fi în totdeauna preîntâmpinată, dacă ar fi fost pricinuită de pos- 

tumi, care erau scoboritori, — ajunşi viitori sui, ori prin naştere, 

ori prin aceea că persoanele, care îi despărțeau de autorul lor 

comun, ieşeau de sub puterea acestuia, — totuş eanu poate să fie 

preintâmpinată, dacă ar fi fost pricinuită de acei postumi, care 

sunt numiţi guasi postumi, adică în caz de festamentum rumpitur quasi 

adgnalione sui heredis 2. — 'Testatorul însă nu se poate plânge : 
de aceasta, fiindcă afară de erroris causae probatio, . care „se 

poate face şi fără de ştirea tatălui (în caz de moarte a aces- 
iuia)] cu voia sa îi supraveniseră quasi postumi. — Afară de 

aceasta, el e liber, ca să înmoştenească (dar nu să demoşte- 
nească) pe quasi postumi (adică pe persoanele, pe care le a 

primit sub puterea sa) în calitatea lor de viitori sui.—Numai pe 

quasi postumii din pricina unei erroris causae probatio poate, 

în virtutea. unui senatusconsult din vremea lui Hadrian”, şi să-L 

desmoştenească. 

VI. Demoştenirea postumilor, pentru ca să poată preîntâm- 

“pină hereditas contra testamentum, trebuie, dela lex Vellaea, să 
tie făcută nominatim nu numai pentru fii, ci pentru toţi postumii 
bărbați 35. — Femeile însă pot îi demoştenite şi inter ceteros, 

cu condiţie, ca să li se lase legat ceva, spre a se dovedi, că nu. 

au fost trecute cu vederea, preteritae 2:, 
„7) Preteriţia postumilor are de efect, ca testamentul în în- 

tregime să fie desfiinţat şi ca moştenirea să îie deferită ab in- 

21) D., 28, 3, de injusto rupto testam., 15; D., 49, 15, de caplivis, 
22 $ 4. De 

22) Cajus, 2 $$ 140—144; D,, fp. î, 23; D., 28, 3, de injusto. rupto 
tesiam., 18; D., 37, 4, de bonor. poss. c. tab. 8 S 7, 8 şi 10.—V, Maynz, l- 
c., IlI, $ 367, n. 28. 

- 23) D.„ h. î., 23$1. 

24) Cajus, 2 $ 144; D., 37, 4, de bonor. poss. c. tab.8 $ 10. 
25) Cajus, 2 $ 134; Ulpian, Reg., 22 $ 22; Paul, III, 4 B,.10; ].&, 

$1;D., hd, 3 pr; Cu hi. be, 2.—V. Maynz,l, c, III, $ 367, n, 31. . 
26) Cajus, 2 $ 134; Ulpian, Reg., 22 $ 21; ]., h.t,$l.
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iestato, ca şi cum nici n'ar fi fost făcut testament. De aceea se . zice: Postumi praeteriti sibi locum faciunt 21, — Dar, preteriţia quasi postumilor nu dă acestora 'de cât îndrituirea de a Con- - „cură într'o măsură Oarecare cu moştenitorii 'numiţi, scriptis he- redibus adcrescere 8, 

$. 435. Bonorum possessio contra tabulăs !, 

| A. Această succesiune îbntra testamentului se mai numeşte ! - „ “şi bonorum possessio contra lignum, fiindcă vorba lisnum arată 5 „Şi tabulae testamenti, . a 
B. Pretorul, chiar nainte de împărăție, .păşind pe calea trasă de jurisprudenţă,-a dat, conform cu spiritul edictului, o: mai mare întindere favorii acordate persoanelor numite sui şi postumi 2, . DD | |. Pretorul a acordat bonorum possessio contra tabulas: ” 1) Copiilor preteriţi (liberi praeteriți). — Prin copii se în-- „ țelege aceleaşi persoane, cărora li este acordată bonorum posses- - sio intestati ex edicto unde liberi vocantur, adică scoboritorii imediaţi în linie bărbătească ai defunctului, fie născuţi, fie ză- -misliţi numai, fie fireşti, fie fictitivi, fie sui, fie sui. restituti 3, 

2) Mai mult de cât atâta, chiar- copii, care" fuseseră insti- „tuiţi pentru mai “puţin de cât porţia lor ab intestato, pot cere bonorum possessio contra tabulas. In acest caz, izvoarele noastre Spun, comrmisso per alios edicto instituti bonorum possessio acci- - piunt 4.. - Ne Se “Această rândueală a “dreptului pretorian îşi are analogia - în juS civile, care, după cum am văzut, dispune. că, în cazul în “care un suus este preterit, testamentul să fie nul pentru toţi sui deci, să nu existe şi pentru sui instituiţi, o 

27) Cajus, 2 $ 131; [., ft $ 1; C., 6;29, de postumis, 1 şi 2. _28) V. mai Sus n. 5, p. 891. Ă Ă A 1) J. 2, 13, de exhered, liberorum ; D., 37, 4, de bonor. poss, c. iabu- las ; C., 6, 12, eodein. - E , e 2) Du B.t8Si. Sa Ci ai 3) Cajus, 2 $.135; Ulpiau, Reg., 22 $ 23, 217 SS 2 şi 3; ]. 3, wua. hered, quae ab intest., Ş 12; D., 38, 6, si tab; testam. nuilae exstad., 1 85 - 4) Do he în 3 S11,4,8S14,14pr... A 
> S. G. Longinescu.— Dreptul Roman Ă „ - 57



— 898 — 

3) Scoboritori fireşti ai testatorului, care se găsesc în altă 

familie din pricina sau a unei in manim conventio, sau a unei 
adopții, pot cere -deasemenea bonorur possessio contra tabulas 5. * 

11, Testatorul poate înlătură bonorum possessio contra ta- 

bulas sau înmoştenind, sau demoştenind pe copiii săi, fie nâs- 

cuți, fie postumi. - 
Demoştenirea trebuie să se facă nominatim pentru bărbați, 

iar -pentru femei poate fi făcută şi inter ceteros 6. 

III. Quid, când copiii au fost preteriţi >? 
Două cazuri se pot întâmplă: Sau să ceară bonorumn 

possessio contra tabulas, sau să n'o ceară. IE 

1) Copiii preteriți cer bonorum possessio. contra tabulas şi 

o capată. , 

In acest caz, testamentul nu produce efecte, este invalidat, 

aşa că moştenirea, ca şi cum ar fi fost defcrită ab intestato, se 

împarte între toţi copiii, fie instituiţi, fie preteriţi, care îşi exer- 

cită îndrituirea lor, adică între acei, care cer bonorum possessio 

contra tabulas, şi fiecare îşi ia porţia sa ab intesfatoî. — Acei 
copii, care nu-şi exercită ?ndrituirea lor, care adică nu cer bo- 

norum possessio conira tabulas, precum şi acei demoşteniţi nu - 
piimesc nimic din moştenire, sunt priviţi, ca şi cum ar îi morţi 
(pro mortuis habentur) 5 — Din vremea unui împărat Antoninus, 
probabil din vremea lui Marcu Aureliu, femeile nu pot căpătă 

nici o dată mai mult, de cât căpătau suae preteritae în jus civile 

„(n hereditas contra testamentum), adică scriptis heredibus adcres- 

cere $. 
Dar, deşi testamentul este invalidat, totuş rămân în picioare: 

Intăi, demoștenirile!0; afară de cazul în care testamentul nu 
poate, în afară de desmoştenire, să producă nici un alt efect, 

adică, nu se mai găseştejin el nimic altceva de cât desmoşteniri!!. 

5) D.„,h.i.3 837 şi8,88 
6) Cajus, 2 $ 129, 3$ 65; pian, Reg., 22 $ 23; j h. £., 
7) Du h. î., 8 $4, 13 pr. 

8) ]., 3, 9,.de bonor. poss. $ 9; D., 37, 1, de bon. poss. 5; D, hi L., 

$ 4, 12 pr, 20 pr.; D,, ST, 8, de conjungendis cum emancipalo, |! $ 5 

in în ir 

9) Cajus, 2 2 sş 125 şi 'urm.; C., 6, 28, de liberis, 4 , _ 

10) D,h.t., 8 pr., 10 S$4 şi 5, 12pr.,20 pr. 
IDD. £ 20 pr. ”
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Al doilea, substituţiile pupilare 12, - 
Al treilea, liberalităţile mortis causa, constând din numiri de 

moştenitori, din legate, din fideicomise şi din donaţii mortis ca- 
usa făcute în folosul unor persoane anumite (personae exceptae) 
şi anume: Scoboritorilor, şi suitorilor, care cu toţi împreună pot luă 
cel mult o porţie virilă hereditară !:, Şi soţiei şi norei testatorului, 
care pot luă şi mai mult; dar, numai spre a-şi asigură -înapoi- 
rea zestrii 15, — Aceste persoane exceptae trebuie să execute sar- 
cinele, care apasă asupra liberalităţii dobândite, dacă aceste 
sarcine erau impuse în folosul unei persoane, făcând parte din- 
tre personae exceptae %, ” i 

„.” Şi al patrulea, rămân în picioare, legatele puse în sarcina 
unui instituit, care Singur işi exercitase îndrituirea sa, adică sin-. 
gur ceruse bonorum possessio contra tabulas"!.. Ele trebuie execu= 
cutate în întregime de acest instituitis, i 

2) Copiii preteriți nu cer bonorum possessio contra iabulas, 
In acest caz, adică dacă nici un îndrituit nu cere bonorum 

“possessio contra tabulas, testamentul, deşi este viciat de praete- 
rilio, totuş nu-i nul de drept, ci rămâne în picioare !%, 

Mai mult de cât atâta: Copilul preterit, care primește sau 
numirea de moştenitor, :sau un legat, ce i s'a lăsat prin acel 
testament, nu mai poate cere Bonorum possossio contra tabulas2. 

$. 436. Succesiunea contra testamentului în vremea lui Justinian, 
până la Novella. 115. 

„Justinian desfiinţează deosebirile dintre copiii testatorului 
şi, ne mai ţinând seamă de puterea părintească, dispune, ca toți 

  

12) D., -28, 6, de vulg. et pupill, sustii, 34 Ş 2, , - 
, 13) D., &. î, 4; D.,.37, 5, de legatis praest., 3 pr., 5 pr. şi $$ 6 şi 7, 

7,15 $ 1; D. 37, 5, de conjung. cum emancip., 3 şi 7. 
14) D., 37,5, de legatis praest, 1, 5 S$ 6 şi 7,778 pr. şi $ 1, 15£2. 

- 15) Dm 37, 5, de legatis praest, | pr, 8 ss 3 şi 6, 9, 10pr. şi $1,15$3, 16) D., hit pr.; D., 37, 5, de legatis praest, 5 $ $, 15 $1, 16. 
17) Du h. t, 14 pr., Du 37, 5, de legatis praest, 15 15 pr. şi $ 1. 
18) V. mai sus n. 17. 5 | 15%) D,, 37, 11, de bon. poss. sec, tab, 2; pr.; D., 38, 6, si tab. fest. 

nullae exst., 2. i | i 
20) D., 4. î. 3 SS 15 şi 16, 14.
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scoboritorii fireşti, imediaţi, în linie bărbătească ai testatorului 
paterfamilias (adică ai unui bărbat), fie născuţi, fie numai ză- 

- misliţi, fără deosebire de sex şi de grad, atât viitori sui, cât şi 
emancipaţi, să fie sau înmoşteniţi, sau demoşteniţi nominatim, şi - 

- ca preteriţia unei astfel de persoane. să aibă în totdeauna de 
efect o succesiune contra testamentului, fie “după :jus civile 
(hereditas contra testamentum), | tie după dreptul pretorian ţbo- 
rorum possessio contra tâbulas) 2.—In ce priveşte pe scobori- 
torii fictivi sunt dispoziţii speciale 3, | 

Pentru a fi consecvent, Justinian ar fi trebuit ca şi pe 
materjamilias faţă de copiii:ei s'o. oblige în acelaş chip, ca şi pe . 

„ paterfamilias. — Dar, el nu face aceasta, ci se mărgineşte să 
„spună, că împotriva mamei lor copiii pot să “se servească de... - „Querella inofțiciosi testamenti, care, după cum am spus, se dă - legitimarului, când „nu-şi primeşte legitima portio +. — Justinian 
rostindu-se astiel, ne face 'să credem, că el priveşte succesiunea 
contra testamentului şi querela' inofjiciosi testamenti ca mijloace de drept, ce se aseamână. Aceasta însă nu este adevărat:5! 

De când s'a recunoscut. îndrituirea la legitima “portio, atât înmoştenirile, cât şi desmoştehirile făcute, ca să preîntâmpine 
nulitatea ori neficacitatea unui testament, nu-şi mai ajungeau 
scopul, fiindcă atât înmoştenitul pentru-o parte mai mică decât 
aceea, care i se cuvinea, cât şi desmoştenitul puteau să ceară . 
sau desființarea (rescissio) testamentului ca inofficiosum prin querela inofficiosi testamenti, sau completarea  porţiei legitime, „De aceea, Justinian (la 542 d. Cn.) reglementând din nou legi. tima portio prin novella 115, a desființat implicit Șuccesiunea contra testamentului 6—Dar, sunt. romanişti, care n'admit această desființare implicită 7, | a | | 

Dacă se admite, că Justinian a desfiinţat implicit succe- 
siunea contra testamentului la 542, urmează, că de atunci în- 
coace moştenirea nu mai este deferită şi contra testamentului, - ci, ca şi odinioară, este deferită numai în două feluri, sau tes- - tamentar (ex testamento), sau fără testament (ab intestato). 

. 1) D., 37, 4, de bon. poss. c. tabulas; C., 6, 28, de tiberis praeter. vel exheredatis. . E , 
2) ].. 2, 13, de exhered, liber, $ 5; Cp. ta 4. - . 3) | 2, 13, de exhered. liber., $ 5 în fine; C., 8, 47 (48), de adopt., 10. 4) |. 2. 13 de exhered, „Liber, $ 7. - - 5) V. Maynz, |. c,, II, 8 369, n. 30 şi 31. V. mai jos $ 452, 5) V. Maynz, |. c., III, 8 390, Observation, n. 36—59, -.: 7) V. mai sus n. 6, . i
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. Legitima portio. ! 

Ş. 437. Generalităţi ?. 

A. Succesiunea contra testamentului nu eră îndestulătoare, fiindcă: Intâi, eră severă în deajuns, ca să atragă nevalabilitatea testamentului ;: dar, eră numai o mărginire formală, pe care tes- tatorul o puteă înlătură. Ea se adresă, nu voinţei interne a -tes- , “tatorului, ci chipului cum eră redactată exprimarea acestei voințe, . Al doilea, ea folosea la 'nceput numai scoboritorilor adgnați “şi nu se aplică testamentelor femeilor, din “pricină că acestea “m'au puterea părintească. . IE - | -B. Aceste neajunsuri au fost “înlăturate de tribunalul cen-. tumviral prin plăsmuirea querelei inofficiosi testamenti, dată, când cineva făcuse un testament, care deşi eră, valabil, totuş ? nu eră conform cu officium pietatis (indatorirea de iubire) (recte - " -quidem fecit testamentum,: sed non £x officio pietatis). 3 — Pe la Sfârşitul Republicii acest principiu cu totul nou îşi făcuse loc. ” C. Deosebirea dintre acest principiu nou şi principiul suc- "-cesiunii contra testamentului apare din următoarele puncte de „vedere: - .,. A a Intâi, din punctul de. vedere al sferei subiectelor îndrituite, Acum îndrituiţi sunt cognaţii, iar. nu adenaţii. 
Al doilea, din'punctul de vedere ă! conținutului îndrituirii, „-Acum se dă celor indrituiţi o parte din Porţia ab intestato. - Avem o luare în băgare de “seamă, iar nu numai o pomenire a celor îndrituiţi. LL | - 
Al treilea, din punctul de vedere al consecințelor. Vătămarea. - îndrituirii materiale atrage 0 desființare (rescissio) parţială a tes- tamentului ; pe când vătămarea îndrituirii formale atrăgeă sau desființarea (ruptio) totală a testamentului, sau o' nulitate rela- : tivă, acordarea lui bonorom Possessio' cuntra tabulas. . Al patrulea, din punctul de vedere al efectelor. Vătămarea -. „porţiei legitime îndritueşte să se intenteze qguerela inofficiosi tes- 

  

1) Eck, i. c., S$ 89—100, : . - 2) ].» 2, 18, de inoff. testam.; D., 5, 2, eodem; Th. C., 2,19, eod; C., 3, 28, ed, E ii 3) D., 5, 2,de inoff. iestam., 2.
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tamenti; pe când preteriţia indritueşte să se intenteze heredifa- 

tis petitio ab intestato, ori să se ceară bonorum possessio conira 

tabulas. 
D. Principiul legitimei porţii a fost întins şi la persoane, - 

care nu-s rude apropiate cu 1 lăsătorul moştenirii, şi la vatămări - 

prin: acte între vii. 

E. Să ne îndeletnicim pe rând cu: Porţia legitimă a ru- 

delor apropiate şi vatamarea sa prin orândueli testamentare până 

la Novella 115 şi de la această Novellă încoace. Porţia legitimă 

a persoanelor, care nu-s rude, apropiate, şi: vatamarea sa prin 

orândueli testamentare. Şi porţia legitimă a tuturor celor precedenţi 
şi vatamarea sa piin acte înire vii, _ 

= 

Porţia legitimă a rudelor apropiate şi vatamarea sa prin 
orândueli testamentare până la Novelia 115. 

Ş. 438. Indrituiţi la porția legitimă (egitimari). 

1) Legitimari sunt acele rude apropiate, care ar fi putut 

dobândi moştemrea ab intestato, fie conform cu jus civile, fie 

conform cu jus konorarium. — Prin urmare, calitatea de legitimar 

presupune calitatea -ce delat ab intestato. Legitimari pot fi: - 

„waritorii, suitorii şi lăturalnicii 1. _ 

wcoboritori. Scoboritorii, fie născuţi, fie zămisliţi numai, 
sunt legitimari 2, — Acei fireşti şi imediați sunt cu toţii legttimari. 

Dintre scoboritori fictivi (artificiali) sunt legitimari numai adro- 

gatul, plene adoptatus şi acel adoptat de o femeie. Acest din 

urmă este legitimar numai faţă de adoptatoare 2.— Minus plene 

adoptatus nu-i. legitimar 4. 

Suitori. În lipsa scoboritorilor, suitorii cei mai apropiaţi, 

proximi, sunt legitimari. Dintre acei fireşti, numai cei mai apropiaţi 

în grad. Dintre cei fictivi, numai adrogatorul şi plene adoptans 5. 
Lăturalnici, Dintre lăturalnici, pe vremea lui Uipian, acei 

dincolo de gradul al doilea, adică dincolo de gradul de frate, 

DD Atl 
2) ju hi, SS1 şi 2 Duh. t,1,6pr.,29$1. 

3) Du [.t, 2983; C.,8, t “de adopt., 3, 

4) C., 8, 48, de adopt., 10 $ 
5) |. A. t, $1,15 pr.
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„au puţină nădejde să isbutească 6.—Dela Constantin, dintre lătu- 
ralnici sunt legitimari numai fraţii şi surorile germani şi fraţi şi surorile consanguini? (dar, nu şi fraţii şi surorile uterini), şi nu- 
mai în cazul, în care testatorul le-a preferat o persoană. cu put- 
tări rele (persona turpis) 8. 

II) Atragem luarea aminte asupra următoarei consecvenţe : 
Ştim, că fraţii şi surorile germani şi scoboriiori de gradul întâi din fraţi şi din surori germani predecedaţi vin la moştenirea 

ab intestato în clasa doua ; iar fraţi şi surorile unilaterali, fie 
consanguini, fie uterini, şi scoboritorii din fraţi şi din surori 
unilateraji predecedaţi vin la moştenirea ab infestato în clasa 

-a treia, ai Aa 
„Am văzut mai sus, că dintre lăturalnici Sunt legitimari 

numai fraţii şi surorile germani şi fraţii şi surorile consanguini; 
iar scoboritorii de gradul întăi din fraţi şi din surori germani 
predecedaţi, fraţii şi surorile uterini şi scoboritorii de gradul întăi 
din fraţi şi din surori unilaterali (fie consanouini, fie uterini) pre- 
decedați nu sunt legitimari. Deci, .scoboritorii de gradul întâi 
din fraţi şi din surori germani predecetiaţi, care fac. parte din 
clasa a doua nu sunt legitimari, pe când fraţii şi surorile con- 
„sânguini,. care fac parte din clasa a treia, sunt legitimari ! |! 

Ş 439. Câtimea și calcularea porţiei legitime, 

A.De la 'nceput şi până la Noveila 18, câtimea acestei porţii 
legitime eră de o pătrime din porţia ab intestato a îndrituitului 1.— 
De la Novella 18, din 537 aq. Ch., ea este sau de o treime, sau 
de o jumătate din porţia ab 'intestato şi anume: Când sunt 

“patru sau mai puţini scoboritori delaţi, ea este de o treime ; 
iar când sunt cinci; ori mai mulţi scoboritori delaţi (si defunc- 

„tus ultro quattuor fiiios habuerit) este de o jumătate din porţia ab intestato 2. Pentru ca să se țină minte mai uşor această dispoziţie, 

  

6) V. mai.susn. 1, _ 
OT os Bt SC nt, 
8) Jan he îs$ 1;Cuh. 1,27 —Ct.], h. îs $8 3 şi 6; Duh, 1,24, 3 $ 1. 1) Paul, Sent, 1V, 5, 7; ]» hi. t SS 3 şi 6; D., n. î.8s$6, 8 şi 9; Ch. i 8 pr, 3, SC, 3, 36, familiae ercisc., 21. 
2) Novella 18, pr. şi cap. 1; Novella 39, cap. 1, pr.
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"s'au alcătăit următoarele două versuri : „ Quattitor aut “înra natis : 
dant jura trientem. Sed. dant semissem iberis, si Quinque velultra. 
Deci, cu cât quota de moştenire ab. intestato este mai mică, cu. 

7. 

- Justinian nu. vorbeşte decât de. câtimea. cuvenită scobo-- 
_ „. Titorilor. Dar, fiindcă la sfârşitul” 'rânduelii sale zice „foc obser- 

-Vando in omnibus personis, urmează, că inovaţia. sa - se 'ntinde.- 
şi la suitori?. (Dar, chestiunea este controversată). 

B. Calcularea câtimei de mai 'sus se face astfel: Se ia 
mai întâi ca deîmpărţit (dividendus) quota ab intestato, şi apoi. 
că împărțitor (divisor) sau patru, Sau trei, sau doi. 

Pentru-ca Să aflăm. dividendul, trebuie să scădem din MOş-- 
tenire valoarea datoiiilor, desrobirilor şi a cheltuelilor de înmor-- 
“mântare5, Atât | Ceea, ce rămâne $, se imparte prin numărul tuturor 

-_ persoanclor, care ar fi moştenit ab -intestato, dacă“ nu s'ar fi 
făcut testament, ţinându-se seamă şi de acei desmoșteniţi şi de. 
văduva săracă!, adică ţi adunăm şi pe aceştia, ca să aflăm 

„dividendul8.—De-aci urmează, că „desmoşteniţii şi văduva săracă. * 
“fac să se. micşoreze divideadul şi deci să se micşoreze. 
şi porţia legitimă, | De 'aceea, se zice: „Exheredatus partem 
 facit ad minuendam Legitimarm. : 

Dividendul--atlat se împarte în dreptul clasic şi până la 537 
d. Ch. prin patru; iar de atunci încoace, adică de la Justinian 
încoace, se împarte prin trei, ori prin doi, ţinându-se seamă şi 

de numărul desmoşteniţilor» şi de văduva săracă 19. — De aci ur 
mează, că desmoşteniţii (şi văduva săracă) fac, ca să se mărească. 
divizorul şi deci să se „mărească şi: porţia legitimă. De aceea 

"se zice: Exheredatus numerum  facit ad augendam: legitimam... 
Acest fel de a calculă se numeşte. calculare distribulivă: 

"1, Se aplicăm această metodă, dând mai. multe pilde pentru 
vremea lui „Justinian. 

3) Novella 18, cap. 1 in fine; Novella s5, „Cap. 12 s: 3. 
4) V. Maynz,l|. c.; Il, $ 391, n. 11. 
5) Paul, Sent, IV, 5, 6, D„,4.t,8s9 . 
6) C.. 6, 50, ad leg. Falc,5, 12; C., 8, 57, de don. mortis s causa, 2 
7) V. mai sus Ş 406, B,1, 2 n. 12, "p.. 808. . 
S$)D.„ A. t,8$8. | 
9) V. mai sus n. 8. E 

10) V.-mai sus.n.7,
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Detuhctul lasă. în; urma sa patru fii, pe A,B; CşiD. — Ei, 
Ş a fiind scoboritori imediaţi, Sunt  delaţi ab intestato.— 
ZIN - Partea ab intestato a fiecăruia este de o pătrime. Deci,. 

.d O 90 devidentul este o pătrime.—Ei sunt şi legitimari.—Fiind- - 
4 8 CO -că delaţii ab intestato nu sunt mai. mulţi de patru, 

"„* divizorul este trei. O pătrime împărţită prin trei este . ă "egală cu 7. Deci, porţia legitimă este de 5. — Presupunând | 
--acum, că D, moştenitor ab intestato, este demoştenit în regulă, por- 

- ţia legitimă este tot de ji.. In adevăr,. fiindcă la calculare tre- i 
buie să “ţinem seamă şi de desmoştenit (exheredaius partem |: - 
faci! ad  minuendam legitimam şi numerum facit ad augendam |. 
depitimam), devidendul este tot o -pătrime şi .divizorul tot trei; 

„deci, o pătrime împărţită prin trei este egală cu 4. 
Defunctul lasă în urma sa cinci fiii, pe A,B, C,; D, şi E— 

„i Eis fiind scoboritori imediaţi, sunt şi delaţi. ab in- 
3 PR - testato şi legitimari.— Partea ab intestato a fiecăruia 7 

OOOOC Fiindcă delaţii ab intestato sunt maj: mulți de: 
de patru, divizorul este doi. O cincime împărţită prin” 

„us “doi este egală cu 1,—Deci, porţia” legitiină este e- 
“gală cu 5 i— Rezultatul este acelaş, dacă D ar. îi fost desmoştenit! 3 
în,regulă. . i 5 A 

Detunctul lasă în urma sa șease fii, pe A, B, C,D,E şi F—.- 
o Ei, fiind scoboritori. imediaţi, sunt şi moştenitori - . a 

” ZI fiecăruia este de o, şesime, Deci, dividendul este PPPPPP o șesime. — Fiindcă delații ab intestato sunt 
|. „mai mulţi.de patru, divizorul este doi. O şesime | - împărţită prin doi este egală cu 4. Deci, porţia . 

legitimă este .de 5 — Rezultatul. este acelaş, dacă D ar fides- . - 
- moştenit în regulă. E ae o A 

„71) Din cele de mai sus se vede; că: Dacă sunt patru delaţi 
„„-ab intestato, legitima “porţie este de 1. Dăcă sunt cinci, ea este 

S
N
 

12 . de, adică mai mare de cât când erau numai patru! Dacă sunt i 
„„ Sease delaţi ab intestato, porţia legitimă este de 1, adică totatât . 

-„de mare, .ca şi. atunci, când erau numai. patru. — Deci inovaţia 
lui Justinian nu-i raţională. Dar, aceasta s'a întâmplat şi cu unii 

” * degiuitori din vremea Republicei, de pildă, cu acel al legii Fufiă 
. 

ANN " este de -o cincime; Deci, dividendul este o cincime— . . - 

a: ab intestato şi legitimari. — Partea ab intestato a.
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Caninia din anul_755 a. u. c.!!— Se vede, că şi la Romani unii 
făcători de legi erau grozav de tari în aritmetică! 

2) Dar, fiindcă Novella 18, din 537 q. Ch., este rău redac- 
tată, se susţine de unii romanişti: Că Justinian, în locul calculării dis- 

„ tributive, ar fi introdus calcularea cumulativă, adică porţia legitimă 
„Sar calculă pentru toți legitimarii de o dată, ca o treime, ori o 
jumătate din toată moştenirea (fertia aut dimidia pars totius sub- 
stantiae). Că potrivit acestei calculări, nu Sar pune în socoteală pe 
toți delaţi ab intestato, ci demoşteniţii ar fi lăsaţi la o parte şi ast- 
fel n'ar mai micşoră dividendul, ci dividend ar fi întreaga moş- 
tenire, din care 7, ori 7 ar fi de împărţit între legitimari. Şi că 
deci, legitimarii ar sta mai: bine! De pildă, în cazul întăi de mai 
Sus, când sunt patru delaţi ad intestato, dintre care D este des- 
moştenit in regulă, aşa că rămân numai trei legitimari, partea ab 
intestato a fiecăruia ar fi de i deci dividendul ar fi o -treime; 
iar divizorul ar fi trei, fiindcă desmoştenitul e lăsat la o parte, 
O treime împărţită prin trei este egală cur, Deci, porţia legi- 
timă ar fi de şi fiecare legitimar ar luă 1 în loc de Î, după | 
cum am văzut. IE ” o 

Această părere nu poate fi admisă, căci duce la absurd! 
În adevăr, în cazul al doilea de mai Sus, să presupunem, că din 
cei cinci fii, patru (A, B, C şi D) ar fi desmoșteniţi în regulă, şi 
ar rămânea numai E legitimar. Fiindcă ar trebui să nu ţinem seamă 
de desmoşteniţi şi ar rămânea numai un delat, partea sa 
ar fi întreaga moştenire; deci, dividendul ar fi unu. Fiindcă delaţi | 
ab intestato sunt mai mulţi de cât patru, divizorul este doi. Unul 
împărţit prin doi este egal cu Z Deci, porţia legitimă ar fi dez, 
şi E ar luă jumătate din moştenire! — Dacă Justinian ar îi voit 
să favorizeze atât de mult pe lepitimari, ar fi trâmbiţat-o el urbi 
et orbi, ca de obiceiu ! 

]|. Să continuăm cu pildele. 
Defunctul lasă in urma sa pe fiul său A, pe nepoții săi 

+ e__m BC dintrun fiu predecedat şi pe fiul său adoptiv 
IN D.—A,BCşiD, fiind scoboritori imediaţi, sunt: 
A. şi delaţi ab intestato şi legitimari.— Fiind trei tulpini, 

[N partea ab intestato a fiecărei tulpini este de o tre- 
P 9 ime şi anume, A 7, B, C împreună tot 1. (adică 

“a
 O
—
 

p
m
 

e 

  

- 
11) V. mai sus $ 371, n. 21, p. 638,
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fiecare câte =) şi D tot 3. Deci, dividentul este o treime.—Fiindcă 
delaţii ab intestatp nu sunt mai mulţi de patru, divizorul: este 

trei. O treime împărţită prin trei este egală cu Y. Deci, porţia - 
legitimă este de + şi anume, pentru A 1, pentru BC 4 (adică 
pentru fiecare câte 15) şi pentru D tot 4. — Așa dar, D, deşi este 
scoboritor fictiv (adoptat) este numărat in totdeauna, partem facit 
ad minuendam şi numerum facit ad augendam legitimam. 

Defunctul lasă în urma sa pe fiii săi A, C şi F, pe nepotul 

ÎN său B dintr'un fiu predecedat şi pe nepoţii săi D 

ÎN şi E dinteun alt fiu predecedat.—A, B, C, D, E şi 
9? A ”F, fiind scoboritori imediaţi, sunt şi delaţi ab 'intes- 

O 9 tato şi legitimari.— Fiind cinci tulpini, partea ab in- 

IA testato -a îiecărei tulpini este de o cincime şi anume 

AB ICIDşiE 3 (adică fiecare câte 4) şi F tot 4. 
Deci, dividendul este o cincime.—Fiindcă delaţii. ab intestato sunt 
mai mulţi decât patru, divizarul este doi, O cincime - împărțită 
prin doi este egală cu 4. Deci porţia legitimă este pentru fie- 
care tulpină de 1 şi anume, pentru A, B, Cşi F câte 5 iar pen- 
tru D şi E împreună i, adică pentru fiecare câte ze | 

„ Defunctul lasă în urma sa pe A, B,C, nepoți dintr'un fiu 
predecedat şi pe D, E, F, G şi H, nepoţidinalt 

fiu predecedat.— Toţi fiind scoborîtori imediaţi, sunt 
A Www Şi delaţi. ab intestato şi legitimari.— Fiind două 

JN ÎN tulpini, partea ab intestato a: fiecărei tulpini este. 
OO 

Zr 
OOOOC. de o jumătate şi anume pentru A, B, C împreună 
DIFCH 

NO
” 

+
0
 

4 

3 (adică pentru fiecare câte 1) şi pentru D, E, 
F, G şi H cealaltă 3 (adică pentru fiecare câte 4), Deci, divi- 
dendul este o doime. — Delaţii ab intestato deşi sunt opt, totuş, 
findcă - fac parte numai din două tulpini, care singure "trebuie 
“socotite ca delate,ei nu-s în număr mai mare de patru. Deci, 
divizor este frei. O jumătate împărţită prin trei este egală: cu Î. 

„Deci, porţia legitimă este de a pentru fiecare tulpină şi anume 
+ pentru A, B, C împreună, sau câte 4 pentru fiecare şi L pen- 
tru D, E, F, G şi H împreună, sau câte A -pentru fiecare. | 

Defunctul lasă în urma sa pe A, tatăl său, şi pe M şi N, 
= a_m bunicii de pe mamă. — Nefiind scoboritori imediaţi, 

|. suitorul cel mai apropiat, A, este şi delat ab infestato şi 
_ „ legitimar.—Fiind un singur moştenitor, partea sa ab 
d - “intestato este întreaga moştenire. Deci, dividendul este 

- unu.— Fiindcă delaţii ab intestato sunt mai puţini de patru
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(este numai unul), divizor este trei. Unul împărţit prin trei este - "egal cu 4: Deci, porţia legitimă,- care se cuvine lui A, este de 2 
-  Delunctul lasă în urma sa pe P, un minus lene adopiatus, 
eo_n : şipe M şi N, părinţii săi. — P. fiind scoboritor 
Yo fictiv imediat, este delat ab intestato şi. 'nlăturează 
9 „_Pe-M şi N, care, deşi sunt suitori cei mai; apropi- 

d „ați, totuş nu“ sunt delaţi ab intestato, fiindcă sunt: 
2 în Clasa a doua; care vine la moştenire, numai când 

lipsesc moştenitori din 'clasa întâia. — Dar, P, fiind un minus: „_ Plene adoptatus, nu-i legitimar şi deci mare nici o legitimă por- “ție. M.şi N, sunt suitorii „cei mai apropiaţi, dar nu Sunt delaţi. : ab intestato, fiindcă sunt excluşi de P. Nefiind delaţi ab intestato,. - ei nu sunt nici legitimari, fiindcă, după 'cum am spus, calitatea: de legitimar presupune. neapărat calitatea de delat ab intestato ; deci, n'au nici o porție legitimă. Nici P şi nici M şi N mau nici.- o porţie legitimă. -— Rezultatul este uimitor!: a 
- Defunctul lasă în urma sa pe A, bunicul de-pe tată, şi pe: 

a B, C, bunicii după mamă.—Fiindcă nu sunt sco- > ama  boritori delaţi, suitorii cei mai apropiaţi, AB, i N *G, sunt delaţi ab intestato şi legitimari. — Fiind: 
i - două linii de suitori una paternă şi alta maternă, | d partea ad intestato a fiecărei. linii este de 1 şi 

a „anume pentru A z, iar pentru B C împreună cea- 
-_Taltă jumatate sau. câte + pentru. fiecare. Deci, dividendul este o. " doime.—Fiindcă delaţii ab intestato nu Sunt mai mulţi de patru, divizor este trei, O jumătate “Împărţită prin trei este egală cul. | 

i Deci, porţia legitimă este de + pentru fiecare linie şi ânume “pentru A 7 şi pentru B C: împreună tot A, Sau pentru fiecare din. „ei câte 5. Ia m 
" Defunctul lasă în urma sa pe A şi B, părinţii săi, şi pe- _ M, N-şi O, nepoți! din câte un frate predecedat,.. 29_a Fiindcă nu sunt scoboritori delaţi, A şi B (suitorii N cei mai apropiaţi) şi M, N şi O (scoboritorii de gra- SO dulîntăi din fraţi germani predecedaţi) sunt delaţi ab- d d intestato.— Dar, numai A şi B sunt legitimari, țiar M, N +? - şi Onusunt, fiindcă ei nu:s scoboritori imediaţi de ai. 

„.. testatorului.— Fiind doi suitori şi trei tulpini de fraţi, partea ab intestato este de o cincime, Deci, dividendul este o-. 
, 

> pb
» 

wi 

Ip, 

T
O
—



N 
N N | _ . . 

. 

tincime.— Fiindcă delaţii ab intestato sunt mai mulţi de patru, di- 
vizor este doi O cincime. împărţită“ prin doi este egală cu 5 Deti, porţia legitimă este - de 5 şi anume peniriă A şi pen- - tru “B tot 5 i Ă ă 
“UI. O chestiune foarte controversată este aceea a porţiei 
legitime cuvenite nepoţi:or: Partea lor ab inlestato trebuie îm- 
părțită prin trei, ori prin doi? Sunt o mulţime de păreri. 

1); Cea mai simplă şi mai lugică este, că în acest caz tre- 
buie să se numere numai tulpinele şi că nepoților li se va cuveni 

4 
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"ca porţie legitimă jumătate din -porţia lor ab intestato, numai 
când porţia ab intestato a tulpinii lor este mai mică de cât MOş- 
tenizea împărţită prin patru. — Aşa am făcut în pildele de mai 
sus (fig. 5 şi fig. 6). | ! | 

2) Romenişti foarte mari!2 sunt de altă părere şi anume, 
„că nepoților să li se dea ca porţie legitimă jumătate din porţia 
lor ab intestato în totdeauna, chiar şi atunci, când porţia lor ab . 

__intestato (nu a” tulpinei lor) este mai mică de cât moştenirea îm- 
| părţită prin-pâtru. -. - 

Dar, părerea aceasta duce la 0 favorizare din cale afară 
“de mare a nepoților [aţă 'de fiii defunctului, Astfel, în cazul: de 
„mai sus (fig. 6), se argumentează. astfel: A, B, D iau fiecare câte 4 din 1, adică qi; fiindcă ie mai mică de cât + (moşte- 
nirea împărţită prin patru), trebuie să se dea fiecăruia 1 din 7, 
adică 3, iar ru 4. Apoi, D. E,F, G, H iau -fiecare câte + din 
7 adică ; fiindcă 4, e mai mică de cât +, trebuie să dea fie- căruia «7 din î. adică 7 în loc de 3! —Păşindu-se astfel; nepoții 
vor luă mai mult de cât aveau de luat părinţii lor (fii defunctu- lui)! Prin urmare.: părinţii: mau de cât să se sinucidă, pentru ca : „- fiii lor (nepoţii defunctului) să ia mai mult! 143 

3) Altă părere 1, Susţine, că, în cazul de mai sus (fig. 6), 
“în tulpina întâia (A, B, C) să se dea porția cea mai mică, iar „în tulpina a doua (D, E.F,G, H) să 'se dea porţia cea mai mare, 

Dar, în Novella CXV nu se găseşte nici o urmă despre o. “astfel de deosebire! 

  

12) Vangerow, |. c, 1, ş 475, p. 259; Dernburg, 1. c., III, $ 150, n.3, Windscheid, Pandekten, Ul, ş 580, n, 4. „ - „183) Eck, Lc. $9i in fine, dă -14) Keller, Pandekten, $ 543, - _ a 
7
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4) In sfârşit, un alt romanist foarte mare 5, zice: „In zadar 
se caută un principiu. sigur, care să ne călăuzeassă în acest caz. 
Juriştii ţărilor, în care Dreptul Roman se aplică (până la 1900), si- 
liţi de a găsi un expedient, s'au dedat la încercâri mai mult, ori 
mai puţin varitate, pe care ne scutim să le mai expunem, lăsând 
imaginaţiei cetitorilor noştri libertatea de a completă această 
lacună“. o 

$, 440; Chipul, cum poate să fie dată porția legilimă. 

|. Ea poate să fie dată prin numire de moştenitor, prin 
legate, prin fideicomise, prin donaţii mortis causa, prin donaţii 
între vii făcute cu condiţia, ca să fie ţinute în seamă la calcu- 
larea porţiei legitime, adică să ţină locul acesteia, 

Ea trebuie să fie dată pur şi simplu şi făr'de nici o sar- 
cină. — Dispoziţiile contrare acestei regule sunt privite ca 
nescrise2.— Dar, testatorul, dacă dă legitimarului pe lângă porţia 

„legitimă a lui şi o altă liberalitate, cu condiţia, ca să execute 
o sarcină anumită (d. p. un. uzulruct, un legat, un fideicomis - 
universal, s. a.), atunci poate să încarce porţia lui legitimă cu 
această sarcină, O astfel de rânduială se numeşte caufela socinii,2 — 
In celelalte cazuri, d, p. când testatorul a spus că, fiii 'săi vor 
căpătă, după moartea văduvei sale, toată moştenirea, fiii puteau 
în dreptul clasic să intenteze guerela inofficiosi testamenti ime-. 
diat şi să desființeze testamentul, ca să capete întreaga lor 
porție ab intestato. Justinian a schimbat această regulă, slă- 
bind'o: Sarcina trebuie să fie ştearsă, întru cât ştirbeşte legitima 
porție şi să rămână. numai pentru resti. Ă 

II. Ca să aflăm, dacă legitimarul şi-a primit porţia legitimă, 
„trebuie se punem în socoteală tot ceea, ce primește şi tot ceea, ce 

a primit de la acel, care e obligat să-i dea porţia legitimă. 

15) Maynz, |. c., LII, Ş 391, n. 12. Na 
î) n ft. $6;D., 8 $ 6, 25, 26 pr.; C., A. t:, 29, 30 $ 2, 33 pr, 

35 $ 2. Cf. C., 6, 20, de collatione, 20 pr. 

2) Jo h.t,S6; Duh. t,8şi9;C, n. t, 31, 32, 36 pre şi ŞI. 
Novella 18, cap. 3. 

3) Novella 117, cap. 1, pr.—Cf. D., 38, 2, de bonis libert., 44 pr. V. 
Maynz, ]. c., III, $ 391, n. 25. po 

4) C,, h. t.. 32" (din 529 d. Ch).
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Tot ceea, ce primește. Adică, tot ceea* ce primeşte acuma, | 

moartea testatorului, sau în virtutea testamentului, sau ca do- 
naţii nortis causa. 

Tot ceea, ce a primit. Adică, tot ceea, ce a primit înainte 
de moaţtea testatorului şi anume: Donaţiile între vii, ce i sia 
făcut, cu, condiţia, ca să fie puse în socoteala porţiei legitime. 
Zestrea, Donaţiile propier nuptias, Şi militiae (ceea, ce i s'a” dat, 
ca să-şi cumpere o slujbă). 

Toate acestea se preţuesc după valoarea, ce o au la des- -- 
chiderea moştenirii. — Deci, schimbările de valoare de mai târziu 

sunt indiierente pentru porţia legitimă. Astiel, micşorarea ulte- 
rioară a valorii moştenirii nu micşorează: porţia legitimă 5, 

- Dar, nu se pune în socoteala legitimei porţii ceea, ce legi- 
timarul capătă prin acrescenţă, căci aceasta se datorește întâm- 

„ Plării fericite, că a dispărut un concurent. Deasemenea nu se 
socoteşte ceea, ce el capătă prin substituție pupilară, căci aceasta 
nu-i din substanța tatălui, ci ca moştenitor al pupilului€. 

“UI, Toate primirile de mai sus se pun mai întăi în soco= 
teala moştenirii, ca să formeze masa de împărţit, din care se 
va calculă porţia legitimă, şi apoi se pun şi în socoteala aces- 
teia (a porţiei legitime). De pildă: Un tată lasă o moştenire în 
valoare de nouă, El a dat unei fete trei. Socotim pe frei mai 
întâi la moştenire: 9 -+- 3 = 12. Acesta este dividendul. Fiindcă 
“numărul delaţilor ab intestato nu-i mai mare de patru, divizorul 
este 3. Deci, 12: 3== 4, porţia legitimă. Dar fiindcă fata a pri- 
mit trei, îl scădem din: patru : 4 — 3= 1. — Altfel, fata mar 
căpăta nimic! 

N 

s 441. Excluderea legitimarului. Exheredatio bona mente. | 

in două cazuri şi cu anumite condiţii testatorul poate sau să. 
lipsească pe legitimar de toată porţia legitimă, adică să nu-i 

- dea nimic, sau să-i dea mai puţin, adică să-i micşoreze această 
porție: Si meruit şi exheredatio bona mente. .. - , 

A Si meruit. Testatorul nu dă nimic legitimarului, ori îi dă 

3) Cu îti 6; 2, 22, de lege Fale, 3, 
6) Cf. Dn. „83 s 5 

Ș | , 

DD. hf. £,3 şi 5; C., fi. î. 22, 28, 30 pr, 34; C., 5, 9, de sec, 
nupt. 10, - | 

.
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mai puţin, dacă a meritat să fie tratat astiel. Aceasta se întâm- plă din pricina indignităţii lui, din pricină că este indignus. 
|. Testatorul poate să lipsească pe legitimarul indign' de „toată porţia lui legitimă în două feluri : 

__ Sau prin excluderea lui expresă, adică. prin” desnioştenire (exferedatio), calificându-l numai de indienus, fără ca,. în dreptul - "clasic, să arate anume cauzele indignităţii. „i Ri „Sau prin excluderea lui facilă, adică “prin trecerea lui cu... „Vederea, praeteritio, .: . Pa Sa Ă In amândouă cazurile, legitimarul, dacă se crede nedreptăţit o şi intentează guerela inofficiosi testamenti, trebuie, ca el.să facă “dovadă, că n'a meritat să fie preterit, ori desmoştenit (se inime- - rente exheredatur.) | - E 
II. In celelalte cazuri, Când, legitimarul na fost exclus cu . totul şi nici calificat de indignus, ci onorat numai cu mai puţin. de cât i se cuvine, el. poate, până la 528, să intenteze querela inofficiosi testâmenti, iar dela această dată, după cum am spus, _- nu mai pot-intentă de cât actio suppletoria, ca să i se comple- teze, să i se întregească porţia sa legitimă. ai „B. Exheredatio bona mente 2, | Ia , Testatorul desmoşterieşte pe legitimar cu gând bun, nu ca "Să-i facă rău (non notae Causa), ci, ca să-i priească (sed ut ei consulat) 3, a 

“EL poate să facă aceasta sau expres şi direct, sau tacit şi indirect, i | E | 
1) Expres şi direct. Când: legitimarul este nebun, ori risi- „Pitor, testatorul poate să-l desmoştenească expres şi direct şi să numească moştenitori pe copiii lui cu Sarcina, casă procure alimente. tatălui lor 4, | - | 

2) Tacit şi indirect. 'Testatorul poate desmoşteni cu gând bun ps legitimar în chip tacit şi indirect sau: prin numiri de. moştenitori condiţionali, sau” prin orândueli fideicomisare, Pilde: Mama înmoşteneşte, pe copiii săi, cu condiţia,” ca să fie emancipaţi. Ea face aceasta, ca să pună la adăpost de soţul său . bunurile, ce voeşte să le lase copiilor săi. O astiel de inmoşte- 

  

__2) D, 28, 2, delib. et posi. 18; D., 38, 2, de bonis liberi. 12 $ 2, 47 pr.; Ch. î., 25, : 3! D., 28, 2, de liberis et poslumis, 18.. - - Pia 4) D., 27, 10, de curat, furioso dandis, 16 $2;D,, 37, 4,de bon. poss. c, tab., 16; D., 38, 2, de bonis libert, 1252, * Ă -
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nire condiţională a copiilor implică o excludere a lor, atârnând: "de condiţia contrată, adică, dacă nu vor fi emancipaţi de tatăl“ lor, atunci să nu fie moştenitori 5, a 
“ Mâma trece cu vederea pe copiii săi (praeteritio) şi înmoş- teneşte o altă persoană cu sarcina de a. trece acestor copii moş- 
tenirea ca. fideicomis. Ea face aceasta, toi pentru ca moştenirea "- sa să m'ajungă în mânele soțului său, o: | 

Tata ori mama, ca'să. înlăture neajunsurile . administrării „averii copiilor de către tutori, fac sau înmoşteniri condiţionale, 
„ Sau orândueli fideicomisare 7, 

"Ş$. 442. Querela iriofficiosi testamenti. — - 

, - A, Querela 'inofficiosi testamenti este o. acţiune, care-i acor- „dată legitimarului: e a 
"Natura sa formală: este controveisată î, . - | 

Natura sa materidlă este, că urmăreşte repararea unei jigniri „personale a legitimarulul, 9 răsbunare a acestuia. De aceea; ea este numărată printre actiones meram vindictam. spirantes2.— Această „natură a sa lămureşte o" mulţime de fenomene. De aceta, de. pildă, efectele sale sunt desfiinţarea (rescissio) testamentului Te- " gulat şi valabil 3, aşa ca intreaga porţie ab infestato să ajungă ” liberă. Iată o-pedeapsă-a testatorului peniru lipsa de iubire faţă „de rudele lui apropiate 

B. Să vedem acum-în amănunte: Cine poate fi reclamant 

  

5) D4, 4, de minor, 3 $ S D., 5, 3, de hered. pet, 58; D., 26,5, de tutor. et curat. daiis, 21 ş 1; D,, 29, 7, de jure codicil., 6 pr.; D.. 3,1, de condic. et demon, 10 şi 77; D,, 38, 6, unde liberi, 8; C., h. t, 23. | 6). D., 28, 2, de lib. et post, 18. - . i i 1) Da 21, 10, de curat. jur. canais, +5 $ 2; D, 28, 6, de vulg. et. „ PUpill. subst, 33. — D., 22, 1, de usuris, 3 $ 3; D., 28, 2, de lib. et post, 18; D., 36, 1, ad Sc. Trebell, 46,74 $1; D., 38, 2, de bon. liber. 12 $ 2. 1) V. Procedura civilă TOmană, [i 2) V. Vol. 1, 1, $. 85, X, 3, p. 401 şi $ 88, 11, 2, p, 414, 
3) Duh. tu 2 în fine,
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în această acţiune? Cine pârit? La ce limitări este supusă, Şi, ce 
efecte produce? . 

]) Reclamant este legitimarul. Până Ja 528 d. Ch. ori, ce le- 
gitimar, căruia îi lipseşte o părticică oricât de mică din, porţia. 
sa legitimă 4 — Dela 528 numai acel legitimar, căruia nu i s'a dat 
nimic 5, 

- Fiindcă guerela inofficiosi testamenti este o “aclio meram 
vindictam spirans, prin care se urmăreşte repararea nedreptăţii 
pricinuite legitimarului prin vătămarea porţiei lui legitime, de 
aceea numai el este îndreptăţit să se plângă, adică s'o intenteze 
şi să ceară, ca testatorul să: îie pedepsit, iar nu şi moştenitorii 
săi 6. Aceştia nu pot fi reclamanți decât în două cazuri 7: Intâi, 
când legitimarul a preparato. Al doilea, când acesta a apucat 
s'o intențeze, 

II) Pârit este oricare instituit (ori care moştenitor testametar), 
care a dobândit moştenirea şi care are mai mult decât porția sa 
ab-intestato 8. _ 

Instituitul, dăcă este un străin, extraneus, adică.o persoană 
care nu-i rudă cu testatorul, primeşte întotdeauna mai mult 
decât porția sa ab intestato, fiindcă el, nefiind rudă, ab intestato 
mar fi primit nimic! 

In cazul, în care sunt mai mulți pârâţi, fiecare din ei va 
contribui pro suo parte la formarea „porțiunii ab intestato cuve- 
nită legitimarului vătămat. - 

HI) Limitările acţiunii sunt: 
"Ea este un ultimum adjutorium, un ultim mijloc -de ocrotire: 

a celui vătămat. De aceea, ea este acordată numai subsidiar, 
adică numai când îndrituitul nu poate obţine prin. succesiunea 
“contra testamentului ceea, ce trebuie să primească ?, 

Este supusă la o prescripţie scurtă, care la început eră de 
doi ani, iar în vremea lui Uipian eră de5 ani+0, 

2) Paul, Sent, IV, 5,7; Cu e tn 3 pr. — CE] hf, S$3 şi 6;Du 
h. t. 8$6; C., h. î., 30, verbis Ut, sive adiciatur, 

5) Jah. $3; Ch. e, 30. 
6) D. ft. “3 pr. . 
7) D.,h. 1,6 $2,7,8pr; CC, f.t,5,. - 
8) D,hî.31$1 Mi - 
9) „hi. 4,82; Du h.t.8$9, 23 pr.; C., 6, 28, de lib. praelter., 4 
'0) D.. A.t, S$17, 9; Cu, f. î 16, 34 in fine, 36 $ 2.
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N O renunțare la acţiune este uşor admisă: Orice primire a 
unui legat lăsat prin testament şi orice recunoaştere a testa- 
mentului echivalează cu o renunțare la acţiune. - 

„_ ÎN) Efectele acţiunei atârnă de felul cum sa sfârşit proce- 
sul. Se 'poate ca procesul să fie sau câştigat de reclamant (adică 
acţiuneaisă fie admisă), sau pierdut (adică acţiunea să fie res- 
pinsă), sau să se sfârşească altfel şi anume printr'o transacţie. 

1) Acțiunea a fost admisă. Ca să ţie admisă, judecătorii tre= 
buie să se sprijine pe ficţiunea îndrâsneaţă de color insaniae a tes- 
tatorului 12, : - - Se 

In acest caz, două ipoteze sunt cu putință: Acţiunea să fie 
admisă sau contradictor cu pârâtul, sau în lipsa pârâtului. 

Acţiunea a fost admisă contradictor cu pârâtul, In acest caz, 
drept pedeapsă pentru lipsa de iubire a testatorului, testamentul 

"deşi perfect valabil şi regulat este desfiinţat, rescissum, prin ho- 
tărtrea judecătorească 33, Dar, el este desfiinţat întru atât numai, 
întrucât e de nevoie, ca întreaga porție ab intestato „a legitirma- 
rului să ajungă liberă, adică testamentul se "desfiinţează în pro- 
porţie cu îndrituirea reclamantuiui11.—De aceea, diferitele dispo- 
ziţii testamentare vor fi desfiinţate în limita interesului recla- 
mantului şi vor rămânea în picioare, întrucât nu micşorează porţia ab 
intestato a acestuta.— Numai substituţiile pupilare şi desrobirile nu 
sunt desfinţate de loc15.— Deci, avem de aface cu o desființare par- 
țială a testamentului.— Dacă e aşa, iată ce poate întâmplă : Tes- 
tamentul fiind destiinţat pro parte şi valabil pro parle, se ajunge, 
ca moştenirea să fie deferită pentru o parte în virtutea testamen= 
tului, iar pentru cealaltă parte ab intestato; cu alte vorbe se ştir- 
beşte regula, „nemo pro parte testatus pro parte intestatus dece- | 
dere potest 16,« | Sa | 

- Acţiunea a fost admisă în lipsa pârâtului. In acest caz, se 
presupune o punere la cale (co/usio) între reclamant şi pârât 
şi de aceea sunt păstrate legatele şi desrobirile cupriuse în tes- 
tament, deşi acesta este desființat? - - 

11):D., k. t., 88 10, 10 $ 1, 12,23 Ş1. 
12) Je hi te pr; Du ph. 2. . 13) Du kt, 8 $ 16,9, 17.$ 1,21 $2;26, 28... 
14) D., he. î., 19, | - E 15) D., hf. î. 8 $ 17,9, 28; D., 11 (31), de legatis, 76 pr.; D., 44, 2, „ de except, rei jud., 29 pr. în fine. i 

. 16) D., hi, i» 15 $ 2 in fine, 24 in fine, - - 
17) DB. î, 17 Ş 1, 18; D,, 49, 1, de appellationibus, 5 $$ 1 şi 2 

-14pr. şi 81. N
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2) Acțiunea a fost respinsă. 

„In acest caz, reclamantul, e privit ca indivnus şi  deaceea 
atât el, cât şi acei, care l-au: ajutat cu sfatul, ori cu fapta; pierd, 
în favoarea fiscului, orice liberalitate li S'a lăsat mortis causa 18, 

3) Procesul s'a 'sfârșit printr'o transacție,  - o 
In acest caz, legatele şi desrobirile sunt păstrate 29, 
V. Să dăm vre-o două pilde: ? a 

__ Testatorul înmoşteneşte pe fiul său pentru 4 pe unexfra- 
neus pentru £, iar pe fiica sa O: desmoşteneşte pe nedrept, Fiica 
este legitimară. Delaţii ab intestato sunt doi: fiul şi fiica. “Deci, 

“ca să aflăm dividendul, împărţim moştenirea în două: Fiului i 
se cuvine ab intestato - şi fiicei deasemenea 3. Inairite de anul 
537 câtimea legitimei este de din +, adică 1. Dela 537 ea'este 
de 3 din +, adică 1, fiindcă delaţii a6 intestato nu-s mai mulţi 
de patru. Dar, fiica, fiind desmoştenită, n'a primit nimic; deci, * 
este în drept să intenteze querela inofficiosi :estamenti, adică 
să fie-reclamantă. Fiindcă pârât este institutul, care primeşte 
mai mult decât porţia sa ab intestato, fiindcă fiul a primit-o - 
pătrime, deci mai puţin decât porţia sa ab intestato (3) şi fiindcă 
instituit mai este un extraneus, căruia -ab intestato nu i se cuvine 
nimic. şi care, primind *, a primit mai mult-decât porţia ab in- 
testato, urmează, că pârât va fi acest extraneus. Fiica va. trebui . 
să, iacă ea. dovada, că a fost desmoştenită pe nedrept. Chiar 
dacă testatorul n'a spus, că este indigna, tot trebuie să stabi-' 
lească în faţa justiţiei, că nu-i indiena. Dovedind, că a fost des- 
moştenită pe nedreptul, fiica -va câştiga procesul, acțiunea. va 
fi admisă, şi extraneus va fi condamnat, ca din 3 ale sale să-i 
dea fiicei porţia ei ab intestato de 3» iar el va rămânea cul. 

| “Testatorul. inmoşteneşte pe Primus, un extraneus, cu 3, pe 
Secundus, alt extraneus, cu 4 pe fiul său. cu Z, iar pe fiica sa'0 desmoşteneşte pe nedrept. Fiul şi fiica sunt delaţi ab intestato, 

„Porţia ab intestalo a fiecăruia este de 1. Fiica e scoboritoare imediată şi legitimară. Neprimind nimic, va. intentă guerela inofficiosi testamenti, va ti reclamantă. Fiindcă fiul primeşte 

  

o 18) D., A. t, 8 $ 14; D., 34, 9, de pis guae ut-indignis,5 Ş 11. — CE „Do he tu 22 SȘ 2 şi 3, 30 ŞI: [a pf $ 5, mai D919 în fine, 1 ne 19) D., h. t, 29 Ş zi,Pi 2, 15, de transact, 3, — Pliniu, Epist, V, 4, AC Spune, că împricinaţii doresc să facă transa ii, - irali Judicio cupilis rei exirent, - psaeţi i ea centunvirali 

x.
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numai 7 adică mai puţin decât poiţia sa ab intestato, care e 
dei, iar amândoi extranei primesc fiecare mai mult decât porţia 

- lor'ab infestato (întru cât lor ab intestato nu li se cuvine nimic), 
pârâţi vor îi numai extranei. Fiind doi pârâţi, fiecare va contribui la 
formarea porţiei legitime în „proportie cu partea sa: Primus va 
da 3. iar Secundus 1. Deci S-a =i==7, adică tocmai porția ab. 

- intestato- a fiicei. . - | 
-C. Din cele de mai sus rezultă, că, dacă querela inofficiosi. . 

„destamenti e admisă, ea. este admisă pe temeiui ficţiunii îndrăz- 
„neţe de color: insaniae a testatorului; iar dacă e respinsă, este 
„respinsă pe temeiul, că legitimarul' e privit ca indienus. Deci, ea „este unită cum periculo, este o sabie cu două tăişuri! Fie că e 
„admisă, fie.că e respinsă, onoarea, vaza, unuia din împricinaţi 
este ştirbită. Testatorului îi lipseşte o doagă! Legitimarul a 
meritat să nu i se dea porţia sa legitimă! De aceea, ea. este  - -acordată. numai subsidiar, este un ultimum adjutorium.” a 

$ 443. Actio suppletoria. a 

A. Fiindcă guerela inojficiosi testamenti se sprijină pe color. . 
“insaniae şi bate prea departe, de. aceea Justinian prin : Novelia 
18 din anul 528 d. Ch. rândueşte, că legitimarul, care primeşte ceva 

„din moştenire, dar nu primeşte porţia. legitimă întreagă, să, nu 
- mai poată intentă guerela inofțiciosi festâmenti, ci să trebuească să 

intenteze actio suppletoria, ca să i se completeze ceea, ce i se. cuvine! - Ie 
Natura acestei. acţiuni este cu. totul „deosebită de aceea a querelei inofficiosi testamenti :.Ea este o acţiune patrimonială şi anume, in personam _aciio, adică o acţiune pentru valorificarea “unei creanţe. De aceia, nu: mâi este a acţiune subsidiară, nu-i unită cum periculo (nu-i cu două tăişuri) şi trece la moştenitori. Apoi, nu se.stânge de cât: Sau printr:o prescripţie de 30 de: 

“ani. Sau printr'o renunțare. expresă; de aceea, primirea unui le- gat de cătră legitimar, nu mai este privită, ca 0 renunțare. 
B. Să vedem acum: Cine poate îi reclamant în această ac- 

țiune ? Cine părât? Şi, ce efecte produce? - 
|. Reclamant poate fi. Intâi, legitimarul, care nu şi-a pri- 
DC ft, 30; ls htsa, Sa
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mit întreaga porţie legitimă din moştenire: — Al doilea, moşte= 
nitorii lui, 

Dacă testatorul spune prin testament, că ma dat legitima- 
rului întreaga sa. porţie legitimă, fiindcă este indignus, atunci el, 
legitimarul, trebuie să facă dovada, că pe nedrept a fost calificat 
de indign?, 

Dacă legitimarul nu-i calificat de indign şi totuş nu i se 
dă porţia sa legitimă în întregime, atunci i se datoreşte nea- 

„părat diferenţa, fără ca pârâtul să fie primit -să îacă dovadă 
- indignităţii legitimarului reclamant?. - 

II. Pârât este instituitul, dacă şi el a primit mai mult. de 

cât porţia sa legitimă. 
Mai mulţi pârâţi contribuesc fiecare pro sua parte la în- 

tregirea porţiei legitime a reclamantului. 

_ Atragem luarea aminte asupra deosebirii, că în querela inoffi- 
ciosi testamenti pârât este acela, care a primit mai mult decât 
porțiă sa ab intestato, pe când în actio suppletoria pârât este 
acela, care a primit mai mult de cât porția sa legitimă. 

„IUL, Efecte. Acţiunea supletorie, fiind admisă, nu ţinteşte, 
ca testamentul să fie desfiinţat (rescissum) şi ca porţia ab in-. 

". estato a legitimarului să fie făcută liberă, ca guerela inoffi- 

ciosi testameniti, ci, ca porţia legitimă să fie completată, întregită. 
De acea, i se zice chiar, aclio suppletoria, adică actio ad sup- 

plendam “legitimarn. Ă 

IV. Să dăm vreo câteva pilde. 

“Testatorul T lasă în urma sa pe A şi B (fiii săi) şi pe C 

şi -D (nepoți dintrun alt fin predecedat) şi prin testa- 

7 A mentul său îi dă lui A 3, lui B 5, lui C! 5 şi lui D 

Sabă .— Fiindcă sunt trei tulpini, porţia ab intestato este de 
4 / NA o treime.—Fiindcă delaţii ab intestato fac parte din trei 
> ? tulpini şi deci nu-s mai mulţi de patru, divizorul este 

trei. O treime împărţită prin trei este egală cu 3 Deci, 

porţia legitimă este de 1. — A, primind +, are tocmai porţia 
sa. legitimă întreagă. C primind îş îş are mai mult de cât 4 sau. 
î porţia legitimă. D, primind i î9. deasemenea are mai mult de 

2) C., f. i. 30, pr. verbis Si tamen. 

3) V. mai sus n, 2. — În cazul prevăzut de C., A. î., 33 pr., pârâtul 
-e condamnat să plătească legitimarului o treime mai mult decât diferenţa 

(suplimentul), ce i-se cuvine.
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cât 3 sau ș porţia legitimă. lar B, primind numai î are mai 
puţin de cât 3 poiția legitimă, are numai jumătate din aceasta. 
Deci legitimar vătămat este B. El va intentă actio suppletoria 
contra lui C şi D, care iau mai mult de cât porţia legitimă, iar - 
nu şi contra lui A, care,. după cum am văzut nu primeşte mai 
mult de cât porţia legitimă, ci tocmai.atât cât i se cuvine, Cei 
doi pârâţi, C şi D, vor contribui, fiecare în proporţie cu partea 

sa, la întregirea legitimei poiţii şi, fiindcă C primeşte de două 
ori. mai mult de cât D, va da. £, iar D numai 2, care împreună 
fac & sau şi. Această 5 şi cul primită de B fac 2 Sau -, adică. 
porţia legitimă întreagă. | 

Testatorul T lasă în urma sa cinci fiii (4,BC,D şi E). 
şi lui C îi dă lui Dlui E 2,luiBiidă 

“AN un lucru determinat (certa res), a căruia valoare 
SĂ op este egală cu, din moştenire, iar pe A îl des- 
1 4 € i 4 moşteneşte în regulă.— Fiindcă sunt cinci delaţi ab 

intestato, partea ab intestato a fiecăruia este de 
„ ocincime, Deci, dividendui este o cincime. Fiindcă 

delaţii testamentari sunt mai mulţi de cât patru, divizorul este: 
doi. O cincime împărţită prin doi este egală cu 1 Deci, porţia 
legitimă este de:t. — B, primind numai 1, mai are de primit - 
a ca să aibă și — 1, De aceea, va intentă actio suppletoria îm- 
potriva lui C şi D, care, fiecare primeşte mai mult de cât în. 

„ Pârâţii vor contribui la întregirea porţiei legitime a lui B în pro=- porţie cu părţile lor. 
| 

Testatorul -T lasă în urma sa pe părinții săi A şi B şi pe 
„trei îrați C, D şi E. Lui A îi dă 2,1ui Bz, 

„RAO De lui C 2 lui D 3 şi lui E ze — Fiindcă sunt A cinci delaţi ab intestato, partea ab intestato a 
fiecăreia este de -. Deci dividendul este 
o cincime. Fiindcă delaţii ab  intestato 

| Sunt mai mulţi de “cât patru,  divizorul 
este doi. O cincime împărţită _prin doi este egală cu, 
Deci, porţia legitimă este de 5. A. primind 2, =, are tocmai por- 
ţia legitimă. B, primind numai 4,“are cu jumătate mai puţin, de 

„Cât i se cuvine.—C, D şi E, au mai mult de cât li se cuvine, In 
adevăr, fiind îață suitorii A şi B, aceştia sunt legitimari; iar fraţii 
nu-s îndrituiţi la porţia legitimă de cât.în lipsă de suitori. Deci, 

Z
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pa: E OR ȘI -B „va reclamă zi, ce-i. lipseşte de 
- “ribui, fiecare în proporţie cu partea sa, . 

“Testaţorul 'T. lasă: în urma sa pe A, bunicul de pe tată şi . 
„pe B, C, bunicii de pe mamă. El numeşte moş- - 

„az 9_2 țenitori pe extraneus X pentru Z pe A pentru 
| | ] î pe B pentru 1 şi pe C tot pentru 7, şi în ace- 
ST laş timp lasă acestor trei din urmă (A,B,C) câte un, 
9 legat de o valoare egală cu partea din moştenire, - 

- care se cuvine fiecăruia din ei.—Delaţi ab intestato 
:şi legitimari . sunt A, B,:C. — Fiindcă delaţii ab intestato - 
sunt suitori paterni şi “materni, moştenirea se împarte in lineas 
şi 1 din ea se cuvine lui A; iar cealaltă jumătate lui B şi C îm- 

| preună. Deci dividentul este doime.—Fiindcă delaţi ab intestato nu 
sunt mai mulţi de patru, divizorul este trei. O jumătate împăr- 

fită prin trei este egală cu +. Deci, porţia legitimă este de IL 
Dar, A are numai i, adică-o jumătate din. porţia legitimă de 
[: BC au împreună +a, adică tot numai jumătate din 

ia 'C, D şi E, care vor con= 

porţia legitimă de 4. S'ar părea; că toţi legitimarii sunt vătămaţi.. 
Insă, filndcă fiecăruia din ei îi s'a dat câte un legat de o va- - 

„ loare egală cu partea lui de” moştenire, nici unul nu-i vătămat 
"şi nici unul: nu va putea intentă. contra lui X nici o acţiune. 

Porţia legitimă a. rudelor apropiate şi vătamarea să prin orândueli 
testamentare de la Novella CXV a iui. Justinian. 

$. 444. Generalităţi. 

A. Novela 115, din 542 d. Ch., se îndeletniceşte în proe- 
'mium şi în cap. III, IV şi Vpr.cu legitima porţie, iar în celelalte 
capitole cu felușite materii; deci, ea este o satura lex, un ghiveciu 
legislativ. 2 i . | ! 

-  B; Această nuvelă vorbeşte de porţia legitiă a scobori-" 
torilor şi a Suitorilor; dar, nu spune nimic despre aceea a fra- 
ților şi surorilor. germani, ori consanguini. Deci, a lăsat neschim--* 

de vatamare a îndrituiriior lor vor intentă sau guerela inofficiosi 
testamenti, sau actio suppletoria. 

+ 

„dat dreptul vechiu privitor la acești frați şi surori, care, în caz |



ăi scoboritorii şi suitorii, dacă ar fi moştenit ab intestato - potrivit: 

— sp —. ” 

C. Să ne îndeletnicim, întâi cu legitima porţie a scoborito=- rilor şi a suitorilor şi apoi cu: aceea a fraţilor şi a surorilor germani, ori 'consanguini. 

08. 44, Indrituirele scoboritorilor şi a sitorilor. 

1.. Novella 115, îndeletnicindu-se cu porţia legitimă a sco- boritorilor şi a Suitorilor, spune pe față și lămurit, că aceste- persoane,. dâcă ar avea calitatea de moştenitori ab. intestato, au două îndrituiri, una materială şi alta formală. Deci, de acum în * coace nu mai este nevoie să. se recurgă la ficțiunea cea îndrăs- neaţă a nuanţei de nebunie (color insaniae) a testatorului. - 
1) Indrituirea materială: Scoborâtorii şi suitorii au o îndri-.. tuire la o parte anumită din moştenire, la porția legitimă, îndri- „tuire naturală şi absolută, care face parte din patrimoniul indri=- tuiţilor şi de care aceştia nu pot fi lipsiţi decât pentru anumite. juste cauze fixate de dreptul pozitiv. 

2) Indrituirea formală : Scoboritorii şi suitorii au şi o în- drituire la onoarea de a fi înmoşteniţi, cel puţin cu un lucru de 

> 

o valoare ori cât de mică (ficet minima rest sit). Deci, ei fre-. | buie să fie numiţi moştenitori, trebuie să li se facă această onoare, - 
e 

numiţi pentru un lucru de valoarea cea mai mică; adică, ei pot. "fi numiţi moştenitori şi eX certa.re. . ..: 
11. Contorm cu Novella 115, legitimari sunt cognaţii şi anume. 

„regulelor arătate mai înainte. 

| | Ie Ş | NE | 
„$.446. Câtimea porţiei legitime a scoboritorilor şi Suitorilor. 

Am văzut, că dela Novella.. 18, din 537, câtimea porţiei- legitime este. sau de 5, sau de din porţia ab intestato !. Fiindcă 
novela 115 este din * 542, urmează, că acum aceea câtime este: tot de 3, ori + din porţia ab intestato, 

: 1) V. mai sus Ş 439, >. 903 şi urn, | N Pi . 

z 

„Dar, ca să li se facă această onoare, e deajuns, ca să fie. ? 

?
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Această câtime se determină în acelaş chip, ca şi înainte 
de Novella 115. ae | . 

Pentru ca să se constate, dacă legitimarul şi-a primit por- 
ţia legitimă, se .ține seamă, deasemenea ca mai înainte, de ceea : 

„ce el sau primeşte, sau a primit de la testator. - 

S 447. Chipul, cum poate Ji dată scoboritorilor și 
suitorilor legitima porţie. E 

Acum este o deosebire în ce priveşte chipul, cum tre- 
“buie dată legitima porţie.— Mai inainte de Novella 115, legitima 
porţie putea fi.dată în orişi ce chip, fie prin numire dea moşte- 
nitor, fie prin. legate, fideicomise ş. a.—De la Novella 115, fiindcă 
legitimarul are îndrituirea formală de a fi numit moştenitor, por- 
ția legitimă este dată în urmâtorul chip: Intăi, testatorul trebuie, 
să numească pe legitimar moştenitor cel puţin pentru un lucru 
de valoarea cea mai mică. — Al doilea, după ce a iăcut aceasta, 
testatorul poate să-i dea restul (dacă a mai rămas vre un rest 
de dat) sau prin legate, sau prin fideicomise ş. a. întocmai ca 
şi mai înainte.—Al treilea, ceea, ce i s'a dat legitimarului, trebuie 
să i se dea făr'de nici o sarcină, ca şi mai înainte. 

S 448. Excludereu scoborttorilor şi a suitorilor. 

|. Justele cauze, pentru care legitimarii pot fi lipsiţi de 
porţia lor legitimă, adică pot îi desmoşteniţi, sunt în număr de i 
14 pentru desmoştenirea scoboritorilor de către suitori şi de 
8 pentru desmoştenirea suitorilor de către scoboriiori. 

| Unele, anumite infracţiuni foarte grave contra testatorului, 
sunt comune: Vrăjmăşirea vieţii suitorului de cătră scoboritor, 
ori a scoboritorului de către suitor. Acuzări însemnate în contra 
onoarei (contra honorem). Preacurvie sau cu soţia, sau. cu con- 
cubina celuilalt. (D. p. suitorul cu nora sa, scoboritorul cu mama 
sa vitregă). Impiedecarea de a face testament, Părăsirea testa- 
torului ajuns nebun. Nerăscumpărarea testatorului captiv. 

In categoria cauzelor privitoare pe .scoborâtori mai intră, 
de pildăl!: Traiul împreună cu răufăcătorii (maleficii), cu gla- 

  

1) Novella CĂV, cap. 3 $Ş 1—14.
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diatorii, cu'comedianţii.— Pentru fete (fiice, nepoate) este deajuns, 
că n'au consimţit să se mărite cu un bărbat propus de tatăl lor, 
ci s'au măritat cu alt bărbat, ori trăesc necăsătorite, 

In categoria cauzelor privitoare pe suitori mai intră,. de 
pildă?: Dacă scoboritorii ortodocşi au părinţi heretici. 

„După cum se vede, toate aceste cauze presupun 0 vinovă- 
fie din partea legitimarului. Deci, ele cad, dacă. legitimarul s'a. 
făcut vinovat de vreuna din ele, fiind în stare de neresponsabi- 

* litate, fără să fie vinovat de culpă. — Deasemenea, ele cad, 
dacă testatorul iartă expres pe. legitimarul. făptaş vinovat.. 

II. Testatorul trebuie să arate expres justa causa a fiecărei 
desmoşteniri. Şi, în cazul în care legitimarul crede, că pe ne-. 
dreptul a îost desmoştenit, adică, Susține, că justa cauză 
arătată sau nu există, sau nu-i adevatată, atunci acei numiţi 
moştenitori (instituiţii) vor” trebui să facă dovada, că ea există. : 
şi-i. adevărată, — Justinian a schimbat în. acest punct dreptul 

"vechiu, în folosul legitimarului: Am văzut, că, în acest drept, le- 
gitimarul, dacă susţinea, că pe nedrept a fost calificat de indig-- 
nus şi că deci, pe nedrept a fost desmoştenit, atunci el, legiti- 
marul, trebuea să facă dovada netemeiniciei calificării, În drep- 
tul lui Justinian însă, legitimarul nu mai are nevoie să facă vre-o. 
dovadă, ci este 'deajuns, să susțină numai, că justa causa ară- 
tată sau nu există, sau nu-i adevărată, şi atunci adversarii săi tre-.. 

- buie să facă dovada, că acea justa causa. există şi-i adevărată, 

$ 449. Efectele vătămării porției legitime a scoboritorilor 
și suitorilor, , 

A. Vătămarea îndrituirii formale a lepitimarului, 
„Dacă legitimarii, scoboritori, ori suitori, mau fost nuimiţi 

moştenitori .nici măcar pentru un lucru de valoarea cea mai: 
mică, Justinian spune, că numai numirile.de moştenitori ajung 
nevalabile, feredum” instifutiones ' infirmantur, iar celelalte rân- 
dueli testamentare (legate, fideicomise, desrobiri,- numiri de 'tu- 
tori ş, a.) rămân în picioare, — Dar, Justinian a uitat să ne: 
spună, cu ce îel de nevalabilitate, infirmalio, avem 'de a face. 
De aceea, chestiunea e foarte controversâtă şi avem patru pă- 
reri principale: Părerea nulităţii, părerea inoficiosității, părerea. . 
mixtă şi părerea anulabilițăţii sau a rescindibilităţii, ” 
II 

2) Authentica ad ]., h. t.,ş2. .
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|. “Părerea nulităţii. Se a 
„Această părere susține, că Justinian prin heredum instituti- 

"Ones infirmantur a voit să spună, că numirile de moştenitor sunt 
: lovite de nulitate, adică neexistente; "Neexistănd. nici o. heredis 
institutio, testamentul, neavând niici o bază, cade şi moştenirea este - deferită ab intestato. chiar şi în favoarea acelor îndrituiţi ab in- 
testato, care nu-s vătămaţi, . care au fost desmoşteniţi pe drept. Mijlocul pentru obţinerea acestui rezultat este-guerela nulitatis ex 
-Novella -CXV, care nu-i altceva de cât hereditatis pelitio ab in- 
testato. —. Prin urmare, testamentul, când cuprinde o desmoşte- 
nire nedreaptă, ori. o preteriţie nedreaptă, trebuie -să fie lovit de 
0 neexistenţă totală şi originară (de la început), care să producă 
efecte imediat, irevocabil şi absolut, chiar dacă. legitimarul .vă- tămat sau a murit înaintea testatorului, sau nu atacă testamen- 

„tul, nu se plânge, că a fost nedreptăţit. Testamentul neexistând - 
de la început, moştenirea trebuie să fie “deferită ab intestato. | (De această părere sunt de pildă: Glosatoial Martinus, Vange- 
row!, Schmidt 2). | Ii 

II. Părerea neojiciosităţii.  - Si 
„Această părere susţine, că prin infirmatio Justinian a voit - 

să spună, că testamentul este desfiinţat (rescissuni) numai întru 
„cât e de nevoie, ca porţia ab intestato a legitimarului să ajungă 
„.. liberă. şi că mijlocul pentru obţinerea acestui rezultat este tot 

Querela inojficiosi testamenti cea veche, (De această părere sunt de 
pildă: Glosatorul Bulgarus, Kăppen 3 Windscheid 4, Dernburg 5). 

III. Părerea mixtă. a 
Această părere face o deosebire: IN 

„Când testatorul ma arătat nici o justa causa de desmoşte- 
nire, avem de a face cu o violare a formalităţilor şi ca în tot- 
deauna, când'o formă. este violată, consecvenţa este nulitatea. 
Testamentul nu există! Ne a 

- - Când testatorul a arătat o justa causa de desmoştenire, | 
-dar aceasta nu-i adevărată, avem de aface cu o violare a voinţei ' şi consecvenţa este inoficiositatea. Testamentul este inofficiossum. 
(De această părere sunt, de pildă: Glosatorul Accursius, Puchta) 6, 

  

1) Vangerow, 1; c., II, $ 485, p. 293. 
2) A, Schmidt, Das formelle Recht der Noterben, 1862. . 3) KOppen, System, p. 160 si urm.  . . 4) Windscheid, 1. c,, Ul, $ 591. „2 o 5) Dernburg, 1. c,, III, $154,2,c..: i ” 6) Puchta,- Pandekten $ 493, - .



IV. Părea anuiabilităţii sau res:indibilităţii. Pa 
Această părere critică pe cele de mai sus în următorul chip: 

„__ „Intâi, deosebirea, pe care 6 face părerea mixtă, nu sente- 
meiază pe nimic; căci, Justinian ma putui introduce tacit aceste 
deosebiri. Apoi, părerea mixtă duce la consecvenţe absurde. De 
aceea, deşi ea'a fost dominantă odinioară, nu poate fi admisă, 

Al doilea, împotriva părerei inoficiosităţii vorbesc următoa- 
rele: Ea face, ca querela inofficiosi testamenti să-bată prea de- 
parte, mai departe chiar de cât înainte de: novella 115, adică 

"mai departe. decât în dreptul clasic şi anume-să poată fi inten- - 
tată în toate cazurile, în care lezitimarul este vătămat, nu numai când n'a fost numit moştenitor, ci şi când nu i s'a dat întreaga 
sa porţie legitimă, adică şi când îndrituirea sa materială a fost „vătămată. IE Aa - | | „De aceea, un partizan-al inoficiosităţii este de părere, că, 
dacă s'a dat legitimarului ceva, aceasta să se considere ca o 
heredis institulio ex certa re, în câi să i se acorde numai actio: suppletoria pentru întregirea porţiei sale legitime; iar querela 

" inofficiosi testamenti să i se acorde, numai -când nu i sa dat 
nimic”, — Dar, părereaace asta este prea îndrăzneață. Ea eludează - „Voința lui Justinian, care a dat Icgitimarului şi o îndrituire fore 

“mală, Şi deci duce la înlăturarea acestei 'îndrituiri formale. 
“Părerea: anulabilităţii sau a: rescindibilităţii recunoaşte, că orice violare a unei formalităţi, are, principial, de urmare nuli- tatea. Dar, admite, nu o nulitate absolută, ci numai o anulabilitate. Testamentul va fi anulat, numai dacă va fi atacat de legitimarul _Vătămat. — Părerea nulităţii absolute merge prea departe, are de urmare, ca testamentul să fie privit ca neexistent, chiar dacă [e- gitimarul a murit înaintea testatorului. — lată cum argumențează părerea rescindibilitaţii: .- | | Pentru ce testamentul să fie privit ca neexistent, dacă legi- timarul a murit înaintea testatorului şi. deci n'a fost vătămat cu nimic? 

Pentru ce testamentul să fie privit ca neexistent, dacă legi- _timarul vătămat nu-l atacă, dacă nimeni nu, se plânge contra acelui testament? Dacă legitimarul nu se plânge, o face, fiindcă ştie prea. bine, că a meritat să nu fie numit moştenitor, şi deci 

  

1) Da hit 8 16,
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să nui se dea nimic, şi, că, dacă testatorul maarătat cauza | 
adevărată a desmoştenirii a făcut'o poate din. prea mare delica- 
teţă! 

Dacă nu există testament de la început, moştenirea trebuie 
să fie deferită ad intestato şi deci va fi deferită tuturor persoa- 
nelor, cărora li-ar fi fost deferită, dacă nu Ss'ar fi făcut testa- 
ment. De aceea, s'ar putea să fie deferită şi acelor legitimari, care. 

- au fost desmoşteniţi pe drept, precum şi unor persoane, care: 
n'au calitatea de legitimari. Pentru ce aceste persoane, cărora. 

- testatorul nu le datoreşte nimic, precum şi, ceea ce este mai 
grav, persoane, pe care el le-a desmoşhenit pe drept, să tragă 
_îoloase dintro nevalabilitate, care a fost creată de Justinian numai. 
pentru legitimarul fărde prihană ? 

Dacă legitimarul înlăturat se supune soartei, care i-a fost - 
făcută prin testament, şi nu atacă testamentul, pentru ce să:se 
îngăduie, ca persoane dealtreilea să se amestice şi să atace tes- 
tamentul, şi, în lipsa legitimarului, ba poate chiar şi in contra. 
voinţii lui, să se înceapă desbateri privitoare la renumele şi o- 
noarea acestuia ? 

"In sprijinul acestei păreri -se invoacă izvoarele noastre, în 
care se vorbeşte de festamentum rescissum testament desfiinţat8.. 
Dacă testamentul n'ar există, mar avea ființă de la *nceput, iz- 
voarele m'ar trebui să vorbească de testament desfiinţat; căci, 

ceea ce nu există, ceea, ce n'are fiinţă, nu se poate desfiinţă!— 
Apoi, această părere se potriveşte şi cu năzuinţele de la început 
ale porţiei legitime şi cu năzuinţele lui Justinian, de a face re- 
orma sistemului vechiu în favoarea numai a legitimarilor. In. 

„adevăr, înainte de Novella 115, rescisiunea, deşi se întemeiă pe 
color insaniae a testatorului, totuş eră numai parțială, adică,.. 
numai într'atât, întrucât avea interes legitimarul, întru cât eră ne- 
voie, ca întreaga porţie ab intestato a acestuia să se facă liberă. 

- Pe atunci, prin urmare, testamentul nu eră privit, ca neexistent, 

ci eră desființat în propoiţie cu interesul legitimarului. Deci, 

Justinian, care a avut în vedere numai interesul legitimarilor, cu 

atât mai mult a trebiit să admită rescisiunea parţială şi să nu 

vrea, ca testamentul să fie privit, ca neexistent 8, — Acţiunea, cu 

care se poate cere desfiinţarea testamentului, este Querela nulli- 

tatis ex jure novo, care, după cum s'a spus, nu-i altceva de 
cât hereditatis petitio ab intestato. 

8) gMaynz, Ie c., III, $ 392, n.:22—25 şi Observalion, n. 59-66; Eck, 
|. c. .. $, YA
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B.. Vâtămarea îndituiria materiale a legitimarului, 
In această privinţă Justinian nu spune nimic! Deci, ar 

trebui să admitem, că se aplică jegu:cle de mai înainte, adică 
legitimarul, dacă nui s'a dat nimic, să aibă: guerela inofficiosi 
festamenti; iar, dacă i sa dat mai puţin decât porţia sa legitimă, 
să aibă actio suppletoria.— Totuş, într'un caz, acele regule tre- 
buie să fie. schimbate, deşi se pare, că Justinian nu şi-a dat” 
seama şi de această consecinţă a reformei sale. In adevăr, de 
la Novella 115, dacă nu se dă legitimarului nici măcar în lucru 
de o valoare foarte mică, atunci se vatămă şi îndrituirea lui for- 
mală de a fi numit moştenitor măcar pentru o res certa de o 
valoare ori cât de mică, şi, nefiind numit moştenitor, va cere 
desființarea testamentului cu guerela nullitatis ex jure novo. Deci, 
dela Novella 115, nu mai rămâne nici un caz, în care legitima- 
Tul să poată intenta Querela inofficiosi testamenti, ci, el poate să 

„ întenteze sau guerela nullitatis ex jure novo, sau actio 'suppletoria. 
C. Să dăm câteva pilde privitoare la cele de mai sus, 

zar Testatorul lasă în urma sa patru fii, A, B, C şi 
FIN D. — Dintre aceştia, A este numit moştenitor pentru 
9999 ia B pentu C pentru î, iar D este trecut cu 
în în î Vederea, Porţia ab intestalo a îiecăruia este de pe 

Legitima porţie este de'4.—D, fiindcă nici nu-i numit moştenitor, 
nici nu i s'a dat nimic şi nici nu-i desmoştenit în regulă, este 
-vătămat nu. numai material, ci şi formal, şi atacă testamentul.— 
Dacă se admite părerea nulităţii testamentului, A, care are porţia 
sa legitimă. intreagă, va trage .şi el folos. — Dacă se admițe pă- 

„rerea rescindibiităţii, D cu querela riullitatis ex Jure novo va putea 
„cere porţia sa ab intesiato de - sau & de la B, iar C rămâne 
cu ce are, fiindcă nu are mai mult de cât porţia ab intestato. 

Testatorul lasă în urma sa patru fii, A, B, C şi D.—Dintre 
A aceştia, B este numit pentru -, C tot pentru 3, A este 
IN desmoştenit în regulă, iar D este trecut cu vederea,— 

"9 9 99 Porţia ab intestato a fiecăruia este de 1 — Legitima 
> + porţieestede,. —D, fiindcă nici nu-i numit moştenitor, 

nici nu i s'a dat nimic şi nici nu-i desmoştenit în regulă, este vă- 
- tămat şi formal şi material, şi atacă testamentul. — Dacă se ad= 
mite teoria nulităţii, A, deşi este desmoştenit în regulă, va trage 
şi el foloase! Atât B cât şi C vor trebui să dea şi lui A din 
porţiile lor.—Dacă se admite părerea rescindibilităţii, D cu que- 
N 

7
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rela nullitas ex. jure ovo va putea cere şi va obținea porţia sa ab intestato de. = de la C şi B; iar A va rămânea cu nimic, - căci este desmoștenit în regulă. .- „. Testatorul lasă în urma sa trei fii, A, B, C şi doi nepoți, 2 a_n:  DşiE, dintrun fiu predecedat. A este minus plene * TZÂN - adoptatus, Dintre “aceştia, B este . numit “moş- 99.99: tenitor: pentru tot, C este numit heres ex certa mplat re, iar A,D şi E sunt trecuți cu vederea.— Porţia 
"99 ab intestato este de A pentru fiecare tulpină; „+ deci„deL pentru D şi tot-de 3 pentru E.— Le- 

gitima porţie este de 1 —A, fiind minus, plene adoptatus şi deci, nefiind legitimar, nu-i vătămat. — D şi E sunt vătămaţi şi” mu- terial şi formal şi atacă testamentul. — Dacă-se admite părerea ! nulității, A, fiind scoboritor şi deci „moştenitor ab intestato, -va. Căpătă 3 din, moştenire, deşi nu-i legitimar: — Dacă se admite teoria rescindibilităţii, D şi E vor luă dela B câte A, atât cât le . „trebuie, fiindcă porţia lor ab infestato este, după cum am văzut, -de 3, iar A rămâne cum a fost. — C, fiind numit hees ex .certa - re, nu-i vătămat formal. Dar, nu cumva „€ vătămat material ?. „Aceasta ni se ştie |. Atârnă de valoarea, pe care o va avea ies „certa. Dacă această valoare va fi prea mică, C.va putea intentă _ acHio suppletoria. . a 
Testatorul lasă pe urma sa pe tată! său D şi trei fii A;B,' C. — Dintre aceştia, B este numit pentru ji şi D pen- „tru î& A este desmoştenit în regulă. Iar C este trecut | 

„+ 97" cu vederea—Moştenitori ab intestato sunt. numai sco- . 
. (IN ritorii A; B, C. Porţia ab infestato a fiecăruia din. ei | PP este-de 1. — Legitimari sunt tot numai: ei, Legitimă 

porție a fiecăruia din ei este de 3 din porţia ab in testato, adică de 1. — B, deşi nu-i vătămăt formal, căci este numit. moştenitor, totuş este vătămat material, fiindcă este numit moşte- : nitor numai pentru 3 iar legitima sa porție este de' —'2.E1: are actio suppletoria, ca să capete, ce-i lipseşte. — C, fiindcă: e „trecut cu vederea, şi nici nu-i numit moştenitor, nici i nu se dă - nimic, este vătămat şi atacă testamentul. —" Dacă se admite pă- rerea nulităţii, A, deşi desmoştenit, va obţine porţia sa ab in-. „destato de =, B va obținea deasemenea (și deci nu va 'mai' 
„avea nevoie să intenteze actio suppletoria) şi C va obţine dea- 

18 Op 

7
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„ semenea $.—Dacă se admite părerea rescindibilităţii, C prin gue- rela nullitațis ex jure novo va căpătă porţia sa ab intestato de 3 
de la D; A rămâne bun exclus; iar B prin acfio suppletoria va cere ceea, ce-i lipseşte, adică 4 delaD, 

Testatorul lasă în urma sa pe părinţii săi A şi B, pe C 
= nepot dintr'un frate predecedat, şi pe D şi E ne- 

„” poţi din alt frate predecedat. — Testatorul a numit 
DB. Pe un exfraneus moştenitor pentru 3 pe A pentru 

! d A 15. pe C pentru z şi a trecut cu vederea peB, D şi 
?P E. — Moştenitori ab intestato sunt A, B, C, D şi i. „E. Porţia ab intestato este de câte 7 pentru A, B, C, şi de câte + pentru C şi D. — Legitimari sunt numai A şi B. 

Porţia legitimă este de 4.—A nu-i vătămat, căci are tocmai z; 
dar, B este vătamată şi atacă testamentul. — Dacă se admite pă- 
rerea nulităţii, toţi moştenitorii ab intestato vor luă toaţă moşte- 
nirea, iar extraneus va rămânea cu nimic.—Dacă se admite părerea 
rescindibilităţii, B va obţine partea sa ab intestato de = de la 

„ exiraneus, care va păstră rămăşiţa.—C va rămânea cu ce are; căci, are numai +; sau +, adică de două ori porţia legitimă. 

$ 450. Actio nullitatis ex iure novo a "scoboritorilor 
și a suitorilor.. * 

A. Aceasta se mai numeşte şi querela nullitatis ex iure novo 
„B. Ea este o acţiune patrimonială, Deci, nu are caracterul 

querelei inofficiosi testament: Nu-i nici injurioasă, nici cu două 
tăişuri şi nici subsidiară şi trece la moştenitorii legitimarului !. 

Fa, după cum am mai spus, nu-i de cât o hereditațis 
petitio ab intestato 2. i o 

|. Reclamant în această acţiune este legitimarul scoboritor, 
care n'a fost numit moştenitor de suitorul său, ori legitimarul 
suitor, care n'a fost numit moştenitor de scoboritorul său 3, 

Dacă legitimarul vătămat, ma intentat acţiunea noastră, 

1)_V. mai sus $. 442, A,n. 2, p- 913, n. 6, p. 914, B, III, n. 9,p. 914, -C, p. 917. 
” . P 2) V mai jos paragraful despre Hereditatis petitio. 

3) V. mai sus $ 445, 2, p. 921, $ 449, A, p. 923 şi urm. 
S. G. Longinescu. — Drept Roman , 59
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„Wa reclamat, se poate întâmplă sau o succesiune, sau 0 
acrescenţă. 

O' succesiune se întâmplă, când sunt moştenitori legali de 
un grad mai jos decât nereclamantul, care, în lipsa acestuia, 
au calitatea de legitimari. Ei succedează pe nereclamant şi pot: 

să fie reclamanți în actio nullitatis ex jure n0vO, Ca şi cum ne- 
reclamantul nici mar trăi +, 

O acrescenţă se întâmplă, când sunt şi alţi legitimari cu: 

îndrituiri deopotrivă cu ale nereclamantului. Porţia acestuia mă- 

reşte porţiile acelora. — Dar, acrescenţa se întâmplă numai, dacă 
-nu se poate întâmplă o succesiune 5. 

II. Pârât este orice persoană, care vatămă indrituirea legi- 
timarului, prin aceea că, în puterea testamentului, a dobândit 

sau moştenirea întreagă, sau o parte din ea, fie direct ca moş- 

tenitor, fie indirect prin fideicomis, fie culegând porţia unui 
instituit incapabil, ori indign €. 

Deci, poate fi pârât şi un legitimar, dacă va fi dobândit. 
o parte din moştenire în paguba reclamantului 7. 

Dar, pentru ca o persoană să poată fi pârâtă, este deajuns, 

“ca să fi dobândit sau moştenirea întreagă, sau o parte din ea şi 
"* nu se cere şi, ca acea persoană să posedeze sau moştenirea în, 

treagă, sau o parte din ea, 

Am spus, că pârât poate fi orice persoană. In, adevăr, 

această acţiune se sprijină pe o indrituire absolută; deci, este o 
“in rem actio 8. 

11]. Scopul și efectele acestei acţiuni sunt: 
Intâi, ea cuprinde un praejudiciurm, fiindcă ţinteşte la desfiinţa- 

rea testamentului. -- Al doilea, ca urmare a desființării testamentului, 
are scopul practic, ca moştenirea să fie înapoiată în întregime, ori 
în- parte $, 

"1) Dacă această acţiune este admisă în contradictor, testamentul 
-. este desfiinţat şi se produc efectele următoare: 

4) Du hi to 14, 31 pr. -— V. Maynz |. c., UI, $ 302, n. 8, 
5) D, kt 17 pr. 2 S 2, 
6) C., n. î., 10. 
7) D., fi. L, 31 $ 

8) V. "mai sus S 435, p. 921, —V. şi Vol, |, 1, $85, 1, p. 395 şi urm. 
9) D., î. 1,88 8; 17 pr., 19, 20, 21, $ 2; 21 83; D., 5,3, de hered. 

petitione, 1 $ 1; D., 37, 4, de bon. pos. c. tab., 20 pr.; C., 3,3, de hered. 
pelli, 3, 34,
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Când reclamantul este up legitimar singur şi, având -de luptat fie. cu un Singur instituit, fie cu mai mulţi, îi birueşte pe toți, Tecisiunea, făcându-se întru atât, întru cât are interes legitimarul (reclamantul), va fi fotală!şi reclamantul va luă toată moştenirea 10, Când reclamantul este un legitimar Singur şi, având de luptat -Cu mai mulţi instituiţi, biruieşte numai pe unii, p. c. şi când le- | gitimarul ma reclamat contra tuturor instituiților, ci numai Con- : tra unora, rescisiunea (făcându-se: întru atât, întru cât are interes legitimarul) va fi numai parțială ui, | In sfârşit, când reclamantul legitimar este îndrituit ag intestato numai la o guotă, el nu poate fi biruitor de de cât pentru quota sa şi rescisiunea va fi de asemenea parțială 22, | In caz de rescisiune parțială, rămân în. picioare substitu- tiile pupilare 3 şi, de obiceiu, şi desrobirile şi legatele 1, 2) Dacă acţiunea este admisă în lipsa pârâtului, se presupune . „0 Colusio între reclamant şi pârât şi de aceia Sunt păstrate le. gatele şi desrobirile cuprinse în testăment î5,. - 3) Dacă reclamaţia este respinsă în contradicter, legitimarul reclamant numai pierde drept pedeapsă şi în folosul fiscului tot, ce i s'a lăsat, al!fel decât prin numirea de moştenitor. Deaseme- nea şi persoanele, care l-au ajutat, sau cu sfatul, sau cu fapta, nu mai pierd tot, ce li s'a lăsat. alifel . decât prin numirea de - moştenitor 6, 
| | | 4) Dacă teclamaţia a fost „respinsă în lipsa reclamantului, a- cesta păstrează tot, ce i sa lăsat 17, 5) Dacă Procesul se sfârşeşte prin transacție, se păstrează | legatele şi desrobirile 1, E | | Da 6) După ce sa pronunțat desfiinţarea testamentului, hotă- rrea porunceşte să se restituie moştenirea în proporţia voită şi 

  

10).V, Maynz, 1. c., $ 392, p, 392, | 11) D., î t., 15, $ 2, 16, 24, 25, $ 1; D., 44, 2, de exc. rei judic, 59 pr; C., A. în 13 şi "27. . . ! 12) D., f. 1.888,16 pr. 19, 27 $ 3. + 13) Du hi. î.» 8 SS 15; D., 28, 6, de vulg. et pupil. substit., 31 pr. 14) Di. A. t,8$ 17,9, 28; D., II (31), de legalis, 76 pr; D., 34, 2, de except. rei judic., 20 pr. în fine; C., n. £. 13, „15) V. mai sus ş 442, n. 17, p. 915. 
| 16) C., n. î., 30.—V, mai Sus $ 442, n. 18.—V. Maynz.. c., LII $ 392, n. 47, 17) D., h. 1.8 $ 14, 

| „ 18) V, mai sus $ 443, n. 19, p: 916,
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condamnă pe pârât conform regulelor dela hereditatis petitio '. 

7) Isvoarele noastre prevăd şi cazul, în care procesul ar fi 

fost intentat şi câştigat de cineva, care sau nu era îndrituit, sau - 

__reclamase o câtime mai mare de cât aceea, ce i se cuvenea. În 

acest caz eroarea judecătorului nu va împiedecă de loc, ca ho- 

tărirea să existe. Dar, ea va produce etecte în favoarea moşte- 

nitorilor legali sau pentru tot sau pentru prisos, deşi ei nu fu- 

seseră parte în proces 2, 

IV. Apărarea pârâtului. Acesta se poate apără invocând 

"sau mijloace de formă, sau mijloace de fond. 

1) Mijloacele de tormă sunt: - 

Prescripția de 30 de ani, care începe să curgă din clipa 

vătămării legitimarului, adică sau din clipa în care instituitul a 

dobândit moştenirea, sau din clipa, în care acesta a: fost. pus 

în întârziere de legitimar, fiindcă întârziă s'o dobândească?!. Ea 

poate îi întreruptă, ori suspendată ex magna causa, mai cu 

seamă când legitimarul sau este minor, sau'a început prin a 

atacă testamentul pentru nulitate şi a pierdut procesul %. 

_ Renunţarea legitimarului la querela” nullitatis ex jure novo 

făcută tempore opportuno (după moartea testatorului, iar nu în 

timpul vieţii lui, căci aceasta este cu neputinţă) &. | 

2) Mijloace de fond. - | 

Dovada, că justa causa de înlăturare a legitimarului invo- 

cată de testator este adevărată 2. | 

Dovada, că înlăturarea Jegitimarului a fost făcută bona 

mente. (Dar, chestiunea aceasta este controversată) 2%. 

$ 451. Aclio suppletoria a scoboritorilor şi suitorilor. 

Legitimarul poate să intenteze această acţiune, dacă, deşi 

i Sa făcut onoarea de a fi numit moştenitor şi deşi i s'a lăsat 

şi alte liberalităţi altfel decât prin hereditis institutio, totuş acele 

PI N 

19) V. mai sus n. 2. 

20) D„ h.t.,6, $1,9. 

21) D., h. t 36 $ 2. | 

22) Du h. tu 8 S 17, 12, Ş 2;-C., 2, 41, în quibus. causis in întegr. 

restit. necessaria non est, 2. 

23) Paul, Sent., IV, 8, 8; Ch. 1,35 $1. 

24) Novella CXV, cap 3 $ 14. — V. mai sus. $ 448, II, p. 923. 

25) V. Maynz 1. cu TI, $ 39%, 1.43. —V. mai sus. $ 441, B, p. 912.
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liberalităţi la un loc nu fac cât porţia sa: legitimă întreagă !. 
Incolo se-aplică tot regulele de mai înainte 2, 

Ş 452. Raportul dintre Novella CĂV și succesia contra testamentului !. - 

Novella 115 nu spune nimic despre succesia contra testa- 
mentului de mai înainte. —- De aceea, se pune întrebarea: Oare 
dreptul nou (Novella CXV) este cumulativ, adică sa adăogat 
Ia dregtul vechiu, ori este privativ, adică a înlocuit dreptul vechiu ? 

Sunt două păreri: | “ 
|. Părerea corectivă sau adițională susţine, 2 că dreptul noi 

a fost adăogat dreptului vechiu. — Consecvenţa ar fi, că ar 
fi existat două drepturi formale. | | 

Hi, Părerea derogalivă sau reformătoare susține, 3. că drep- 
tul nou a îost pus în locul “dreptului vechiu, şi argumentează 
temeinic în următorul chip: - a Na 

1) Regulile cele vechi ajunseră lăuntric cu totul ne- 
practice, aşa în cât consecvenţele lor sunt îngrozitoare ! De pildă: 
Nu este de ajuns, ca testatorul să fi spus: „In locul fiului meu 
să fie L. Titius moştenitor“, ci trebuie să spună: „Desmoştenesc 
pe fiul meu şi să fie £, Titius moştenitor.“ Dacă n'a spus astfel, 
testamentul e nul. e E 

2) Păstrarea succesiunei contra testamentului, dă naştere 
la greutăţi, care nu pot fi deslegate. . | 

3) Justinian a plăsriuit dreptul nou (Novella CĂV), fiindcă 
dreptul cel vechiu ajunsese să fie desaprobat. Deci, voiă să des- 
fiinţeze dreptul cel vechiu. Dar, ca de obiceiu, a uitat s'o spună! 

$. 453. Postumii şi legitimarii preteriţi din eroare !, 
Justinian, făcând reforma sa, s'a ocupat de scoboritorii 

născuți, fie fireşti, fie fictivi, şi de Suitori; dar, ma spus, ce se. 
va. intâmplă: Dacă, sau după facerea testamentului, sau 

1) Novella CXV, cap. 3 $ 14, cap.4$8. 
: 2) V, mai sus, $ 443, p. 917.- 

1) Eck, |. c., € 98. | 
2) Cujacius, Vangerow, 1. c., II. $ + 486, p. 297. ” . 3) Arndts, Pandekten, $ 593 in ţine; Maynz, 1. c., III, $ 390, n.36 şi, “urm.; Dernburg, |. c., Il $ 145, n.2 şi 3; Windscheid 1. c., Îl, $575 ln. fine; Eck, |. c., $ 98. | | 1) Eck,:I. c., $ 99,



A. 

Da | 

după moartea tesțatorului, acesta va căpătă postumi. — Şi 

dacă, din eroare, unii din cei îndrituiţi ja porţia legitimă, vor fi 

preteriți. De pildă: Testatorul, nu aflase, că i se născuse un 

nepot înainte de facerea testamentului. 
. In aceste cazuri, nu se poate admite, nici că testatorul a. 

- avut cugetul să înlăture pe aceste persoane de mai sus, şi nici 

să le raicşureze quotele cuvenite! Mai mult de cât atâta! Des. 
moştenirije se fac, acum, numai. pentru juste cauze anumite, 
care toate presupun o vinovăţie a îndrituiţilor. Postumii, nefiind” 

născuţi la facerea testamentului, nu putuseră să se. facă vino- 
vaţi de nimic, nici măcar de vre-o culpă. — De aceia, se sus- 

ține, că preteriţilor din €roare şi postumilor să Îi se dea în tot- 

deauna întreaga lor porţie ab intestao şi că pentru postumi să 

lise aplice regulile dreptului vechiu privitoare la preteriţie; iar 

preteriții din eroare să poată cere ' desființarea pentru cauză 

de eroare. 

Ş 454. Porţia legitimă a Jraţilor şi surorilor germani ori consan=: 
guini și vătămarea sa prin orânduieli festamentare de ia 

Novella CXV încoace. 

Am spus!, că Novella 115 nu vorbeşte de loc despre legitima 

porţie a fraţilor şi surorilor germani ori consanguini şi că din 

„această tăcere se scoate încheierea, că ea a lăsat neschimbat 

dreptul vechiu privitor la aceste persoane, adică a pastrat vechea 

„lor. porţie legitimă. | 

- A. Să. vedem, deci: Cine sânt îndrituiţi şi ce mijloace au 
“pentru! valorificarea îndrituirii lor. 

I. Îndrituiţi.. 
Pentru ca lăturalnicii să fie îndrituiţi la porţia legitima se: 

cere întrunirea a trei elemente: 
1) Să îie sau fraţi, ori surori germani, sau fraţi, ori surori 

consanguini.— Numai „aceşti lăturalnici sunt îndrituiţi, iar ceilalţi 

nu sunt. 
2) Să fie şi delaţi ab intestato. 
3) Şi, să li sefi preferat o persona turpis, persona quae in- 

famiae vel turpitudinis vel levis notae macula adspergitur *. 3, De 

pildă: Țiitoarea testatorului. 

1) V. mai sus $ 144, B p. 920. 
2) Ch. t, 21; Novella i. Da o 
3) V. mai sus Ş. 438, n. 8, p. 903.
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* II. Mijloacele de. valorițicare a indrituirii, Mi 
In contra acelei persona turpis se dă sau guerela. inoffi- 

ciosi testamenti, -sau actio suppletoria. “ 
1) Când fraţilor şi surorilor germani, ori consanguini nu |i 

S'a lăsat nimic, li se acordă guerela inofțiciosi testamenti, ca să 
anuleze testamentul şi să obţină întreaga lor porţie ab intestato 4. 

2) Când acestor persoaneli sa da ceva, dar prea puţin, li 
se acordă actio suppletoria, ca să obţină ceta, ce le lipseşte, 

B. Să dăm câteva pilde: | 
1 Z_o_a Detunctul lasă în urma sa pe A, tatăl său, pe 

IA „B, fratele său german, şi pe M, fratele său uterin.—, 
9 d5 „ Delaţi ab intestato sunt - numai A şi B, căci fac 

“ parte din clasa a doua. M nu-i, fiindcă fiind frate 
unilateral, face parte 'din clasa a treia. — Legitimari sunt tot nu- 
mai A şi B.— Porţia ab intestato -este de câte-i.— Deci, 'divi- 
dendul este o doime — Fiindcă delaţii ab intestato nu-s mai mulţi 
de patru, divizorul este trei. O doime împărțită prin trei 
este. Deci legitima porţie estez.+ | 

Deiunctul lasă-în urma sa pe A, fratele său, 
] consanguin, pe M şi N, nepoţii săi dintrun îrate 
O O  consanguin predecedat, şi pe O, fratele său ufe-: 

A € rin. — Delaţi ab intestato sunt .cu toţii, fiinăcă 
99 fac parte din clasa-a treia. — Legitimar este nu- 

mai A, fiindcă e frate consanpuin. M şi N nu-s 
fiindcăjnu sunt fraţi nici germani, nici consanguini, ci numai scobo- 
ritori de gradul întăi dintrun, frate consanguin. O deasemenea 
nu-i, fiindcă nu-i frate german şi nici consanguin, ci uterin. — 
Fiind trei tulpine de fraţi, porţia ab intestato este de câtez, Deci 
dividendul este o freime.—Delaţii ab intestato nefiind mai mulţi de 
patru, divizorul este trei. O treime impăţită prin trei este egală 
cu Ze Deci, porţia legitimă este de IA este îndrituit la A 

Deiunctul lasă în urma sa pe M şi N, nepoți 

2 

d 

3 20-A dintrun frate german predecedat şi pe O, frate 
Z L d  consanguin. — Delaţi ab intestato sunt M şi N, căci - 
PN 2, fiind scoboritori de gradul întăi dintr'un frate ger- 

9 9 man predecedat, fac parte din clasa a doua. O 
nu-i, căci, fiind frate consanguin, deci unilateral, 

4) V. mai sus $ 442, p. 913. 
5) V, mai sus $ 443, p. 917. .
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face -parte din clasa treia, şi este înlăturat de delaţii din clasa 

doua. — M şi N nu-s legitimari, fiindcă nu-s frați nici germani 

nici consanguini, ci nepoți de frate german predecedat. O nu-i. : 

legitimar, fiindcă, fiind înlăturat de M şi N dela moştenirea ab: 

intestato, deşi este frate consanguin, totuş mare calitatea de de- 

lat ab intestato. Deci, nimeni nu-i legitimar! 

| “Pestatorul lasă în urma sa pe A şi B, părinţii 
& OD aa . ape a 
IN săi, şi pe C,D şi E, fraţii săi consanguini. — Au 

: oo fost numiţi moştenitori: A, B, C, fiecare : pen- 

A 7 €% tru câte 4. D pentru ap 0 persană furpis pen- 

tru restul de B iar A fost 'trecut'cu vederea. — Delaţi ab in- 

testato şi legitimari sunt toţi cinci. Porţia ab intestato a fiecăruia 

este de--Deci, dividendul este o cincime, — Fiindcă delaţii ab: 

intestato sunt mai înulţi decât patru, divizorul esțe doi. O cincime 

împărţită prin doi este egală cui, Deci, porţia legitimă este de 

25 — A,B, C, fiind numiţi moştenitori, fiecare pentrus, au por- 

ţia: lor legitimă. D, fiindcă este numit. numai pentruz> n'are por- 

ţia sa legitimă întreagă, ci numai. pe jumătate; deci, este văiă- 

mat parţial şi poate intentă actio suppletoria contra persoanei. 

turpis, ca să obţină;z, ceea, ce-i lipseşte. E, fiindcă e preterit, 

mare de loc porţia legitimă; deci, este vătămat în întregime şi 

poate intentă querela inofficiosi testamenti contra persoanei 

turpis, ca să-şi obţină porţia ab intestato întreagă, adică sau Ze 

Persona turpis va dap += şi va rămânea cui =2. 

Porţia legitimă a altor persoane decât rudele apropiate şi 

vătămarea sa prin orânduieli testamentare. ” 

$, 455. 

„Afară de rudele apropiate, mai sunt şi alte persoane în- 

arituite la o parie anume determinată din moştenire, care trebuie 

neapărat să le fie dată, adică sunt îndrituiţi la: o porţie legitimă. 

Aceste personne sunt următoarele: | 

„1. Patronul unui libertus, scoboritorii patronului, p. c. şi lă- 

turalnicii acestuia până la al cincilea grad sunt îndrituiţi uneori, 

după cum vom vedea, la o parte anume determinată din moş- 

tenirea libertului; In cazul, în care această îndrituire eră vatamată
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ei potsă ceară şi să obţină bonorum possessio contra tabulas! . 
II. Impuberul adrogat este îndrituit la quarta dvi Pil2.—EL, 

este şi scoboritor fictiv. Deci, este rudă apropiată şi ca atare 
este îndrituit Ia legitima porţie a rudelor apropiate. — EI poate 

“să le cumuleze?.— Dar, poate găsi mai folositor, ca să valorifice 
numai îndrituirea la guarta divi Pii. — In cazul, în care alege por- 
ţia legitimă a oricărui legitimar scoboritor, şi aceasta este vă- - 
tămată, are mijloacele de mai sus. lar dacă alege guaria divi 
Pii şi aceasta e vatamată, are sau o actio in personam, sau o 
„utilis actio familiae herciscundae 4 . 

II. Adoptatus ex tribus maribus este uneori îndrituit la 
Quarta Affiniana. — Ştim, că Justinian a desfiinţat această 
quartă 5, 

“ IV. Văduva saracă, după cum am văzut, deasemenea e în- 
drituită la o parte anume determinată din moştenire $. In cazul, 
“în, care. această porţie legitimă este vătămată, văduva săracă 
poate reclamă sau cu herzditatis.petitio, sau cu' o utilis actio fa- 
„miliae herciscundae 7. | 

Porţia legitimă şi vatamarea sa prin acte intre vii, 

Ş. 456. 

dueli testamentare, ci şi prin acte între vii, | 
ae A. Porţia legitimă a rudelor apropiate.' In izvoarele noastre 

se vorbeşte de două feluri de liberalităţi între vii, care pot vă- | 
tămă porţia legitimă a rudelor apropiate şi care pot fi inoffi- 
ciosae, şi anume, donațiile şi înzestrările, — In aceste cazuri. se 

„dă legitimarului guerela inofficiosae donationis, ori querela inof- 
ficiosae dotis. — Aceste două mijloace au fost plăsmuite după 
chipul şi asemănarea querelii inofficiosi testamenti IL, De aceea: 

Porţia legitimă poate să fie vatamată nu numai prin orân= 

1) V. mai jos $. 459, B, p. 942. 
2) V. mai sus $ 362, B, HI, n. 27, p. 6%. 
3) D.,h.t,8ss. e 
4).D., 10, 2, familiae ercisc., 2 ŞI. 
5) V. mai sus $ 363, A, 11, 1, n. 13 şi B. II, 3 n. 20, p. 660 şi 661, 
6) V. mai sus $ 406, B. 1, p. 807 şi urm. 
7) D., 10, 2, familiae ercisc., 2 $ 1. ” 
1) Vatic, fragm. 270; C., 3, 29, de in0jf. donat, 1, 2, 4, 5, 8, 9, C., 3, 

30, de inoff. dotis, 1. i PR
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Ele au o fire subsidiară; nu pot fi intentate, de cât când nu 

existau alte mijloace legale. Nu trec la moştenitorii legitimarului 
decât, dacă sau au fost intentate de legitimar, sau au fost pre- 

" gătite de acesta, Se prescriu prin trecerea unui răstimp de cinci 

ani,— Dar, spre deosebire de querela inofficiosi /estamenii, mau 

o fire injurioasă. 
1 Querela inojficiosae donationis?.. 
Reclamant în această acţiune este legitimarul vătămat, care 

e rudă de aproape (scoboritor, suitor, frate şi soră germani, ori 

consânguini).—Moştenitorii acestuia, pot fi reclamanţi numai în 

cele două cazuri reamintite, când ea a îost intentată de legi-" 
timar, ori, cel puţin, a fost pregătită. — In sfârşit,  donato- 

rul tuturor bunurilor, care a: dobândit .copii, după ce a făcut 

donația, deasemenea poate îi reclamant 2. , 

Pârât poate fi: Intăi, dăruitu!, care prin donația primită. 

vatămă legitima porţie.—Al doilea, moştenitorii acestuia 4. 

Obiectul acţiunii este orice donaţie, chiar deghizată, care 

(fie singură, fie adăogată la alte liberalităţi de mai înainte) are de- 

efect să vatăme porția legitimă a reclamantului. — Ca să se 

aprecieze, dacă donația este inoficioasă, se ia de bază patrimo- 

niul, aşă cum se găseă în clipa facerii donaţiei5. 

Scopul şi efectele acţiunei sunt: 
Desființarea donaţiei inoficioase în proporţia voită, pentru 

ca reclamantul să-şi capete porţia legitimă. 
Dacă acţiunea este admisă se produc efectele următoare : 

Donaţia este desființată. . La început, pentru ca o donaţie să 

fie desfiinţată, fiindcă a vătămat porţia legitimă, trebuea, ca ea să. 

fi fost făcută cu cugetul rău, ca să înconjoare querela, ad elu- 

dendam (intervertendam) querelam inofficiosi, ca să îraudeze pe- 
copii, in fraudem liberorum?. Mai pe urmă, ori ce donaţie eră. 
desfiinţată, dacă eră prea mare (enormis, immoderata, inofficiosa) 8 
— Desființarea (rescissio) este admisă numai într'atât, cât cât e 

  

2) C., 3, 20, de inoff. donat. 
3) C.I 1, 5. 
4) V. a “sus $ 442, B, 1, p, Oi. 
5) D., 18,1, de contrah. emt., 36; C., 4, 3%, ecd., 7, c, h. t 1,3 5,6 

* 8; Novella, 2. 
6) C., h. î.2, 7,8 pr; Novella 92, cap. 1, pr. 

RU Vatic. fragm., 210 şi 211 ; „1, (31), de legatis, 78, $.3; C.A. te» 
1 şi 8 

8) Vatic. fragm., 280 şi 282; C., h. t., 1,2,3,4,6,7.
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- de nevoie, ca legitimarul să-şi capete porţia legitimăs. — Când 
sunt mai multe donaţii prea mari, sencepe să se desființeze 
cele mai nouăs: 

Impotriva acestei acțiuni pârâtul se poate apără, invocând 
- Său un mijloc de formă, şi anume prescripţia de cinci ani de la 
moartea dăruitorului0, sau un mijloc de fond, ingratitudinea le- 
gitimarului 1, 

II. Querela inofficiosae dotis. | | 
Reclamant este legitimarul vătămat, care e rudă de aproape.— 

Moştenitorii acestuia pot fi reclamanţi numai în „cele două ca- 
zuri de mai sus. 

Pârât, în vremea căsătoriei, poate fi soţul, care a primit 
-0 zestre prea mare. După desfacerea căsătoriei, pârât poate fi 
sau acel, care păstrează zestrea, sau acel, care e îndrituit so 
.ceară înapoi 12, a | 

Dacă acţiunea este admisă se produc efectele următoare : 
Zestrea este desfiinţată -în măsura, în care e de nevoie, ca legi-. 
timarul să-şi primească porţia legitimă. — Zestrele mai nouă 
sunt desființate mai întâi.. | : | 

Impotriva acestei acţiuni pârâtul se poate apără, invocând 
prescripția de cinci ani3, | 

-B. Porţia legitimă a patronului, a scoboritorilor lui şi a. - 
1ăturalnicilor lui până la al cincilea grad. Sa 

Dacă porția legitimă a acestor persoane a: fost: vătămată 
„prin acte între vii făcute în frauda lor, ele pot să ceară des- 
fiinţarea acelor acte: Sau prin actio Calvisiana, dacă sunt moş- . 
tenitoare al intestato. Sau prin actio Faviana în toate celelalte 
cazuri 4, 

C. Porţia legitimă' a văduvei sărace, 
Dacă această porţie e vătămată prin acte între vii făcute 

în folosul unor persoane, care sunt şi moştenitoarele soţului de- 
funct, văduva săracă are ufilis actio familiae herciscundae.— Dar, 

9) V. mai sus n.5. 
10) Cu ft» 9; Th. C, de inoff. testam,, 6, 

11) Novelia 92, cap. 1 $ 1 combinată cu Novella 115. 
12) C., 3, 30, de inof/. dot. 1. 
13) V. mai sus n. 10, 
14) Paul, Sent, III, 3; D., 38, 5, si quid in fraudem patroni, 1 pr. şi 3 4,3882 şi.3; C.. 6,5, eod.2, . a 

A



se susține de unii romanişti, că, în cazul în care acele acte sunt sau 

donaţii sau înzestrări, văduva are sau querela inojficiosae dona- . 

tionis, sau guerela inojficiosae a dotis 55.. 

Secţia Iv. | , 

SUCCESIUNEA IN BUNURILE UNUI LIBERT. 

Ş. 457. Generalităţi. ” 

“Vorba libert (libertus) arată pe acel liberat din robie, 
- pe aceea liberată din manus şi pe acei liberaţi din. starea 

de in mancipio esse, deci şi pe emancipaţi. 
Eliberatorul (manumissor) este, după cum ştim patronul 

celui eliberat. 
| Fiindcă succesiunea în bunurile lăsate de emancipaţi are - 

" destul de mare importanţă, de aceea mai ales trebuie să ne în- 
deletnicim şi cu succesiunea în bunurile unui libert. 

| Succesiunea ab intestato a patronului în bunurile lăsate de- 
libertul lui se numeşte jus applicationis. 

“Ne vom indeletnici pe rând cu succesiunea în bunurile lăsate: 

sau de un desrobit, sau de copiii unui desrobit, sau de persoa- 

nele eliberate de sub munus, ori din starea de in manicipio esse.. 

Succesiunea în bunurile lăsate de un desrobit!. 

.Ş. 458. Generalităţi. 

Bunurile pot fi lăsate de un desrobit, care dobândise sau 

cetăţenia romană, sau numai calitatea de Latinus Junianus, sau 

numai calitatea de peregrinus dedelicius. 
Să ne indeletnicim în parte cu fiecare din aceste ipoteze.. 

$ 459. Succesiunea în bunurile lăsate de un desrobit, care do- 
bândise cetățenia romană, 

O astfel de persoană are commercium deplin; deci şi com- 

„mercium mortis causa sau testamenti factio. -- Să vedem acum: 

15) V. mai sus n. 2—13, p. 938 şi 939. | 
1) ]., 3, 7, de succ, libert,; D., 38, 2, de bonis libert.; C., 6,4, eod.
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Regulile legii celor 12 table privitoare la moştenirea unei: astfel. 

de persoane, adică hereditas ex lege XII tăbularum, acelea ale 

edictului, adică bonorum possessio, şi schimbările făcute "de le- 

giuirile împărăteşti. 

A. Hereditas ex lege XII tabularum. 

1, Desrobitul cetăţean roman, poate, ca şi un ingenuus, să 

dispună de averea sa prin testâment, ori să nu facă testament. 

Pe la sfârşitul Republicii poate îi succedat şi contra tabulas !. 

'1) Dacă face testament, poate să dispună de averea sa 

ori cum va voi, chiat înlăturând pe patronul său. — Testamen- 

tul său poate să dea naştere sau la o succesiune testamentară, 

sau la o succesiune contra testamentului. 

2) Dacă desrobitul cetăţean roman moare intestatus, se a- 

plică regulele dela succesiunea unui ingernius, mort fără să fi: 

făcut testament, adică moştenirea sa este deferită (fără successio 

ordinum) în şirul următor? : | 

Intăi, vin la moştenire sui.— Dar, copiii născuți înainte de 

desrobire nu sunt sui. 

Al doilea, vin acei, care ţin loc de adgnaţi, adică 

patronul, patroana, scoboritorii. de gradul întăi ai acestora 

„şi numai scoboritorii bărbaţi de gradele următoare, cei mai 

apropiaţi înlăturând pe cei mai îndepărtați, fără successio gra- 

„duum.  — Pe vremea lui Cajus nu veneă fiica patronului 

(poate voconiana ratione) 3. Pe urmă, poate de la lex Julia şi 

Papia Poppaea, a venit şi această fiică, fiind privită în mod 

fictiv ca fiu (filiam fingebat esse filium) 4. 
Şi al treilea, vin gentiles. 
Deasemenea se aplică segulele dela ingenui, că nu se admite 

nici Successio graduum, 5 şi că împărţeala, în clasa întăia se face 
in Stirpes, iar în clasa doua in capita, chiar dacă ar veni împreună 

sau mai mulţi patroni, sau mai mulţi copii de patroni, care ar 

fi avut părţi neegale în averea fostului lor rob. 

1) Cajus, 3 S$ 40—41; Ju h. tu, pr. şi $3. 
2) Cajus, 3 S$ 40, 46, 49, 51, 58, 

3) Cajus, 3 $ 58. 
4) Ci &. î.4$ 13, 
5) Uipian, Reg., 27 ss 2 şi 3; Paul, Sent., UI, 2, 2. - 

6) Ulpian, Reg., 27 $ 4; Paul, Sent., III, 2, 3; Caius, 3 $ 59; D., ft. 

23 $ 1; Cu h.t,4519. | NE
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| Capitis deminutio sau a desrobitului, sau a patronului stânge îndrituirea de. moştenire izvorând din patronat? 
B. Bonorum possessio. , 
I. Pe vremea lui August, desrobiţii ajunseseră foarte bogaţi. Pentru “ca patronul să .nu fie înlăturat de la bunurile lăsate de “un desrobit.al său nici prin testamentul făcut de acesta în fo- losul unei persoane streine (extraneus), nici prin crearea din partea desrobitului de viitori suj artificiali (cu ajutorul unei adopții, ori al unei in manum conventi) £, pretorul a schimbat regulile lui “jus civile şi a rânduit:9 Desrobitul, la a căruia TNOŞ- tenire vor veni, fie testamentar, fie ab intestato, persoane, - care nu-s copiii săi fireşti, e obligat să - păstreze  ju- mătate din averea sa (dimidia pars), ca porție legitimă, pentru patronul său, pentru fiii acestuia, p. c. şi pentru nepoţii născuţi din bărbaţi; nu însă şi pentru patroană, pentru fiicele şi nepoatele patro- nului, nici pentru vre un alt scoboritor din. fiicele lui:— Iudrituitul câpătă această dimidia pars sau printr'o bonorum possessio con- | tra tabulas, sau printr'o bonorum possessio intestați (Care, dacă este încuviinţată. contra acelora, care sunt sui artificiali, se numeşte bonorum possessio contra suos heredes non naturales 2), sau prin actio Calvisiana, sau prin aclio Faviana |.. 

Pretorul ma impus şi desrobitei, cetățeană romană, obli- gația de mai sus, pentru că, pe de o parte, ea, neputând adoptă, nu-şi poate creea viitori sui artificiali; iar pe de altă parte, fiind “Sub tutela patronului său, nu poate face testament făr” de aucto- ritatis interpositio a acestuia 12, 
” Copiii desrobitului, care fuseseră preteriţi prin testamentul tatălui lor, capătă bonorum possessio contra tabulas î, 
„Instituiţii printr'un testament valabil (fie după jus civile, fie după dreptul pretorian) capătă bonorumă possessio secundum tabulas 14. | 

| 
7)"Cajus, 3 $ 51; Ulpian, Reg. 27 $ 5, 29 Ş 2. 
8) Cajus, 3 $ 40, Uipian, Reg. 29 $ 1; |. fit pr. 9) Caius, 3 $ 41; |, ft, S4; Dn LSŞişi2 3 Ss 10, 15 şi 18, 12$$ 3 şi 4, 50. 
10) Cajus, 3 s$ 41 şi 49; Ulpian, Reg. 29 $8:1, 5 şi 6; Paul, -* Sent, II, 2, 3. 
11) V. mai sus 8.455, n, 14, Pi 

"12) Cajus, 1 $ 192,3 $ 43; Ulpian, Reg, 29 ş 2.
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li) In ce priveşte bonorum possessio intestati pretorul a a- 
dăogat la cele patru clase ale sale încă trei (pe care le-a inter- 
calat între acelea patru) pentru a asigură îndrituirile izvorând din 
patronat. 15 

-1) Aceste şeapte clase sunt următoarele : 
Intâi, ex edicto unde liberi liberti. 

„Al doilea, ex edicto unde legitimi, dar cu successo graduum 16, 
Al treilea, ex edicto unde cognati. — In această: clasă intră 

numai copiii, care se năşteau după desrobire, p. c. şi scobori- 
torii acestora !7, 

Al patrulea, tur -quem ex familia (Scilicet patroni) here- 
dem esse oporlet.—Aci intră: Patronul, patroana, p. c. şi copiii şi 
ceilalţi adgnaţi ai patronului în şirul legal!$,—Dacă şi patronul 
este desrobit, tot în această clasă intră şi patronul patronului !9. 

AI cincilea, ex edicto unde patronus, patrona, liberi et parentes 
eorum.— Aceste persoane vin şi în această clasă. a cincea din pri- 
cină, că sau mar mai putea veni într'o clasă de mai înainte în 
urma unei capitis deminutio, sau neglijaseră să-şi valorifice în-: 
drituirile lor în clasele de mai înainte înlăuntrul răstimpului fixat 
de edict pentru aceasta 2%, 

| Al şeaselelea, ex edicto unde vir et uxor?!, 
Şi al şeaptelea, ex edicto unde cognati manumissoris. Aci' 

intră cognaţii cei mai apropiaţi ai patronului pănă la al şeaselea 
grad, tot cu successio graduum, iar dintre “cei de al şeaptelea 

- grad numai scoboritorii din văr, sobrino nati 2. 
2) Patronul pierde. îndrituirile de succesiune, pe care i le dă 

edictul: Dacă cere şi capătă operae şi munera făgăduite la des-. 
7 

13) V. mai susn. 1. 
14) Ulpian, Reg., 28 $ 2. 
15) Ulpian, Reg. 293 $ 7; Collatio, 16 $ 9, 1 3, 9, de bonor. pos., S£ 

3,4 şi 5. 

16) D.,â.t, 2 pr. şi $ 2. 

17) Novella Valentiniani, 1, 23; C., 6, 57, ad Sc. Orphit,, 6; c; h. i 
4 $$ 10, 11 şi 12; ]., 3, 6, de gradibus cogn,, $ 10. 

18) Ulpian, Reg., 28 $ 7; Collatio, 16, s 9. 
19) C., h. t., 4, $ 23. | , 
20) V. mai sus n. 18.—D., pp. î., 18 Theophil,- Parapir. ad ]., 3, 9, 

de bonor. poss., $ 3. 
31) Ulpian, Reg., 28 $-7; ]., 3, 9, de bonor. poss. '$ 3, | 
22) Ulpian, Reg.,28 $7; Vatic. fragm., 301; ]., 3, 9, de bonor poss., Ş3-
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robire, Dacă primeşte echivalentul acestora. Şi, dacă le remite 
(adecă, dacă iartă pe desrobit de operae şi munera) %. 

C. Schimbările făcute de legiuirile împărătești. 
I. Intâi, îndrituirile izvorând din patronat au fost întinse. Apoi, 

„ Sau făcut schimbări în folosul desrobitului şi a familiei sale, sa 
năzuit a se apropiă cognaţia de adgnaţie şi pe cât s'a putut, să 
se dea celor două sexuri îndrituiri de o potrivă. 

1) Lex Julia et Papia Poppaea a întins îndrituirile patro- 
nului şi la femei şi scoboritorii femeiei, dacă ele au numărul 
legal de copii, ori se bucură de jus liberorum. De atunci, des- 
robitul -e obligat să păstreze dimidia pars de mai sus, şi pentru 

“patroană şi copiii ei, p. c. şi pentru fiicele şi nepoatele. patro- 
nului, care o vor căpăta prin bonorum possessio ut ex legibus2:, 

“Tot lex Julia și Papia Poppaea a deosebit pe desrobitul 
centenarius, adică acel, care are o avere de cel puţin 100.000 de 
sesterţii, de “acel necentenar, şi a rânduit, ca la moştenirea (fie 
testamentară, fie ab intestato) a unui centenarius, mort fără: să 
lase cel puţin trei copii, să vină patronul şi patroana, care au 
trei copii şi anume la o porţie virilă dimpreună cu copili fi- 

„reşti ai mortului, care sunt în număr mai mic de trei35, 
In sfârşit, lex Julia și Papia Poppaea a mai rânduit: Ca. 

desrobita, având sau trei, sau patru copii, să fie liberată de 
tutela mulierum şi să ajungă capabilă să-şi facă singură testa- 

mentul, Dar, pentru ca patronul să nu fie înlăturat prin testa- 
mentul desrobitei, a mai recunoscut patronului îndrituirea la o 
porţie legitimă egală cu o porţie virilă, care variază după nu- 
mărul copiilor supraveţuitori desrobitei 2%, 

2) Senatusconsultum Orphitianum, deterind copiilor hereditas 
ab intestato a mamei lor, ştirbeşte îndritairile izvorând din patronat. 

„Se pare, că s'a îngăduit, ca patronul să vină dimpreună Cu Co- 
piii mamei cu îndrituiri egale27, 

3) Novellă Valentiniani. de libertis, XXIV, 2 — 8 şi C., 6,4, 
de bonis libertorum 3 şi 4, a lui Justinian au rânduit, că: 

23) V. mai sus $ 373, n. 13, p. 694. 

24) Cajus, 3 SŞ 46, 50 şi 52; Ulpian, Reg: 29 s$ 5—7;]„h. t., 82. 
25) Cajus, 3 $ 42; ]., h. î., SS 2şi 3; D., 37, 14, de jure patron., 16- 
26) Cajus, 3 $$ 40—53; Ulpian, Reg,, 29 S$ 3—7; J,h.t1,82. 
27) Uipian Reg., 29 $ 2; D, 38, 17, ad Sc. Tertull., 1 pr. şi $ 9. — 

V. Maynz, |. c. Il, $ 370, n. 48. _ 
28) V. şi ]., 3, 7, de suce. liberi., Ş 3.
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Patronul nu-i îndrituit la nimic, dacă desrobitul centenarius 
lasă copii fireşti, fie născuţi chiar înainte .de desrobire, care, 
până la Novela 115, vin la moştenire, fie ab intestato, fie contra 

tabulas (adică contra unui testameni, care sau vatămă regulele 
înmoştenirii şi acelea ale desmoştenirii, sau este inofficiosum) ; 

iar dela Novella 115 vin la moştenire contra unui testament, care-i 
.desmoşteneşte pe nedrept. 

Patronul, scoboritorii săi fireşti (nu şi cei adoptivi), p. c. 
Şi lăturalnicii până la al cincilea grad vin la întreaga moştenire, 
dacă desrobitul a murit intestatus şi fără moştenitori de felul 
celor de mai sus (fără copii fireşti). 

Dacă desrobitul centenarius a lăsat un testament valabil şi 
eficace, cuprinzând rânduieli în folosul persoanelor streine de . 

familia sa, atunci patronul, scoboritorii săi fireşti şi lăturalnicii 

săi până la al cincilea grad, adică aceleaşi persoane. de mai 

sus, vin la o legitimă porţie de o treime, pe careo capătă, sine 
onere, prin bonorum possessio. contra tabulas. — Desrobitul ne- 
centenar poate să testeze fără nici o mărginire. 

Justinian a admis successio graduum în îolosul. tuturor în- 
„„drituiţilor de mai sus; 

Impărţeala se face totdeauna in capila, în caz de concu- 

renţă între mai mulţi îndrituiţi de aceştia. 

1. Incă din vremea lui Claudiu, pe temeiul unui senatus- 

consult, se poate împiedecă trecerea îndrituirilor de patronat la 
toţi scoboritorii imediaţi ai patronului, care moare înaintea des- 

robitului său. Acest senatusconsult îngăduie patronului, care are 
„cel puţin doi copii sub puterea sa, ca, pentru cazul arătat, să 

aleagă printre acei scoboritori sau pe unul, “sau pe mai mulţi, . 

cărora să le treacă exclusiv îndrituirile de patronat. Această ope- 
" raţie juridică se numeşte adsignare libertum %. 

Ş 460. Succesiunea în bunurile lăsate: de un desrobit, care a 
dobândit numai calitatea de Latinus Junianus. 

'Robul poate să dobândească această calitate sau cu voia 
stăpânului său, sau făr'de voia acestuia, prin hatâr împărătesc. 

29) D,, 38, 4, de adsignandis libertis ; ]., 3, 8, de adsignatione libertorum-
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I. Cu voia stăpânului robul a dobândit calitatea de Latinus 
Junianus,: 

1) Acesta are commercium inter vivos; dar, n'are commercium: 
mortis causa sau testamenti factio, şi de aceea, după cum ştim, 
se zice, că trăeşte liber şi moare rob. Deci, nici el nu poate 
dispune de averea sa prin testament şi de aceea, această avere 
este dobândită ca un peculium, care se'ntoarce la stăpânul său 
şi anume 2: 

Sau la patronul desrobitor, manumissor, dacă acesta trăeşte. — 
In cazul, în care sunt mai mulţi patroni desrobitori, ei îm- 
part averea în părţi proporţionale cu toasta lor îndrituire de 
proprietate, 

Sau la „moştenitorii, fie testamentari, fie ab intestato, ai 
acestui patron desrobitor, care, înainte de senatusconsultul Lar- 

„gianum (42 d. ch.), dobândesc acea avere fără deosebire între 
înmoşteniţi şi desmoşteniţi; iar, de la acest senatusconsult, 
copiii, nedesmoşteniţi ai patronului trec inaintea celorlalţi moş- 
tenitori. | 

2) De la Justinian, aceste regule nu se mai aplică, fiindcă, 
ne mai existând Latini Juniani, mare la cine să se aplice 3, 

II. Prin hatârul (favoarea) împăratului şi fărde vola stăpâ- * 
„nului robul a dobândit calitatea de Latinus Junianus. 

De la Trajan regulile de mai sus au fost întinse şi la 
acest caz. — Dar Hadrian a deșfiinţat rânduiala lui Trajani. 

Ş, 461. Desrobitul, care a dobândit numai calitatea de 
peregrin dedeticiu. 

„Acesta n'are commercium ; deci, el nu poate, dispune prin 
testament de averea sa, De aceea, aceasta este dobândită de 
patronul desrobitor, sau ca peculium, conform celor spuse mai . 
susi, sau. ca fiereditas, conform. regulelor de mai sus privitoare 

1) Cajus, 1 $ 23 şi 3 $55; ].,h.1,84; C, 7, 6, de latina liberi. 
toi, 1. 

2) Cajus, 3 $$ 55—62; ]., fn. t., $ 4.—Patronul putea chiar să lase 
legat pe Latinus al său. Cajus, 2 $ 195; Pliniu, Epist, X, 105. » 

3) -C., 7, 6, de latina lib. toll., 1. 
4) Cajus, 3$ $ 72—73,j, h.t,$4. 
1) V. mai sus $, 460, n. 2. p. 946.
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la desrobitul cetăţean roman? , făcându-se deosebirile înşirate de .. Cajus3. E | 
De la Justinian, aceste regule nu se mai aplică, fiindcă, 

ne mai existând peregrini dedetici, 'nare la cine să se aplice, 

Succesiunea în bunurile lăsate de copiii unui desrobit cetățean roman morţi intestați şi fără să rămână în 
„urma lor nici sui şi nici adgnaţi. 

$. 462. 
Deosebim două cazuri: Aceşti copii au îost născuţi după 

desrobirea tatălui lor, ori înainte de desrobire, 
A. Născuţi după desrobirea tatălui lor. 

, |. Hereditas ex lege XII tabularum, î 
Se pare că jurisprudenţa  deferă moştenirea acestor per- 

soane atât patronului lor, cât şi scoboritorilor patronului, pri- 
vindu-i ca adgnaţi'ai acelor copiii. : 

II. Bonorum possessio. o 
Până la Justinian, se pare, că pretorul. acordă posesia bu- 

nurilor acestor persoane atât patronului, cât şi cognaţilor lui2,. 
De la Justinian, bonoriin possessio este acordată numai 

patronului şi. patroanei3. - 
B. Născuţi înainte de desrobirea tatălui lor, 
Aceşti copii rămân robi, afară numai dacă nu-s cuprinşi 

în actul de desrobire, în care caz moştenirea lor se regulează 
ca mai sust, Sa 

Succesiunea în bunurile lăsate de persoanele. eliberate Sau de sub manus, sau din starea de in mancipio esse. 

Ş. 463, 

| Aici intră şi emancipaţii. De aceea, această succesiurie are foarte mare însemnătate la Romani. 

  

2) V. mai sus $, 459, p. 940 şi urm, 
3) Cajus, 3, $ $ 57, 14— '76. 
4) C., 7, 5, de dediticia libert. toll, 1. E 1) Cicero, de oratore, I, 39.—V. Maynz, |. c., III, $ 370, n. 19. 2) Collalic, 16 $ 8; C., e. t, 4$ 23, 
3) Cît, 4$323. 
1) V. mai sus $ 459, p.
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Emancipatorul, care liberase pe cineva de sub puterea pă- 

rintească, ajunge patronul  emancipatului. De aceea, după cum 
am văzut, tatăl firesc păşea la emancipare, ca să poată dobâridi 

el îndrituirile patronatului (jura patronatus) !. 
Această succesie este regulată ca şi a desrobitului cetă- 

ţean roman. 

A, Hereditas ex lepe XII tabularum. 
Deosebim moştenirea lăsată de un fiu emancipat, de aceea - 

lăsată de o fică emancipată. 
|. Moștenirea a fost lăsată de un fiu emancipat. 

In acest caz se explică regulile de mai. sus?. 

II. Moştenirea a fost lăsată de o fiică emancipată. 
. Dacă ea a făcut testament, se aplică regulile de mai sus?. 
Ducă a murit infestata, atunci, fiindcă nu poate avea sui, 

moştenirea sa va fi deferită adgnaţilor, adică patronului şi adg- 
naţilor celor mai apropiaţi. ai acestuia ie iar “în lipsa adgnaţilor, 

„va îi deferită gentililor, . 
B. Bonorum possessio, 

|. Când emancipatul moare testatus, lăsând instituiţi alte per-- 
soane de cât pe copiii săi fireşti, patronul vine la jumătate din 

moştenire (porţia legitimă) şi poate cere .possessio dimidiae par- 
„tis bonorum3.— Dar, nu are nici,actio Calvisiana, nici actio Favi- 

ana, fiindcă este nedrept, ca persoanele ingenue să nu poată 

înstreină bunurile lor (guia. iniguum est ingenuis hominibus non 
esse liberam rerum suarum alienationem) +. 

II. Când emancipatorul moare intesfatus, deosebim două ipoteze: 

Patronul este parens maniumissor. In acest caz se aplică re- 
gulile de mai. sus5. 

Patronul este un extraneus manumissor,. In acest caz, vin 

înaintra patronului zece persoane în clasa a doua”a edictului, 

între sui şi patronul extraneus, Acele decem personae sunt: Pater, 
mater, filius, filia, avus, avia, nepos, neptis, frater şi soror$. 

C, Schimbările făcute de legiuirile împărăteşti. 

1) V. mai sus $ 367, C, II, n. 15, p. 672. 
2) mai sus $ 459, p. 940 şi urm, 
3) D., 37, 12, si a parente qui manumissus est, D,,. 38, 17, ad Sc- 

Tertull., 2 s $ 15 şi 16. 
4) D., 37, 12 si a parente, 2. 

5) V. mai sus $ 459, n, 15 şi urm, p. 943. 
6) Collatio 16, 9, 2; ]., 3, 9, de bonor. poss. $$ 3 şi 4.
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Îl. Senatusconsultul Tertulian, — în lipsă de scoboritori, tată şi 

fraţi consanguini ai emancipatului mort, fără testament,— de-- 

feră moştenirea ab intestato a acestuia, mamei şi surorilor lui 

consariguine împreună 7. 
II. Senatusconsultul Orphitian deferă moştenirea ab intestato- 

a mamei emancipate “fiilor ei emancipaţi priviţi. ca fadgnaţi 

- restituti; dar, nu şi fiicelor. — Mai pe urmă,ţpe cale de interpre- 

tare, moştenirea a fost deferită şi fiicelor mamei emancipate 8, 

III. Valentinian li deferă moştenirea ab ineslafo a mamei eman-: 

cipate şi copiilor fiicei emancipate ?. - 

IV. In dreptul nou emanciparea niu se mai face prin “manut- 

missio, şi deci nu mai este supusă efectelor acesteia 19. De aceia: 

Nu mai putem întâlni. un patron extraneus.$ Deci, privilegiul celor 

decem personae nu mai are nici o rațiune de a există!i. — Dar 

patronatul ilui parens emancipator continuă să existe şi i Jus- | 

îinian are grijă să” spună, că acesta este îndrituit sau la (porţia 

legitimă), dacă emanncipatul moare, lăsâd testament, prin care nu- 

meşte moştenitori persoane streine 12, sau la toată moştenirea, a, dacă 

moare intesiatus şi fără scoboritori fireşti 1%, 
V, În anul 528 Justinian” rândueşte, ca în cazul, în care 

emancipatul lasă fraţi, . surori şi mamă, fraţii şi surorile să fie 

preferaţi părinţilor, iar aceştia să se mulţumească cu uzuiructul 

a două treimi, pe care să-l împartă între eitî. — Această rân- 

duială a fost reprodusă şi confirmată din nou în anul 532%, 
VI. De la Novelele 118 şi 127 ale lui Justinian, moştenirea 

ab intestato în bunurile lăsate de un emancipat este supusă 

la aceleaşi regule, ca şi.în bunurile lăsate de un ingenuus 6. 

7) V. mai sus $. 404, A, p. 783 şi. urm. 

8) V. mai sus $ 404, B, p. 784. 

9) Th. C,, 5, 1, de legit. hered,, 8. 

10) V. mai sus $ 367,C, Ii, n. 15, p, 672. 
11) ]-» 3, 2, de legit. adgn. suce., s 8; ]., 3, 9, de bonor.:poss., $.4; 

C., 6, 4, de bonis libert., 4 $-25. 
12) C,, 6, 4, de bonis libert., 4 Ş 25. - 

13) V. mai sus n. 12. 

14) C., 6, 56, ad Sc. Tertull., 7 $ 1. 
15) C., 6, 58, de legit. hered,, 13. 
16). V. mai sus $ 405, p. 786 şi urm. i Ma
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CAP, 1. 

Dobândirea moştenirii. 

„. Secţia 1, | 

CHIPURILE De DOBÂNDIRE A MOŞTENIRII. 

Ş. 464 Generalităţi, 

| A. Moștenirea este o îndrituire şi anume îndrituirea de a succedă per universitate. | „- Si 
Ştim, dela dobândirea îndrituirilor !, că, în regulă generală, 

o' persoană nu poate să dobândească o îndrituire de cât, dacă 
face un act, care să aibă de efect dobândirea acelei îndrituiri, 
adică, de regulă, dobândim o îndrituire numai printr:o arătare 
(manifestare) de voinţă. — Tot aşa:i şi la dobândirea moştenirii: 

Il. Regula este, că, pentru ca o persoană să dobândească 
o moştenire, care i-a fost deferită, trebuie să-şi arate voința, să 
facă un act-de dobândire, adire hereditatem. | 

In adevăr, prin deschiderea şi: deferirea unei moşteniri, 
„“delatus nu dobândeşte acea moştenire, nu se face şi nu este încă 
moştenitor, ci are numai facultas adquirendi, adică putinţa de a 
dobândi moştenirea, de a se face moştenitor şi deci dea fi moş- 
tenitor. 

Dar, pentru ca delatus să dobândească moştenirea, trebuie 
de regulă, ca el să facă un act de dobândire. Numai în urma 
unui astie] de act, el se face şi este moştenitor, - 

Acest act de dobândire a moştenirii este o arătare unila- 
terală de voință a delatului, care trebuie făcută după deferirea 
moştenirii, — El nu poate fi făcut înainte de deferirea moştenirii. — 

_Ba, mai mult de cât atâta: Nu numai, că nu este îngăduit, ca 
acel act să ție făcut înainte de deferirea moştenirii; ci, dacă e 
tăcut înainte de deschiderea moștenirii, adică înainte de moartea 
persoanei, care lasă moştenirea, delatul este lovit de infamie şi, 
după cum am spus? şi vom mai spune 5, ajunge indignus şi 

  

„DV. Vol. |, 1, $ 33,11, 3. p. 1% şi urm. — V. mai sus $ 400, C, p. 733 şi urm. - , 2) V. mai sus $ 400, A, 1,1, n. 2, p. 767. 
3) V. mai.jos paragratul: Incapacităţile de a culege moştenirea şi “cauzele de indignitate, Di - NE
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pierde îndrituirile sale eventuale la acea moştenire, hereditas 
ei ut indigno aufertur. 

Actul de dobândire a moştenirii civile (hereditas) se nu- 
meşte adilio. Ea este de două feluri. Formală, creto, şi nefor- 
mală (nuda voluntate) — Adilio netormală, la rândul său, este .de- 
asemenea de două feluri, expresă şi tacită. Cea expresă se nu- 
meşte aditio propriu zisă; iar cea tacită se numeşte pro herede 
gestio. — Actul de dobândire a moştenirii pretoriane (bonorum 
Dossessio) se numeşte adgnitio. 

Aşa dar, întru cât, de regulă, pe lângă deferirea moştenirii, 
trebuie să se facă şi un act dobândire al ei, şi întru cât acest 
act nu se face: odată cu  deferirea moştenirii, de acea, de regulă,: 
deferirea. moştenirii (fereditatis delatio) şi dobândirea moştenirii 

"(hereditatis adquisitio) nu se 'ntâmplă în aceeaş. clipă. 
II. Abatere. 
Uneori, pentru dobândirea moştenirii civile. (au şi a celei: 

_pretoriane) nu-i nevoie de un act de dobândire, de o arătare 
de voinţă de a dobândi, ci este deajuns deferirea moştenirii. — 
In aceste cazuri, hereditatis delatio (deferirea moştenirii) şi here-. 
ditatis adquisitio (dobândirea moştenirii) sentâmplă în aceeaş clipă. 

B. Din cele de mai sus urmează, că: 
l.. In cazul, în care moştenirea e dobândită în urma unui 

act de dobândire, avem de a face cu o dobândire voluntară. 
“In cazul, în care moştenirea e dobândită, fără să mai fie 

nevoie de un act de dobândire, avem de a face cu o o dobândire 
necesară, 

II. De regulă,. moştenitorii sunt moştenitori voluntari (he- 
redes voluntarii sau exiranei). 

Prin abatere şi numai pentru moştenirea civilă moşte- 
nitorii sunt moştenitori necesari (heredes necessarii sau domestici). 

Dobândirea necesară a moştenirii civile 1, 

$ 465.. Generalităţi. 

A. Dobândirea necesară a moştenirii civile este. acea do- 
bândire; care, prin abatere de la: regulile generale, nu cere, ca... 
delatul să facă un act de dobândire. 

1) ]., 2, 19, de heredum qual, et differ.; D,, 29, 2, de adquir. vel omit. 
hered.; C., 6, 30 de jure deliberandi et de adquir, hereditate,
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„_B. Delaţii, care dobândesc moştenirea în âcest chip, se nu- 
-mesc după cum am spus, heredes necessarii. Despre ei se spune, 
după cum deasemenea am văzut, că dobândesc moştenirea ipso 
iure, de plin drept, fie că vor, fie că nu vor (Sive velint sive 

nolint), că se fac moştenitori făr 'de: voie (invit i heredes fiunt 2) 
|. Moştenitorii necesari sunt de două feluri: Sui et nces- 

sarii şi numai  necessarii. 
1) Heredes sui et necessarii 2. 
Aceştia sunt delaţii, fie numiţi (Instituti), fie ab intestato, 

de condiţie liberă, care “ 
sau se găsesc nemijlocit sub puterea părintească a lăsăto- 

rului moştenirii. | 
„Sau puteau să se găsească nemijlocit sub acea putere, 
'sau se găsesc nemijlocit sub manus ă lăsătorului Moş- 

tenirii, 

2) Heredes necessarii +, 

Aceştia sunt numai delaţii numiţi (înstituti) şi anume : 
Robii numiţi moştenitori, adică instituiţii de condiţie neli- 

beră, care se găsesc sub dominica potestas a testatorului. 
“ Persoanele, care nemijlocit se găsesc in causa mancipii -a 

testatorului.— Astfel de persoane sunt acei copii, care vremelnic 
se găsesc in mancipio, pentru ca,să se păşească la emancipa- 
rea lor, | B 

„Instituiţii de condiţie liberă, care se găsesc mijlocit sub pu- 
terea părintească a testatorului. | 

II. Moştenitorii necesari, după cum am spus, dobândesc moş- 
tenirea fără să facă nici un act de dobândire. — De ce? Care . - 

„este temeiul acestui chip de dobândire? 
"Ştim, că persoanele, care se găsesc sub puterea unui. pa- 

terjamilias, nu pot să dobândească nimic pentru ele, ci numai 
pentru paterfamilias al lor. Prin urmare, în averea acestuia se 
găseşte şi averea dobândită de acei de sub puterea lui. Când 
se deschide moştenirea, aceştia intră în stăpânirea averii dobân- 
dită de ei, care se găseşte în averea lui paterfamilias. Ei 

2) Cajus, 2 S$ 153—160; Ulpian, Reg., 22 $$ 24, 25, 32; |, *h. tu pr. 
3) Cajus, 2 S$ 156, 157, 159 şi 160; J.,[.Lt.$2.1 - 
4) V. mai sus n, 2. ”



— 953 — 

nu dobândesc un patrimoniu strein; ci, în acest caz se întâmplă 

ceva asemănător cu o consolidare 5. ' | 

C. Dobândirea necesară a moştenirii civile are şi foloase 

şi neajunsuri. 
|. Foloase. 

Moştenitorii necesari, dacă nu fac nici un act de dobân- 

dire, nu sufere nici o pagubă. 

Ei, fiindcă dobândesc moştenirea, îndată ce le-a fost 

deferită, m'au să se teamă de usucapio pro -herede: Moştenirea 

nerămând deschisă şi făr.de stăpân, nu poate să. fie dobân- 

dită prin acest fel de usucapie. 

Fiindcă ei dobândesc moştenirea, îndată ce le-a. fost de- 
ferită, ea face parte din patrimoniul lor, aşa că dimpreună cu 

acesta trece la moştenitorii lor. — Deci, pentru moştenitorii ne- 

cesari n'a fost nevoie să se plăsmuească transmiteri, (ransmissio- 

nes, prin care facultas adquirendi să treacă ia moştenitori, 

II) Neajunsuri. 

Moştenitorii necesari, făcându-se e moştenitori- volens nolens, 

se fac şi în cazul, în care moştenirea este încărcată de datoriii - 

(hereditas damnosa) şi deci trebuie să le plătească ultra vires 

hereditatis chiar din punga lor €. 
D. Dobândirea necesară a fost recunoscută de ordinea de drept, 

din pricina foloaselor de mai sus, mai ales, că singurul neajuns a 

fost şi el înlăturat prin plăsmuirea a două instituţii: Beneficium 

abstinendi (facultas abstinendi, potestas“ abstinendi) şi separatio 

bonorum. 

466. Beneficium abstinendi. 

A. Indrituiţi la acest beneficiu sunt toţi heredes sui et ne- 
cessari (care în totdeauna sunt de condiţie liberă) şi dintre: fe- 

redes necessarii numai acei de condiţie liberă. Ei, când sunt 

puberi, pot să se abţină dela dobândirea moştenirii. deterite, 

dacă declară, că se abţin, ori dacă se feresc de orice amestec . 

inmixtio, în moştenire !. Când sunt impuberi, nu pierd acest be-.. 

- neficiu, chiar dacă nu se feresc de inmixtio 2. 

5) D., 28, 2, de: liberis et postumis, 14.—V. Eck,, |. c., $ 38. 
6) Cajus, 2 '$ 154 |,f.t,$! 
1) D,, RIS, 2,20, 57 pr și $ 1, 71 Ș33—9Ql; Da 20, 8, 

dr vulg. et pupill. substit., 10 $ 2; ]., h. t., 83 5 şi 6; Cajus, 2$ 163. 
9 DB LU şi 57.
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Indrituiţi mai sunt şi moştenitori unui  heres suus et! . 
necessarius în aceleaşi condiţii3. ' 

Toţi pot cere un răstimp, ca să se gândească „Şi să chib- zuească, spatium deliberandi, dacă să se abțină, ori nu, | 
B. Prin inmixtio se înţelege săvârşirea de fapte, care pre- 

supun cugetul de a se purtă ca moştenitor, animus heredis, care adică 
presupun, că moştenirea a tost dobândită. — După cum vom 
vedeă, cam tot astfel de fapte se cer şi pentru dobândirea moştenirii 
prin pro herede gestio. Deci, inmixtio este aproape orice faptă, care e şi o pro herede gestio5. i 

C. Efecte. Dela plăsmuirea acestui beneficiu, situaţia celor 
îndrituiţi la el este următoarea, E 

I. Dacă mau făcut nici un actprin care să piardă bene- 
ficiul, dacă adică nu s'au făcut vinovaţi de inmixtio, mau să se teamă de nimic din partea 'creditorilor moştenirii. In adevăr, 
dacă aceşti creditori îi vor: da în judecată, ei pot cere spatium 
deliberandi$. | 

II, Dacă. ei declară, că se abţin:- 
1) Acel, oare s'a abținut, abstinens, rămâne moştenitor numai cu numele, păstrează nudum nomen heredis?. Această poate să «aibă următoarea însemnătate: | | 

In caz de substituție pupilară, testamentul pupilar rămâne în picioare, chiar dacă absfinens a fost Singurul. instituit în tes- „tamentul patern; căci, deşi e moştenitor numai cu numele, totuş există un moştenitor în testamentul patern şi deci acesta ră- mâne în picioare?, PIE 
Deasemenea, fiindcă există. moștenitor, rămân fideico- misele universale, desrobirile şi numirile de tutori, | 2) Mai departe, abstinens pierde toate foloasele şi e la adă- post de toate neajunsurile calităţii sale de moştenitor, adică se 
3) V. mai sus n. 1. 
4) D., 28, 8, de jure delib,, 2, 8 şi 9; C.,6, 30, eod., 19,. 
5) D. h. î 20; Chitu. | 

6) V. mai sus n, 4, 
7) D., 26, 8, de auct. tut., 24, 
8) D., 29, 4, si quis omissa c. testam, 1 $7; D., 36, 1, ad Se, Trebell., 27 $ 3; D., 40, 5, de fideic. libert., 30-$ 10; D., 38, 17, ad Sc. Ter- iul, 2 Ş 8: | 

9) D., hi. t, 41 şi 42; D., 27, 6, de vulg. et Pupill. substit., 2$ 1 in fine, 12: 10) D., 36, 1, ad Se, Trebell., 27 Ş 3; D., 40, 4, de manum, testam,, -32; D., 40, 5, de fideic, libert., 4 $ 1, 22 ş 2, 26 $ 7, 28 s 4, 30 S$ 6—11.
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găseşte în aceeaş stare, ca şi.cum ar fi repudiat moştenirea. Pe 

scurt sezice, abstinens pierde toate efectele economice ale ca- 
" lităţii sale de moşţenitor. Deci, nu poate fi reclamat de credi- 

torii moştenirii ; dar, nici nu poate reclamă pe datornici moşte- 
nirii!t, 

3) Dacă abstinens este o filia sua, nu-i obligată să rapor- 
teze zestrea primită (nu-i obligată să facă aceea ce, după cum 
vom vedeă, se numeşte collatio dotist2), 

4) Indrituirile, care s'au stins prin contopirea patrimoniului 
defunctului cu patrimoniul abstinentului (contopire rezultând din - 
dobândirea necesară a .moştenirii), trebuie reînfiinţatet3. 

5) In cazul, în care există substituiţi, moştenirea va fi de- 
ferită acestoratt, 

6) In cazul, în care nu există substituiţi şi sunt mai mulţi 
comoştenitori instituiţi, din care numai unul, ori numai unii se 

* abţin, părţile lor, ajunse libere, măresc proporţional părțile ce- 
lorlalţi!5. 

7) In lipsă de substituiţi şi de comoştenitori instituiţi, 
moştenirea este deferită ab intestato rudelor de sânge!s. 

-.8) In sfârşit, dacă nu există nici un fel de moştenitori, . 
creditorii pot cere missio in bona şi să păşească la proscripiio 
et vendilio bonorum,.ori la distractio bonorumti. : 

9) In dreptul vechiu, dacă nu se ajunsese încă până aici 
şi dacă nu se înstreinase nimic din bunurile moştenirii, absti- 
nentul poate reveni asupra abţinerii sale. Dacă revine, îşi re- 
capătă calitatea de moştenito18, 

10) Mai mult de cât atâta: In cazul, în care se făcuse înstrei- 
narea, abstinentul poate reveni asupra abţinerii sale, după ce 
mai întâi obţine in integrum restitutio. — Justinian a mărginit 

11) D., fi. î., 20 $ 4; 57 pr, , 89, 99; D., 11, i de intcrrog. in 'jure- 
Jaen 12, pr.; D., 36, 4, ut in poss. legat.,-1 s 4, 

12) D,, 37, 1, de dotis collat,, 8 şi 9. 
13) D., nt. 87$1. 
14) D., 42, 1, de re judic., 44. 

15) D., h. î., 98 şi 99; D., 42, 1, de re judic., 44. 
16). D., 38, 2, de bonis liberi, 6 $ 2; D, 38, 17, ad Se, Tertull., 2 ss 

-8Şi 10; Don. tă. 
17) |n h 6, S2; Duh. t,6L.:—D, 36, 1, aă Se. Trebell, 19,— Cf. D. 

42, 5, de rebus auctor., 6 pr. 
*18) V. mai jos n. 19,
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îndrituirea de a cere această in integrum restituțio la trei ani!, 
'11) Abstinentul poate, ex justa causa, să ceară spatium deli- 

berandi, ca să chibzuiască, ce trebuie să facă2, 
D. În contra oricărei inmixtio, p. c. şi contra -orcărei 

declarări de abţinere se poate, după împrejurări, să se capete 
în integrum restitutio, . 

_$. 467... Separatio bonorum. 

, A. Dintre heredes necessarii acei, care nu sunt de condiţie 
" liberă, adică robii instituiţi moştenitori, nu se bucură de bene- 

ficium abstinendi, ci sunt îndrituiți numai să ceară despărţirea 
-(separatio) bunurilor.de moştenire de bunurile, pe care ei le au -: 
«dobândit după moartea testatorului. 

B.. Efectele, pe care separatio bonorum le produce, sunt: 
| |. Bunurile de mai sus ale acestui fel de moştenitori sunt 
puse la adăpost de urmărirea creditorilor moştenirii, aşa că 
“în “acest caz ei nu plătesc ultra vires hereditatis, 

II. Aceşti moştenitori, obținând separatio bonorum, pot şi 
“să-şi valorifice creanţele, pe care le ar avea în contra aceluia, 
-care a lăsat moştenirea 2, 

Dobândirea voluntară a moştenirii civile, 

Ş. 468. Generalităţi, | 

| A. Dobăndirea voluntară a moştenirii civile este acea do- 
ibândire, care, potrivit regulelor generale, cere ca delatul să facă 
un act de dobândire, adică un act, prin care să arate voinţa sa 
«de a fi moştenitor (adire hereditatem) 1. | 

Fiindcă actul de dobândire este o faptă voită a delatului, 
„adică este un act de voință a acestuia, şi. fiindcă voinţa este 
liberă, de aceea, delaţii, care dobândesc moştenirea numai în 

19) D., fi. 1,8; C.,R.t,6. 

20) D., f.t.,8. 
1) Cajus, 2 $ 155; | kt, 81; D., 42,6, de separat. 1$18; D., 4, 

4, de minor., 1 Ş 5. . 

2) V. mai sus n. 1, | 

1) Cajus, 2 S$ 167, Ulpian, Reg., 22 Ş 25.-—CE, Cajus, 2 $ 187.
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“urma unui act de: dobândire, se numesc, după cum am spus 

moştenitori voluntari (heredes voluntarii): 

Moştenitori voluntari sunt: 

1. Toţi aceia, care nu sunt moştenitori necesari, adică, toţi 

care nu se găseau, ori nu s'ar fi putut găsi sub puterea lăsăto- 

rului moştenirii. 

1 11, Moştenitori voluntari mai pot îi şi acei, care sunt moş 

tenitori necesari, dar testatorul, când i-a numit moştenitori, a 

adăogat vorbele „dacă vor“ (si velint) 2. 

Aditio, | 

$. 469. Aditio formală sau cretio. 

A, Vorba cretio se trage de la cernere, care înseamnă a se 

chibzui spre a luă o. hotărire. — Moştenitorul voluntar, căruia i s'a 
deferit moştenirea, se chibzueşte, dacă s'o primească, ori nu, şi 

.. după ce s'a chibzuit şi s'a hotărit s'o „primească, îşi arată vo- 

ința, declară că o primeşte, face crelio.— Deci, cretio din punct 
de vedere etimologic, este un act chibzuit de dobândire a moş- 

tenirii civile £, 
Din punct de vedere juridic, cretio este 2 o declarare ver- 

bală, expresă şi formălă, prin care se arată (şi trebuie să se a- 

rate) temeiul deferirii moştenirii (testamentul, ori legea) şi vo- 
ința de a dobândi moştenirea, declarare făcută înlăuntrul .unui 

xăstimp anumit şi, poate, faţă de martori. De pildă, C. Sejus, 
“instituit (numit) de £. Titius, declară: Quod me L, Titius testa- 

mento suo heredem instituit, eam hereditatem adeo cernoque— 

“Fiindcă L. Titius ma numit moştenitor prin testamentul . său, 

primesc şi dobândesc această moştenire. - 
Răstimpul, înlăutrul căruia trebuie făcută cretio, este, de re- 

“ gulă, de 100 de zile; — Dar, conform cu jus civile, acest răs- 
„timp uneori : poate fi mai scurt, iar alte ori mai lung, după 

cum l-a fixat testatorul. Când e mai lung, poate îi scurtat de 

pretor 4. 
! 

2) D., 28, 5, de hered, instit., 69 in , fine, 86 $ 1; D., 28,7, de pe 
însiit., 12, 

1) Cf. Cajus, 2 8 164 in fine. 
2) Cajus, 2 $166; Uipian, Reg,, 22 $ 28.' 
3) Varro, de lingua latina, VI, 81; Cicero, ad Atticum, xuu, 46. 
4) Cajus, 2 S 170.—Ct Cicero, ad Attica, XIII, 46. -
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B. Cretio este de patru feluri: testamentară, ori ab intes- tato, simplex, ori libera, ' | | - Cretio testamentară este cretio impusă prin testament, pentru ca instituitul să dobândească moştenirea, ce i s'a deferit 5, Crelio ab intestato este cretio, prin care delatul dobân- deşte o moştenire deferită ab intestato €, 
Crelio simplex şi cretio libera nu se ştie, ce însemnează 8, ]. Cretio testamentară. | îi 
1) Aceasta, la rândul său este de două feluri: Cretio per- -fecta şi cretio imperfecta, a Cretio perfecta este cretio, prin care testatorul porunceşte. moştenitorului instituit.să dobândească moştenirea prin cretio şi pune ca sancţiune a acestei. porunci o desmoştenire  insoţită u- neori de o substituție. De pildă: £, Titius să fie moştenitor şi „Să dobândească. moştenirea prin cretio în cele o sută de zile urmă- „toare; iar, dacă m'o va dobândi astfe], să fie desmoştenit ?. Sau C.. Sejus să fie moştenitor şi să dobândească moştenirea prin cretio- în cele 100. de zile următoare; iar, dacă n'o va dobândi astfel să fie desmoştenit; atunci M. Maevius să fie moştenitor şi să dobândească moştenirea prin crețip în cele- o sută de zile ur- mătoare 0, 

ai | Cretio imperecta este cretio, prin care testatorul, poruncind ca moştenitorul să facă cretio, pune ca sancţiune a acestei po- “runci numai o Substituţie. De pildă: C. Sejus să fie moştenitor: şi să dobândescă moştenirea prin cretio în cele 100 de zile ur- „ mătoare; iar, dacă n'o va dobândi astiel, L. Titius să fie moş tenitoru, 
__2) Cretio estamentară, fie pertectă, fie imperfectă, mai este: sau cretio vulgaris, sau crelio: certorum dierum. Cretio vulgaris este aceea, în care răstimpul se socoteşte “ca tempus utile, adică, în care răstimpul începe să curgă numai de când - instituitul a aflat de deferirea moştenirii şi numai în zilele, în care tribunalul Pretorului funcţionează (în zilele, în care 

5) Cajus, 2 $ 167, 3 $ 62. 
6) V. mai sus n. 4, - . 
7) Cicero, ad Atticum XI, 12 şi XIII, 46. 
8)*V. Maynz, 1. cs; îl, Ş 371, n. 10.- 
9) Cajus, 2 $ 165; Ulpian, Reg, 22 $ 97. A 
10) Cajus, 2 $ 174 şi urm.; Uipian, Reg, 22 Ş 33, 
11) Cajus, 2 $ 177. ! o
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experiundi facultas fuit). Ca o cretio să fie vulgaris, trebuie, Ca 
testatorul, după ce a impus cretio înlăuntrul unui răstimp d. p. de 
100 de zile, să adaoge „de -când „ya şti şi va putea“ (quibus 

scie poteritque) 2. 

Cretio certorum dierum este aceea, în care testatorul n'a spus 

guibus sciet poteritque, şi de aceea 'răstimpul este socotit ca 
tempus continuum, adică răstimpul începe să curgă de la defe- 

rirea moştenirii şi chiar în. zilele, în care tribunalul pretorului 
nu funcţionează î5, 

„Această din urmă cretio fiind prea aspră, se obişnuea să - 

se întrebuinţeze cealaltă căreia de aceea i s'a zis vulgaris", 

-3) Cretio testamentară trebuie făcută de moştenitorul vo- 
„luntar, când testatorul i-a impus so facă. — In acest caz, acel 

moştenitor, dacă n'o face, pierde facultas adquirendi 5, 
| Dar, moştenitorul testamentar poate face cretio: şi când 

vrea s'0o facă, fără să i se îi impus acesta. — Se înţelege de 

„la sine, că în acest caz, acel” delat, dacă (no face, nu pierde 
nimic, 

II. Cretio ab intestato poate îi făcută, dacă vrea moşteni- 

torul voluntar; el nu-i obligat s'o facă, 

C. Cretio produce efecte deosebite, după cum avem de a 
face cu un fel sau altul de cretio. ” 

|. Cretio testamentară.. Moştenitorul numit cu cretio, dacă 

n'o face, pierde, după cum am spus, facultas adquirendi. 

Deci, această crețio este' un mijloc, pe care-l are testatorul 

"la îndemână, ca să silească pe instituit să nu lase vacanta moş- 

tenirea prea lungă vreme; ci, în răstimpul anumit să se rostească, 
dacă o primeşte, ori o repudiază !6. 

, II. Cretio perjecta. Aceasta are şi foloase şi neajunsuri pen- 
tru instituit, 

Foloase. Instituitul este îndrituit să dobândească moştenirea 
atâta vreme, cât nu s'a scurs tot răstimpul fixat pentru facerea 

creţiunii. Deci, dacă la'nceputul acestui răstimp repudiase moş- 

tenirea şi apoi se răsgândeşte, iar răstimpul nu expirase, poate 

12) Cajus, 2 £$ 165, 171 şi 172, 
13) Cajus, 2 $ 172 în fine, 
14) Cajus, 2 $ 173. 
15) V. mai sus, n, 9, 10 şi 11. 
16) Cajus, 2 8 164.
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reveni asupra repudierei şi să declare, că primeşte moştenirea 17. 
Neajunsuri. Instituitul, dacă nu face cretio înlăuntrul: răs- 

timpului fixat, pierde, după cum am spus, facultas adquirendi, şi 
_o pierde pentru totdeauna, fiindcă este desmoştenit 18, 

III. Cretio imperfecta. Instituitul, dacă nu face crefio înlă- 
-untrul răstimpului fixat, pierde deasemenea facultas adquirendi. 

„ Dar, fiindcă în acest caz el nu-i desmoştenit, poate preîntâmpină 
"această pierdere, dacă înlăuntrul acelui răstimp face un act cu 
cugetul de a se face moştenitor, cu animus heredis, adică face. 
un act, care, după cum vom vedea, se numeşte pro herede gestio 19, 

In acest caz şi până la Marcu Aureliu, instituitul împărțea: 
moştenirea în părţi egale cu Substituitul, concură, cum se zice, 
aequis partibus+9, 

De la Marcu Aureliu încoace, instituitul “dobândeşte. Singur: |. 
toală moştenirea, ex asse!, 

D. După cât se pare, cretio eră indispensabilă, când moş-! 
tenirea eră deferită unei persoane sub putere (d. p. fiu, rob),. 
care dobândind'o conform cu jussus al lui paterfamlias,. o do-. 
băndea; pentru acesta 2, 

Ă De la Constantin, copiii pot dobândi moştenirea maternă, 
făr'de cretio testamentară, prin aditio neformală 2!, 

Alți împărați au îngăduit dobândirea moştenirii făr'de crețio- 
şi în alte cazuri 22, | 

„In sfârşit, Justinian a desființat cretio 33. 

$ 470. Aditio neformală numită aditio propriu zisă. 

- Aditio propriu zisă este 1 un act, prin care se arăta expres. 
voinţa de a dobândi o moştenire !. 

17) Cajus, 2 $$ 168 şi 169; Ulpian, Reg, 22 $ 30. 
18) V. mai sus n, 15. 

19) Cajus, 2 $$ 177 şi 178; Ulpian, Reg. 22 $ 34, 
-20) Cajus, 2 $$ 185—190; Codex Gregorianus, 13. 1, de pairia potes-- 

late, 1; Th, C., 8, 18, de maternis bonis, 1,4, 5 şi.8. . 
21) Th, C, 8. 18, de bonis maternis, 1 
22) Th. C.. 8, 18, de bon.mat., 4 şi 8. 
23) C., 6, 30, de jure deliberando, 17. 
1) Cajus, 2 SS 162 şi 167; Ulpian, Reg, 22 $ 25; |; hu $T7;D.,- 

11, 7, de relig, 14 $ 8; D., î, î., 69; Ch, t.,19, 22 Ş 14 în medio.
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Voința este arătată expres, când, după cum ştim, este ex- 
primată sau în scris, sau prin viu -graiu, sau prin semne 2, 

$ 471. Aditio neformală numită pro herede gestio. 

Pro herede gestio este un act, prin care se arătă faciț 
voinţa de a' dobândi o moştenire, . | 

Voința este arătată tacit, când, după cum ştim, ea rezultă cu 
Siguranţă din fapte concludente, când adică din fapte rezultă în 
mod necesar voința cuiva de a se face moştenitor, animus he- 

"redis; ceea ce presupune voinţa de a dobândi moştenirea 1 
Intru. cât pro herede gestio rezultă din fapte concludente, 

urmează, că chestiunea de a şti, dacă un act anumit este 0 pro 
herede gestio, e o chestiune de fapt. — Prin urmare, ca -să 
respundem la această chestiune, trebuie, ca în fiecare caz anumit . 
să ţinem seama nu numai de firea generală a actului şi de îm- 
prejurările acelui caz, ci şi de cugetul, cu care acel act a fost 
făcut. De aceea, izvoarele noastre Spun: Pro herede autem ge- 
ere non esse jacti quam animi = A lucră ca moştenitor nu este 
“atât (o chestiune) de fapt, cât de intenţie2. — Dacă este aşa 
atunci la chestiunea noastră nu se poate răspunde printro regulă 
generală şi neschimbătoare, ae 

In toate actele, pe care delatul capabil le face, este prudent, 
ca el, înainte de facerea lor, să facă rezerve şi protestări, care 
vor preîntâmpină ori ce tâlcuire a lor impotriva sa 3; afară numai 
dacă nu va fi loc să se aplice regula, că non valet protestatio facto contraria+. | | 

[Dar, deşi nu se poate da o astfel de regulă, totuş se pot 
da câteva consideraţii, care să slujească. de călăuză practică, ca 
să ştim, dacă se poate-să avem de a face Cu o pro herede ges- 

“Hi0, ori nu: .  - 

  

2) V. Vol.I, 1 $. 67, Ii, 1, p. 325 şi urm, 
1) D., A. t,4 şi 8& Cf î,12.—V., C., hi. î.,'22 $ 12. 
2) D., fi t, 20.—V. Maynz, |. e. Il, $ 396, n, 33, 
3) D., h. î. 20 $$1şi5;D., 18, 7, de relig., l& ŞS 7 şi 8 C.,3,3i, de hered. petit, 4. - i 
4) V. Vol. |, 1, $ 66, 11,1 şi 2, n. 7, p. 322 şi 323. 

S. G. Longinescu.— Dreptul Roman ” . 61
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A. Unele acte juridice, când sunt făcute de un delat capabil, 
Presupun în totdeauna aproape neapărat animus heredis. 

I. Astfel de acte sunt acelea; care nu pot să !aibă- alt scop de cât dobândirea moştenirii. De pildă: . 
A cere bonorum possessio (adică a. face, după cum am 

spus, adguitig). " 
A intentă acţiune sau pentru nulitatea testamentului, sau pentru desființarea (rescissio) lui. | | 

„A întentă acţiuui pentru valorificarea îndrituirii de moşte- „nire, adică a intentă sau hereditatis petitio, Sau actio familiae herciscundae. | . 
11. Tot astfel de acte sunt "şi acelea, care presupun nea- părat 'o moștenire dobândităs. De pildă: | 
A înstreină îndrituirile de moştenire prin vânzare etc. 
A execută legatele impuse prin testament, 
B. Unele. acte juridice, prin care delatul capabil dispune cu titlul de stăpân de bunurile ajlătoare în moştenire, Presupun în totdeauna cam aproape neapărat animus heredis, fie că acele: bunuri aparţin mortului, fie că, deşi maparțin mortului, totuş de-: lâtul capabil crede, că aparțin mortului) 7, . 
|. De pildă: - i Intrarea în posesia bunurilor de mai sus cu încuviințarea dre- . “gătoriei (d. p. în urma unei adgnitio în regulă) şi bucurarea de acele bunuri8, 
Insuşireă bunurilor de mai sus făr'de incuviințarea dregă- toriei (dar făr'de a Săvârşi un furt) şi bucurarea de ele, 
Instrăinarea, făr'de nevoie, a acelor bunuri, 

şi înființarea de jura in re asupra lor ş. a?. | A face reparaţii şi impense necesare cu acele bunuri, Denaturarea lor. 
Schimbarea suprafe 

bunuri. 

e 

ceea ce cuprinde 

ței unui loc, care face parte din acele . 

  

5) C.,.6, 31, de repud. vel abstin, hered., 12; D, 37,1, de bon, poss., 14 6) D. 10,2, famil, ercisc,, 1 pr. 36; D., fi, î, 24. — Cf D., 12, 4, de condici. c. d. c. n. s., 13; Du fi. t 86 $ 2. - TD. ft, 281, s. 
8) D.A. î,21 pr; Ju ht, ST; Cu f,t,6 şi 10; C., 6, 31, de repud, vel abstin. hered,, 1. | 
9) Ulpian, Reg. 22 $ 20; |. ft, ŞT; Duh. t, 42 Ş 2, 86 ş 2.
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Schimbarea formei clădirilor, care fac pare din acele bunuri. 
Tăierea de arbori, care deasemnea fac parte din acele bu- “nuri, E 
Şi alte acte asemănătoare cu cele de mai sus. 
II. Dar, n'avem de a face c*0 Pro 'herede 'gestio, nu există animus heredis, ci lipseşte în cazurile următoare, deşi delatul ca- pabil dispune cu titlul de stăpân de bunurile aflătoare în mOş- ienire : . _” 
Când delatul capabil, dispunând de acele bunuri, crede, că dispune de bunurile sale 4%, - | | 
Când el fură lucrurile hereditare. In adevăr, o astfel de în- Suşire a acestor lucruri nu poate îi privită, ca făcută cu animus heredis 11. — Intraceasta constă deosebirea dintre pro herede gestio a moștenitorului voluntar şi inmixtio” a moştenitorului ne. cesar şi ânume a unui Sus e: necessarius, : - 
Când delatul se mărgineşte, ca să continuie o posesie, „care există de mai înainte; dar, nu-şi însuşeşte lucrul, după ce i s'a deferit moştenirea :?. De pildă: Continuăa posedă lucruri, ce-i aparținea in devălmăşie cu mortul, - 

III Quid, dacă delatul procură robilor hereditari alimente ? 
Uipian într'una din scrierile sale susţine, că aceasta este o pro herede gestio *3;-iar în altă scriere face deosebiri 14, | 

C. Unele acte juridice, când sunt făcute de un delat capabil. Pot cuprinde animus .heredis. 
I. De pildă: . A i __ Inchirierea, ori arendărea bunurilor moştenirii 15, — Dar, re- înoirea contractelor de închiriere, ori arendare, nu-i o pro herede gestio. E Ia | 
Plata datoriilor mortului. De pildă, un moştenitor pro parle plăteşte tocmai fracțiunea corespunzătoare guotei sale'6, 
Cererea de termine de plată dela creditori, ori dela legatari. 

  

10) D., A. t, 20 $ 1, verbis Servos hereditarios, 22, 78 pr, ID) D. ft, 21 pr, i , 
12) D., A. î., 42 $ 1,78, 87. 
13) Ulpian, Reg., 22 $ 26 in fine, 
14) D,, î. î., 20 3.1, verbis Servos hereditarios 
15) |. hi. î.,$ î; D., &. t, 20 $ 1, verbis Proinde et.. 

- 16) D,, 3, 28, de inojf. testam., 8 $ I Cuh.t, 2.
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Reclamarea contra datornicilor moştenirii, ca să plătească.— 

Dar, reclamarea acestora, numai pentru ca să se întrerupă pre- 
scripţia, nu-i o pro herede gestio, ci este un act pentru păstrarea 

unei îndrituiri, deci o măsură curat conservatoare, custodiae 

causa . - - 
Primirea unei plăți datorite moştenirii. - 

„11, Dar, toate actele de mai sus pot fi făcute şi numai cus- 

todiae causa, adică făr'de animus heredis 11. 

Deasemenea ele pot fi-făcute, chiar fără să existe vreun 

raport de conexitate cu însuşirea de moştenitor. Această se în- 
tâmplă, d.p., când delatul are intenţia de a face o, negotiorum 

gestio. Dar acest fel de intenţie nu se va presupune cu uşurinţă !5. 
D. Acte juridice, care sunt în sarcina moștenitorului, pot fi 

inspirate * numai de cugetul, ca să se îndeplinească o datorie ' 

de iubire, pielatis causa. In acest caz n'avem de a face cu o 

pro herede gestio. Ar îi chiar nedrept, ca să intoarcem aceste acte 

„în contra persoanei, care le va fi făcut? 
I. De pildă: 

Plata cheltuelilor de îngropare din partea unei rude, ori a 

unui prietin. - 

"Ingrijirea de mormântul mortului din partea unei rude, ori a 

unui prietin. 

Intentarea unei acţiuni, ca să se repare injuria tăcută me- 

moriei mortului, 
II. Dar, în aceste cazuri (şi deci cu atât mai mult în cazu- 

rile de mai sus A, B 1, şi C 1), delatul capabil va păşi prudent, dacă 
înainte de facerea actelor, -va face rezerve, ori protestări; căci, 

astfel va preîntâmpină orice tâlcuire defavorabilă 2, 

Dacă însă actul, în privinţa căruia s'au făcut rezerve, ori 

protestări, este neapărat o pro herede gestio, atunci ne vom ţine 

de regula, că non valet protestatio facto contraria 2!. 
E. Oare împuternicirea de a face actul de dobândire dată 

unui reprezentant al lui de delatul capabil poate fi privită, ca 
o pro herede yestio ? Controversă ! 

17) D., &, î., 20 ŞL C., 6, 31; de repud, vel abslin. hered,, î. 
18) V. ma: sus $. 273, B, 1,  p 313. 
19) D. ft, 20 851 şi5; D, 11, 7, de relig, 14 SS 78; C., 3, 31, 

de herediț. petit., 4 
20) V. mai sus n. 3. — Du, fi. £, 20. = 

21) V. mai sus n. 4.
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Părerea cea mai întemeiată este, că o astiel de impu- 
ternicire nu-i o pro herede pestio. In adevăr, imputernicirea (man- 
datul) se poate stânge, cătă vreme n'a fost executată, Şi ştim, că ea 

" încetează sau prin revocare, sau prin capitis deminulio a man- 
-dantului, sau prin nebunia acestuia 2] 

- [Chestiunea de a şti, care act făcut de delatul capabil 
este pro herede gestio, e foarte controversată. 

A. Părerea întâia susţine, că acel act este o pro herede gestio, 
care presupune neapărat voinţa de a dobândi o moştenire, ani- 
„mus heredis. ! 

Dar, această părere nu răspunde la întrebare. In adevăr, 
chestiunea este tocmai de a se şti, care acte presupun cuge- 
tul de” dobândire, animus heredis. | 

B. Părerea a doua susţine, că acel act este o pro herede geslio, 
care nu poate fi făcut de o persoană, de cât dacă aceasta are 
“însuşirea de moştenitor. De pildă, cum spun Chiar Digestele: 
Ori de câte ori delatul primeşte ceva, ce m'ar' fi putut: primi 
făr'de nuiele şi îndrituirea de moştenitor. (Quotiens accipit quod . 
citra nomen et jus heredis accipere non poterat3, | 

Dar a primi plata creanţelor moştenirii, a arendă - bunuri . 
hereditare, a meremetisi astfel de bunuri ş. a. sunt acte, care, 
de regulă, nu pot fi făcute valabil de cât de o persoană, care 
succedit in universum jus defuncti. Totuş, delatul capabil poate 
după împrejurări să facă astiel de acte, fără ca printr'aceasta 
să facă o pro herede gestio, ci, de pildă, numai custodiae causa, 
cum am văzut mai sus2, ae | 

Alară de aceasta, însuşirea de moştenitor nu ne îndritueşte 
-să dispunem de lucrurile altuia. Totuş, delatul capabil, care în- 
streinează (vinde etc.) lucruri aflătoare în moştenire, pe care le 

„crede, că aparţin acesteia, dar în realitate nu aparţin, poate face 
o pro herede gestio%, a 

In sfârşit, plata unei datorii poate fi făcută nu numai de 
acel, care are însuşirea de datornic, ci şi de cel dintăiu venit, 
Totuş, delatul capabil, care: plăteşte datoriilejmoştenirii, ce i s'a 
-deferit, poate, dupe împrejurări, să fie privit, că şi-a luat însuşi. 

22) Dus îi. t, 25 SŞ 14 şi 15, 48.—V. Maynz, LI: c., LI, $ 396, n. 35, 
23) D., fi. 20 $ 4; Ju, h. 2, 87; Du, fi. în 20 $ 2, 42 $ 3, 62, 

  

23) V. mai sus C, Il, p 964. 

25) V. mai susB, |, p. 962. 
4
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rea de moştenitor, şi deci, că a făcut o pro herede gestio %i. 
„ C. Părerea treia, pe care o credem cea mai întemeiată, sus-- 

ține, după cum am arătat mai sus, că chestiunea de a se şti, 
- dacă un act făcut de delatul capabil este o pro heredo gestio,... 

ori nu, este o chestiune de fapt, care se desleagă, ţinănd seamă. 
in fie care caz anumit nu numai de firea generală a actului şi - 
de împrejurările acelui caz, ci şi de cugetul cu care acel act 
a fost făcut 27,] e 

| Am spus, că Justinian a desființat cretio, adică aditio- 
formală. Deci, dela Justinian încoace a rămas numai aditio ne- 
formală, adică sau adilio propriu zisă, care e o adiţie neformală. 
expresă şi pro herede gestio, care este o adiţie neformală tacită. 

In caz de succesiune contra testamentului şi în caz de: 
porţie legitimă, moştenirea se dobândeşte atacând testamentul, 

- adică printr'o pro herede gestio 2, 
Justinian ar fi trebuit să desființeze şi dobândirea nece-- 

sară privilegiată a moştenitorilor necesari (care nu cere nici. un: 
act de dobândire), fiindcă pe vremea sa lipseşte temeiul dobân- 
dirii necesare. In adevăr, în vremea aceea copiii de sub puterea. 
părintească pot dobândi avere şi pentru ei. — EI ma desțiin- 
țato ; dar, a apropiat pe moştenitorii voluntari de moştenitorii 
necesari, plăsmuind o transmissio, numită iransmisswo Justinianea,. 
care, după cum vom vedeă, % face, ca facultas adquirendi a de-- 

latului să treacă la: moştenitorii acestuia, 

Dobândirea moştenirii pretoriane!, - 

Ş. 472. Adenilio, 
Moştenirea pretoriană (Bonorum possessi0) se dobândeşte- 

în totdeauna numai voluntar, Deci: | | 
|. Persoana, căreia i se deferă bonorum possessio2, fie 

secundum labulas, fie. intestati, fie “contra tabulas, adică moş-- 

  

25) V. mai sus n. 16, p. 963, : 

27) V. Maynz, |. c., Lil, 396, n. 33—49. 

28) V. mai sus n. 5, p. 962, 

29) V. mai jos $. 483 p. 1005.” 

1) ].. 3, 9, de bonor. poss., D.,37,11, de bonor, poss C., 6, 9, qui âd-— 
miti ad bonor. poss. possunt, -
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ttenitorul pretorian (bonorum possessor) este întotdeauna moște- 
«nitor voluntar?. " 

II. Moştenitorul pretorian trebuie să facă un act de dobân- 
dire a moştenirii pretoriane, acest act după cum am spus, se 
“numeşte adgnitio. - 

III. Adgnilio este o cerere a posesiuni bunurilor rămase 
pe urma unui mort adresată dregătoriei competente de către: 
“moştenitorul pretorian înlăuntrul unui răstimp determinat de la 
-data, de când a aflat, că bonorum posseşsio'i-a fost deferită. 

A cere posesiunea bunurilor se zice: Possessionem petere, 
- „possessionem postulare, possessionem adenoscere 4.—'Theophil ne 

spune, că petiţionarul trebuie să meargă la pretor şi să-i spună 
-specialiter. anume: Da mihi hanc bonorum possessionem.— Dă-mi 
această bonorum possessio5. | 

Cererea aceasta poate fi sau verbală, sau scrisă 6, 
Dregătoria competentă, judex competens, să primească 

astiel de cereri, este, la început, pretorul pentru Roma Şi guver- 
natorii provinciali în provincii. De ia Constantius, este orice - 

judecător, chiar şi magistrații municipali (duumviris). | 
Răstimpul, înlăuntrul căruia trebuie adresată adenitio, este 

“sau de un anutil, sau de 100 dezile utile. — El este de un an pentru 
delaţii, care suni suitori, ori scoboritori, şi de 100 de zile pentru 
“ceilalţi delaţi, adecă pentru rude mai îndepărtate, ori pentru 
streini? . 

Data, de când Bonorum possessio a fost deferită 10, se sta- 
bileşte ţinând seamă de" imprejurările fiecărui caz, p. c. şi'de 
şirul deferirii moştenirii pretoriane din successorium edictum 1, — 

2) | î. t, $$ 3,4 şi 5 (3,8 şi 9). 
3) D., h.t,3$3; D., 50, 17, de reg. jur., 96; C., 6,15, undelegitimi, 5 
4) În» h. i SS 3 şi urm; D., fi. î., 4,5, 7 pres ll 
5) Theophil, Parapâr. ad ]., îi. î., $ ultim. 
6) V. mai susn,5, 

7) D., 2, 1, de jurisdictione, 3: -şi 4; D., 38, 15, quis ordo, 2 ss1, 2 

“şi 3; D., 50, 1, ad municip., 26 pr.; C., h, i, 7. 
8Cn.t,9. - 

9) Ulpian, Reg., 28, $10; pt. $. 4(8); D., 38, 9, de suce. edicto, i 
-33 8—16; D., 38,-15, quis ordo, 4 $ 1; C., h.t,2 şi 4. 

10) h. în S 6 (9); D., 38, 15, quis ordo, 2 pr, 8$ 1, 2,3,4,5. 
11) Ulpian, Reg, 28 $ 12; D., 38, 9, de success. ed; C,, 6, 16, eod.; 

:D., 22, 6, de juris et facli ignorantia, 1$3.
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Ea poate îi sau data deschiderii moştenirii, sau data invalidării 
testamentului, sau data de când delaţii anteriori nu s'au făcut 
moştenitori (fie fiindcă au repudiat bonorum possessio, fie fiindcă 
au ajuns incapabili de a moşteni, fie fiindcă au murit înainte 
de a dobândi bonorum possessio, îie fiindcă au lăsat să treacă. 
răstimpul, înlăuntrul căruia puteau face adgnitio, şi n'au făcut'o 12, 

Am spus, că trebuie să se ţină seamă de şirul deferirii 
“moşteniri din successorium edictum. | 

1) Şirul sau ordinea acestei deferiri este :3: Intăi, bonoruin; 
possessio contra tabulas, Al doilea, bonorum possessio secundum: 
tabulas. AL treilea, bonorum possessio intestati. De aceia: 

In cazul, în care s'a lăsat un testament, trebuie să se: cer- 
ceteze mai întâi, dacă nu cumva este cu putință, ca să se în- 
tâmple o succesiune contra tabulas. Dacă aceasta este cti pu- 
tinţă, atunci liberi pot cere bonorum possessio contra tabulas şi 
fiindcă sunt scoboritori, au un an, ca să facă adgnitio. — Apoi, 
dacă liberi în răstimpul arătat nu cer bonorum possessio conira: 
tabulas, ori dacă testamentul este la adăpost de o succesiune contra 
tabulas, atunci instituiţii, adică moştenitorii numiţi, pot cere Bo- 
norum possessio secundum labulas şi au sau un an (dacă sunt 
scoboritori, ori suitori),- sau 100 de zile (in celelalte cazuri, 
adică dacă-s rude mai îndepărtate, ori streini), ca să facă 

” adenitio. Dacă instituiţii nu fac adgnilio în răstinipul arătat, 
atunci substituiţii lor, în şirul arătat de testator, pot cere Bo- 
Horum possessio secundum tabulas şi au un an, ori 100 de zile, 
„ca să facă adgnilio 14, 

În cazul, în care din pricina testamentului lăsat nu se în- . 
tâmplă nici un fel de bonorum possessio, nici contra tabulas şi 
nici secundum fabulas, precum şi în cazul, în care nu s'a lăsat 
nici un testament, -atanci' îndrituiţii ab intestato pot cere bonorum 
possessio intestati şi au an, ori 100 de zile, ca să facă adenitio. 

- 2) Aplicând regulele acestea, ajungem să formăm mai multe 
serii de îndrituiţi să ceară bonorum possessio. Pentru îndrituiţii 

12) ]., â. î., $5 (9); D., 38, 6, unde liberi , 1 $ 3, 3; D., 38, 8, unde 
cognaii, 9 $ 1; D., 38, 9, de success. ed., 1 $$ 6, 8—10. 

13) ]., î. 4, $3; D., 37, 11, de bonor. poss. sec. tab,, 2 pr. şi $$2şi 
4; D., 38, 6, unele liberi, 1 pr.; D., 38, 9, de success, ed. 1 şi 2; D., 38, 15, 
quis ordo, 1 şi: 2. 

14) D., 38, 15, quis ordo, 4 pr.; D,, 37, 11, debon. poss. s. iab., 2$ 4.
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„din fiecare serie răstimpul adgnițiunii începe să curgă din clipa 
în care ei au aflat, că li s'a deferit bonorum possessio. 

3) Dacă seria, căreia este deferită bonorum possessio, n'o 
«dobândeşte, fiindcă a lăsat să treacă răstimpul-pentru adgnitio 
îără s'o facă, ori din alte pricini, atunci se întâmplă 55 o deferire 
-Succesivă, adică această serie pierde îndrituirea sa şi bonorur 
„possessio este deferită. seriei următoare, care dobândeşte îndri- 
tuirea de a o cere, ş. a. m. d.15— Dar, dacă într'o serie sunt 
mai mulţi “îndrituiţi, dintre care numai unii au lăsat să treacă 
răstimpul pentru adgnitio fără s'o facă, atunci părţile lor nu trec 
la seria următoare, ci măresc părţile celorlalţi, care au făcut ad- 
-gnitio, adică se 'ntâmplă o acrescență în favoarea acestora 17, 

4) Din pricina deferirii succesive, o persoană, care se gă- 
seşte în mai multe clase ale edictului, se poate să 'aibă mai: 
“multe răstimpuri, ca să facă adgnitio, adică să se succedeze pe 

ea însăş (sibi ipsi succedere)!8. Dar, nu va putea sprijini ce- 
rerea sa decât numai pe îndrituirile clasei, în care se înfăţişează 19, 

„De pildă: 

„Liber (copilul) poate să ceară întăi bonorum possessio contra 
tabulas. Apoi, dacă el a pierdut răstimpul, ca să facă adenitio 
pentru această bonorum possessio, şi dacă şi instituitul, îndrituit 
să ceară bonorum possio secundu:n tabulas, ma avut grijă să facă 
adgnitio înlăuntrul răstimpului cuvenit şi a pierdut şi el îndri- 
tuirea la această Bonorum possessio, atunci acel liber de mai sus 
poate să ceară bonorum possessio intestati, ca fâcând parte din 

„clasa întăia, unde liberi, — Dacă el a pierdut răstimpul, ca să 
facă adenilio pentru această bonorum possessio (adică pentru 
-bonorum possessio unde liberi), atunci, poate să ceară bonorum 
possessio in Clasa a treia, unde copnati. - 

15) D.;, 38, 9, de success. ed, 156; C., fi. işi 4 
16) Ulpian, Reg., 28 $ 11; ]., &.t, $5(9); D., 38, 6, unde liberi, 1 

'$ 3, 3; D., 3, 9, de success. ed, 1 $86, 8-10; C., 6, 11, de bonor. poss. 
sec. tab. 1; C., 6, !6, de succes. ed, 1 şi 2. 

17. Ju kt, $5 (9); Du nt, 3 $ 9, 4-6; D., 33, 15, quis ordo, 4$ 1; 
C., 6, 10, quando non petenlium partes petentibus adcrescant.' 

18) D., 38, 9, de succes. ed, 1 $ 11; D.,,37, 10, de Carbon.ed,, 6$2; 
D,, 38, 7, unde legitimi, 2 pr.; D., 38, 8, unde cognati, 5.— în ce priveşte . 
-D., 38, 6, unde liberi, 2 pr., V, Maynz, |. c., Ul, $, 372, n. 28. 

19) D., 38, 8, unde cognati, 9 pr.
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d “Liber, care este şi suus, poate să ceară întâi bonorum pos= 
sessio conira tabulas. Al doilea, dacă a pierdut răstimpul, ca să 

facă adgnitio pentru această bonorum possessio, poate să ceară 
bonorum possessio intestati, că făcând parte din clasa întâi, unde- 
liberi. Al treilea, dacă a pierdut răstimpul, ca să facă adgnitio- 

"pentru bonorum possessio unde liberi, poate cere bonorum pos- 

sessio intestati, ca făcând parte din clasa a doua, unde legitimi. 

Şi al patrulea, dacă a pierdut răstimpul, ca să facă adenitio pentru. 

bonorum possessio unde legitimi, poate să ceară tot bonorum Dos- 

sessio intestati, ca tăcând parte din clasa a treia, unde cognati. 

| Doi fraţi, unul suus, iar celălalt emancipat, pot cere, întăi,. - 

bonorum possessio intestati, ca făcând parte din clasa întăia, unde: 

liberi. Al doilea, dacă amândoi au pierdut răstimpul, ca să facă. 

adenilio pentru bonorum passessio unde liberi, atunci suus poate- 
cere tot bonorum possessio intestati, ca făcând parte din clasa 

a doua, unde legitimi, iar emancipatul, ne făcând parte din această: 
clasă, n'o va putea cere; deci, suus vă înlătură pe emancipat. 

AI treilea, dacă suus a pierdut răstimpul, ca să facă adonitio- 
pentru bonorum possessio unde legitimi ; atunci atât el, cât şi 

emancipatul pot să ceară bonorum possessio intestati, ca făcând 
parte din clasa a treia, unde cognati; deci, cei doi fraţi, unul: 

„Suus şi celălalt emancipat, pot să concureze şi în clasa a treia.. 

IV. Pentru.ca cererea de bonorum possessio să fie admisă, 
„trebuie, ca delatul pretorian să facă dovada, că întruneşte ele- 
mentele cerute de successorium edictum. — Bonorum possessio- 
putea să fie obţinută sau de plano, % în urma unei simple cereri, 
sau causa cognita?!, când era nevoie să se verifice faptele in- 
vocate de petiţionar.—Ea se numește bonorum possessio edictalis?!. 

Da Bonorum possessio edictalis se deosebeşte bonorum pos- 
Sessio: decretalis. — In vremile de la'nceput, se putea 'şi, ca o 

persoană, căreia successorium edictum nu-i deferise încă bonorurr 
possessio, totuş s'o ceară. In acest caz, pentru ca cererea să fie 
admisă, eră nevoie de o causae cognitio premergătoare, in care 
acea persoană să facă dovada unor împrejurăriînouă, nepre- 
văzute in edict, care veneau .în sprijinul cererei sale. Pretorul, 
apreciind favorabil acele împrejurări, acordă bonorum possessio.-. 

  

20) D., &. 1, 3 $8; D., 38, 15, quis ordo, 251. 
21) D, î.î,3$ 8, 15; D., 29, 3, testam. quemadm., 2 Ş 4, 8. 
22) D., 29, 2, de adguit. hered,, 30 $ 1; D., 3,6, unde liberi, 1 $ &-
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:printrun decret2, Bonorum possessio. obţinută în acest chip se: 
numeşte, după cum ştim, bonorum possessio decretalis 35. 

Dar, deosebirea dintre B. P., edictalis şi B. P. decretalis 
„este numai nominală 25; căci, ele 'produc aceleaşi efecte, 

Incetul cu încetul toate cazurile, care la 'nceput au fost 
„-decretale, au fost adăogate la edict şi au ajuns edictale. De aceea, 
în dreptul nou nu mai există B. P. cecrefalis21, 

V. Cererile de bonorum possessio, dacă sunt făcute sau mai 
“înainte de deferirea moştenirii, 2 sau după trecerea răstimpului a- 
numit %, sunt nelegale şi nu produc nici un efect. De aceea, chiar 
“dacă s'ar fi obţinut o bonorum possessid în acest chip, ea e pri- 
vită, că n'a fost încuviințată (data non intelligitur), că mare nici 

“O valoare (non tenet) 30, — Dar, se poate, ca prin alte cereri va- 
labil făcute, să se obţină o bonoruim possessio, care să producă 
„efecte 31, ! | e 

„VI. Bonorum possessio dobândită valabil produce: efectele, 
pe care le am arătat mai sus. Dintre aceste efecte reamintim aici, 
“în special, că moştenitorul pretorian (bonoru'm possessor), şi numai 
el, are interdictum quorum bonorum pentru ocrotirea îndritui-., 

“rilor sale şi acţiuriile fictiţii 2, | | 
VII. Fiindcă successorium edictum în clasa a doua deteră 

-Bonorurm possessio şi persoanelor numite legitimi (persoanelor, 
cărora moştenirea le este deferită de jus civile), adică moşteni- 
torilor civili, urmează, că îndrituiţi să ceară- bonorum possessio 
Sunt nu numai moştenitorii pretoriani, ci şi moştenitorii civili. 

Moștenitorii civili, dacă vor, pot şi ei să dobândească bo- 
-norum possessio, făcând adenitio în răstimpul cuvenit,  *+ - 

Din punctul de vedere al dobândirei unei bonorum POSSess10, 
-este o deosebire între moştenitorii civili şi acei pretoriani : 

  

23) V. Maynz, |. c,, WI, $ 372, n. 11. Si 
24) V. mai sus $ 396, B. 1,1 in fine, 2 în fine, 3 in fine, p. 162—"64. 
25) D., 38, 9, de succes. ed, 1 $ 7. 
26) V.. Mayuz, |. c., II, $ 372, n. 14. _ 
27) V. Maynz, |. c., ÎI, $ 372, n. 15 şi 16. V. mai sus $ 396, B, II, p.764, 
28) D., 38, 2, de bonis libert., 42, $ 2; C., 6, 11, de B. P. sec. tab. 1 
29) V. mai sus n, 15. — V. Mayuz, |. c., Il, $ 372, n, 31, 
30) D., 37, 7, de dotis collat, 5; D., 38, 2, de bonis libert., 42 Ş 2, 

.31) C. 6, 16, de success. ed., 2, pf . 
32) V. mai sus $ 396, p. 761 —765.
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1) Moştenitorii civili, după cum am văzut, pot dobândi: 
nioştenirea prin adilio; deci, ei n'au nevoie să facă  adenitio, ci 
uumai, dacă vor, pot s'o facă.— Dacă fac adgnitio, ei dobândesc 
bonorum possessio şi se bucură de interdictum quorum bonorum,. 
Dacă nu fac adenilio, ei, ce-i drept, nu 'pierd moştenirea; căci,- 
o pot dobândi prin aditio, fie expresă, fie tacită (pro herede 
gestio); dar, nu dobândesc bonorum possessio şi, nedobândind?o, 
nu se pot bucură de interdictum gquorum bonorum 3.—Deci, pentru. 
moştenitori civili, bonorum possessio. este folositoare, este o bo- 
norum possessio utilis. 

„ .. Moştenitorii pretoriani, care nu-s şi moştennitori civili 
(adică acei din clasele întăia, a treia şi a patra), nu pot do- 
bândi moştenirea decât prin adgnitio; deci, ei au nevoie să: 

„facă adenitio. Dacă n'o fac, nu dobândesc bonorum possessio 
şi pierd moştenirea. Ca să n'o piardă, trebuie, este necesar, să facă 
adgnitio, şi astfel să dobândească bonorum possessio.—Deci, pentru 

"aceşti moştenitori pretoriani bonorum possessio este necesară, 
este o bonorum possessio necessaria 31, - - Si 
- VIII. Bonorum possessio, cu care ne am îndeletnicit pănă. 
acuni, adică B. P. acordată cu titlu de moştenitor, este numită 
şi B. P. ordinaria%. — In opoziţie cu aceasta s'a dat unora din 
celelalte bonorum possessiones numele de B. P. extraordinaria.. 

| IX. Legitimarul, rudă apropiată, înainte de a intentă Que- 
rela inofficiosi testamenti, trebuie să ceară bonorum possessio. 
Aceasta B. P. este numită B. P. lifis ordinandae gratia &. 

Conilict între moştenitorul civil (heres) şi moştenitorul 
_pretorian (bonorum possessor). 

$. 473. 
A. Din cele de mai sus! s'a văzut, care sunt. persoanele, 

cărora jus civile le deferă moştenirea (hereditas), adică persoa-- 
nele indrituite la moştenire în virtutea acestui drept. 

33) Cajus, 3 $ 34. , | , 
34) Collaiio, 16, 3, SS 3 şi 5. ; 
35) D., 37, 5, D., de leg. praest, 5$3; D., 37, 10, de Carbontano ed,,. 

3 SS 14—16.—V. Mayuz, 1. c., LI, $ 372, n. 39, 
36) D., 5, 2, de inoff. testam. 6 $ 7,7, 8 pr, C., 3, 28. end., 2, 
1) V. mai sus $. 303, p. 750 şi.urm.. $ 402, p. 776 şi urm, $ 404,p. 

783 şi urm., Ş. 495, p.'786 şi urm., $. 406, B, p. 807 şi urm., 408, p. 812,5. 
409, p. 513, Ş. 410, p. 814,8. 412, p. 818, $. 413, p. 819, $. 414, p. 823, $. 434, p. 890 şi urm. | -
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B. Tot din cele de mai sus s'a văzut?, că: | 
Pretorul a început să plăsmuească moştenirea pretoriană, 

când a acordat bonorum possessio, ca să completeze lacunele 

_lui jus civile (bonorum possessio suppplendi juris civilis gratia) şi 

anume, când-a “acordat bonorum possessio sine lege sau bonorum 

possessio intestati şi bonorum possessio sine testamento sau bonorum 
possessio secundum tabulas. Dar, el a sfârşit prin a o acordă şi 

tuturor persoanelor, care vin la moştenire. în virtutea lui jus ci- 
vile, şi anume bonorum. possessio intestali, bonorum possessio se- 

cundum tabulas şi bonorum contra tabulas. Astfel pretorul a al- 

cătuit acea parte din edict, care st numeşte successorium edic- 
tum, care a ajuns să absoarbă şi moştenirea civilă şi în virtu- 

tea căruia bonorum possessio este acordată pe de o- parte tutu- 

ror persoanelor, care vin la moştenire în virtutea lui jus civile; 
iar pe de altă parte este acordată şi altor persoane. Deci, în 
virtutea lui szccessorium edictum sunt mai mulţi îndrituiţi la moş- 

tenire, decât în virtutea lui jus civile. 
C. Insfârşit, din cele de mai s'a văzut, că ordinea sau 

şirul deferirii moştenirii este următorul: 
[. În virtutea lui us civile, moştenirea (hereditas) este de- 

- ferită: 
Intăi, contra testamentului, hereditas conira testamentum ; al . 

doilea, conform cu testamentul, hereditas ex testamento; şi al trei- 

lea, conform legii sau ab intestato, hereditas ab intestato. 

, II. În virtutea lui saccessoriurm edictumu, moştenirea (bonorum 
possessio) este deferită : 

| Intăi, contra testamentului, vonorum possessio contra ta- 

„ bulas; al doilea, conform cu un testament pretorian, bonorum 

possessio secundum tabulas ; şi al treilea, sine lege, bonorum po- 

ssessio infesfati. 

D. Se poate întâmplă, ca un moştenitor civil, care nu exer- 

citase facultatea de a face adonitio, dar dobândise moştenirea, 
să găsească, când vrea să intre în stăpânirea bunurilor hereditare, 

pe un moştenitor (pretorian), care dobândise mai înainte bono- 

ruin  possessio, ori invers. — Cel dintăi va avea hereditatis petiiio 

“ în contra tuturor, care îi vor contestă îndrituirea sa de moştenire; iar : 

| 2) V. mai sus Ş. 39%, B, 1, 2, n. 3—5, p. 762:— 763, şi acelaş para- 
graf, C., n: 9, p. 164, $. 403, A, p. 780, $ 406, A, p. 806, $ 4il,p. 817, $ 

435, p. 897.
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cel al doilea va avea interdictum quorum bonorum şi acţiunile fictiţii contra oricărui posesor a lucrurilor hereditare şi contra oricărui datornic al defunctului, In astfel de cazuri se poate să se nască un conflict între cei doi moştenitori. Se poate, ca fiecare din ei să contesteze celuilalt îndrituirea lui. — De aceea, . se pune întrebarea: Cum se va deslegă conflictul? . Care din cei - doi va birul? Oare heres (moştenitorul civil) trece înaintea lui bonorum possessor (moştenitorul Pretorian) ? Ori bonorum posses- sor trece înaintea lui heres ? (Chestiune controversată). 
Regula este, că dintre dobânditorii moştenirii (fie în virtutea lui jus civile, fie în virtutea dreptului pretorian) aceia - vor trece înainte, aceia vor birul, care în Sticcessorium edictum se găsesc pe o treaptă mai sus decât ceilalţi, care vin înaintea celorlalţi (supe. rior, prior, polior) ; 3 iar acei, care se găsesc pe aceeaş treaptă, concurează şi impărţesc moştenirea între ei în părţi egale. Deci: 
Dacă moştenitorul pretorian  (Bonorum possessor) are un loc mai sus decât adversarul său, moştenitorul civil (heres), care îi contestă îndrituirea la- moştenire, atunci moştenitorul pre= torian trece înaintea moştenitorului civil şi bonorum POsses- "Sio a sa produce efecte, este o 'Bonorum possessio cum effectu Sau, Cum. -se mai 'zice, bonorum possessio cum re. El. (bo- HOrum possessor), va intentă contra celuilalt (heres) acţiunile, pe care i le acordă edictul şi va respinge printr'o exceplio doli sau in “ factum  petiţiunea de hereditate (hereditatis petitio), care ar putea fi îndreptată contra sa 5. — Iar, dacă moştenitorul civil (heres), „are un loc mai sus decât adversarul său, moştenitorul pretorian * (bonorum possessor), care-i contestă îndrituirea la moştenire, atunci moştenitorul civil trece inaintea moştenitorului pretorian şi bo- 

* NOTUM  poOssessio a acestuia- nu produce-de loc efecte, este o bonorum possessio total sine ejjeciu sau, cum se mai zice, bo- norum possessio sine re totală &, | | 
In sfârşit, dacă moştenitorul civil şi moştenitorul pretorian 

stau pe aceiaş treaptă, ei concurează şi împart moştenirea între 

- 3) Cajus, 3 $ 27 in fine; Uipian, Reg., 28 $ 11 in fine; D., 38 2, de bonis liberi, 2 pr; D., 3%, 9, de Success. ed., 1$ 10. : 
4) Cajus, 2 $ 148; Ulpian, Reg, 23 $ 6, 28 s 13; C., 3,28. de inofj. Ă 5) D., 37, 4, de bonor. poss. c. tab., 13 pr., 15, testam., 25, 

- 
6) Cajus, 2 $ 148, 3 ss 35—37; Ulpian, Reg., 28 Ş 13.



! 
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ei în părţi egale; deci bonorum possessio produce electe numai 
“în parte, este o Bonorum possessio parţial sine effectu sau bo- 
“NOrum, possessio sine re parţială 7, 

In amândouă cazurile din urmă, efectele arătate se vor 
produce, chiar dacă- moștenitorul civil a lăsat să treacă răstim- 
pul, în care putea face adgnitio şi deci a pierdut îndrituirea de 
a dobândi bonorum possessio. De ce? Fiindcă acel, care nu 
poate avea vre-o pretenţie la moştenire de cât în virtutea edic- 
tulă şi care lasă să treacă răstimpul fixat pentru agnitio, fără 
s'o facă, nu mai poate invocă nici o indrituire ; a pierdut totul 
din pricina neglijenţei sale. Din contra moştenitorul civil, care 
ma făcut adgnitio, păstrează încă îndrituirea sa la moştenire. El nu 
poate s'o piardă, fiindcă n'a exercitat o favoare, de care m'avea ne=. 
voe. Ce-i drept, decă se mulţumeşte numai cu jus civile $, nu se va 
bucură de foloasele particulare, pe care le dă bonorum Possessio şi 
care pot fi exercitate prin interdictum Quorum bonorum ; dar, nu-şi va 
pierde rangul pe care pretorul însuş i la dat în succesorium edic- 
tum, numai fiindcă face parte dintre legitimi, dintre acei cărora 
jus civile le deferă moştenirea. Deci, moştenitorul civil, dacă vrea, 
poate să intenteze contra moştenitorului pretorian sau heredita- 
tis petitio, ca să obţină fie toate lucrurile hereditare, fie o 
parte din ele, ori poate să se apere contra acţiunilor lui bono- 
rum possessor invocând o excepiio doli sau in factum, ca să ră- 
mână fie 'cu toate bunurilor hereditare, fie cu o parte din ele?, 

Să aplicăm acum această regulă la diferite cazuri, care se 
pot înfăţişă. 

Pentru ca aplicarea regulii să fie mai lesne de făcut, e 
bine să presupunem, că ne găsim într'o epocă a dreptului ro- 
man, în care deferirea moştenirii este mai puţin complicată. De 
aceea, să presupunem, că ne găsim pe vremea lui Marcu Aure- 

“ liu şi că e vorba de moştenirea lăsată de un ingenuus (iar nu 
de un liberius), a căruia mamă murise înaintea lui.— In acest 
caz: Intăi, moştenitorul numit (institutus) întrun testament im- 
perfectum (testament pretorian) nu dă înapoi faţă de un moş- 
tenitor civil, care vine la moştenire sau ab infestato, sau ca in- 

7) D., 28, 2, de lib. et postumis, 32. 
8) Cajus, 3 S$ 36 şi 37.. - 

, 9) D, 37, 5. de leg. praest., 15 pr. D., 37, 4, de bonor, poss. sec. 
iab., 1 S$2.1 :
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stitutus întrun testament civil anterior celui imperfectum.— Al doilea, gentiles dispăruseră. — Al treilea, nu trebuie să ținem seamă nici de mama defunctului şi nici de copiii mamei (adică nici de rânduelile senatusconsultului Tertulian, nici de. acelea ale senatusconsultului Orphitian. [Dacă ar trăi şi mama, artre- bui s'*o întercalăm şi pe ea printre legitimi şi anume între fraţii consanguini şi ceilalţi cognâţi]. | 
Şi, pentru ca să se vadă mai Uşor, care dintre dobânditorii moştenirii se găsesc pe o treaptă mai sus decât ceilalţi, să fa- cem un tablou de ordinea (şirul), în care eră deferită moşte- nirea civilă (legitima heredilas) şi moştenirea pretoriană (bono- rul Possessio), în vremea aceea (a lui Marcu Aureliu): 

    

      

  

  

  

        

      

LEGITIMA HEREDITAS. BONORUM POSSESSIO. 

Contra testamentum, - Contra tabulias, 
Deferită celor sui şi postumi praeteriti. delerită tuturor celor liberi prasterili. (S 43, p. 890 şi urm.) . ($ 435, p. 897 şi urm. 

. , 

4 Ex testamento, . | Secundum tabulas, 
deferită celui, care este instituit ; deferită celui, care poate să invoace o instituţie moştenitor întrun testament civil, testamentară valabilă cel puţin în virtutea edictului. (SS 108 — 410, p. 812 şi urm.) (Ș 411, p. 817 şi urm) 

- Intestati | Intestati, 
deferită fără suecesio ordin delerită cu suceessio ovrdinum următoarelor persoane: următoarelor persoane: 

1) Liver: 
1) Sui; 

fără suc.[ Sui ; 2) Adsnaţii: cei mai „apropiaţi cu | 2) Legitimi cessio or-! Adgnaţii cci mai apropiaţi excluderea celorlalți mai îndepărtați. dinum : cu exclud.celor mai îndepărtați, 
i 3) Cognati cei mai apropiaţi, dar cu Successio 

gradiunun; 
4) Soţul supraveţuitor. 

| (Ş. 402, p. 776 şi urm.) (Ş. 403, p. 180 şi urm.) .       
  

  

Să începem aplicarea regulii la succesiunea ab intestato, tes- 
tamentară şi la succesiunea contra testamentului cu cazurile de 
bonorum possessio cum re şi să continuăm cu bonorum possessio 
sine re, sau totală, sau parţială.
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|. Bonorum possessio cum re, 
1) Succesiunea contra testamentului. 
Un liber preterit prin testamentul patern a obținut B. P conira tabulas. Oare, rămâne el moştenitor. faţă de institutus din- - tr'un testament civil, care dobândise şi el moştenirea ? 

- Privind tabloul de mai SUS, vedem, că, in successorium e- dictum, liber preterit, are un loc mai Sus de cât instifulus, de care-i vorba, Deci, liber birueşte. Bondrum possessio a sa este o B. P. cum re 

2) Succesiunea testamentară. | 
Un institutus întrun festamentum imperfectum a obţinut B. P. secundum tabulas,. Oare, rămâne el moştenitor faţă de ins- 

tutus întrun testameni civil anterior, care dobândise şi el moş- tenirea p. c. şi față de moştenitorul civil ab intestato? 
Regula fiind, că un testament posterior, chiar imperfectum, revoacă pe acel anterior, şi că moştenirea testamentară trece înaintea celei ab intestato, de aceea institutus, care a obţinut'8. P. . „secundum iabulas, trece înaintea celui institutus în testamentul Tevocat, p. c. şi înaintea moştenitorului ab infestate, Deci, el va birui. Bonorum possessio a sa este o B. P. cum re, 
3) Succesiunea ab intestato. - . 
Un liber a obţinut B. P. intestati, Oare, rămâne el moşe | tenitor faţă de un adenat, care dobândise şi el moştenirea toț . ab intestato ? | | 
Privind tabloul de mai Sus, vedem, că, in successorium e- dictum, adgnatul stă pe treapta: a doua (No. 2), pe când /iber stă pe treapta întâia (No. 1). Deci, acesta birueşte.. Bonorum pPossessio a sa este o B. P. cum re“, 

II. Bonorum possessio sine Te,. Sau totală, sau parjială. 
1) Successiunea ab intestato. o 
Un suus, fiind şi liber, este îndrituit să ceară bonorum pos-! Sessio şi ex edicto unde legitimi. EL lasă să treacă răstimpul ştiut, fără să facă adenitio. Dar, Suus, fiind şi moştenitor nece- Sar, cu atât mai mult mare nevoie să facă aditio, ca să dobândească. moştenirea, ci o dobândeşte ipso jure. Şi, când voieşte să intre în stă- 
10) Cajus 3, $ 26 în fine; D., 37, 4, de bonor. poss. c. tab, 13 Pr. 15; 

D. 35, 6, unde liberi, 2. i | 
11) Cajus, 3 $ 26; ]., 3, |, de hered. ab intestato, $ 10 in fine.
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pânirea lucrurilor hereditare, le găseşte în posesia unui adgnat, ori 

a unui cognat, care obţinuseră B. P. intestati în chip regulat, 

Quid ? Suus birueşte, fiindcă în successorium edictum stă pe o 
treaptă mai sus faţă şi de adgnat şi de cognat. Deci, Bonorum 
possessio a acestora este o B. P. sine re totală 12. 

Un adgnat (moştenitor civil) este şi moştenitor pretorian; 

deci, poate cere B. P, ex edicto unde legitimi. EI, lasă să treacă 

răstimpul ştiut, fără să fâcă adenitio; dar face aditio (dobândeşte 
moştenirea civilă). Pe urmă, când vrea să intre în stăpânirea 

lucrurilor hereditare, le găseşte în posesia unui adgnat mai în- 

depărtat, ori a unui cognat, care dobândiseră bonorum posses- 
sio intestati în regulă. Quid? Adgnatul cel dintăi birueşte, fiind- 

că -în successorium edictum are un loc prior faţă şi de adgnatul 
mai îndepărtat şi de cognat. Deci, bonorum possessio. a aces- 

__tora este o B. P. sine re totală5, 

Un suus nu face adgnitio înlăuntrul răstimpului ştiut; -iar, 

când vrea. să intre în stăpânirea lucrurilor hereditare, le găseşte 

în posesia unui emancipat, adică a unui liber, care ceruse şi ob- 

ținuse B. P. ex edicto unde beri. Quid? Suus este şi el liber. 
Adversarii, fiind amândoi liberi, stau pe aceeaş treaptă în suc- 
cessorium edictum. Deci, concurează şi împărţesc moştenirea drept; 
în două. Bonorum possessio a emancipatului pe jumătate este 

B. P. cum re, iar pe jumătate, adică parțial, este B, P. sine re!t, 

2) Succesiunea testamentară. 

L. Titius, un institutus dintr'un testament valabil după jus civile," 
nu face adgnitio_la timp, dar face aditio şi dobândeşte moştenirea 

ex lestamento; iar, când vrea să intre în stăpânirea lucrurilor 

nereditare, le găseşte în posesia d. p. a unui /iber, care obținuse 

B, P, intestati în regulă.  Quid? Titius birueşte, fiindcă atât 

în Successorum ediclum, cât şi în jus civile, moştenirea testamen- 

tară vine înaintea celei ab intestato. — Bonorum possessio a in-. 
situitului este o B. P. sine re totală &,. 

3) Succesiunea contra testamentului. | | 
__Un suus preterit prin testamentul patern, deşi este şi liber 

12) Cajus, 3 $ 37, Ulpian, Reg. 28 $ 13 
13) Cajus, 3 8:37 in fine. 

14) ]., 3, 1, de hered. ab int, 39 în jine; D-, 28, 2, de lib. et post., 32; 
D,, 37, 6, de collat, 1 pr. 

15) Cajus, 3 $ 36, Uipian, Reg., 28 5 13; D., 38, 6, unde liberi, 2.
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. preterit, totuş nu face adenitio în răstimpul cuvenit şi nu ob- „ţine B.P. contra labulas; iar, când vrea să se pună în stăpâ- „nirea lucrurilor: hereditare, le găseşte în posesia unuia, care este institutus în acel testament şi care obținuse 8. P. secundum ia- bulas în regulă. Quid? Suus birueşte fiindcă şi în successorium edictum vedem, că bonorum possessio contra tabulas, care co- respunde cu /ereditas contra testamentum, vine înainte de 8. P. „ Secundum tabulas, Bonorum Possessio a instituitului este o B. P. sine re totală 15, - . 
Un Suus preterit prin testamentul patern, deşi este şi liber preterit, totuş nu face adenitio la timp şi nu obţine 8. P. contra tabulas; dar, obține hereditas contra testamentum ; iar, când vrea să se pună în stăpânirea lucrurilor hereditare, le găseşte în po- sesia unui emancipat preterit, adică a unui liber preterit, care obținuse 8. P. contra tabulas în regulă. Quid? Suus preterit este pe aceeaş treaptă cu liber preterit. Adversarii, stând pe a- ceeaş treaptă în successorium edictum, concurează şi Împart moş- „tenirea drept în două. Deci, bonorum possessio a emancipatuiui este pe jumătate 8. P. cum Te, iar pe jumătate, adică parțial, este B. P, sine reti, 

E. Deosebirea între 8. P. cum re şi B. P. sine este cheia - de boltă a moştenirii romane (a succesiunei mortis causa per u- niversitatem) şi îngădueşte, că moştenirea pretoriană să poaiă trăi alături cu moştenirea civilă. a - 
_F. Din cele spuse mai sus rezultă, că bonorum possessio „ poate, uneori; să ajungă total sine re, sine effectu. Dacă este aşa, atunci, pentru ce acei interesaţi, acei îndrituiţi la ea, se mai os- tenesc s'o ceară? | 

„Mai multe cosideraţii pot determină pe cei îndrituiți să facă paşii trebuitori, pentiu ca s'0 ceară şi s'obțină: | 1) Se poate, ca acel, care o cere, să nu șiie, că există şi un tmoșienitor civil, înaintea căruia trebuie să' dea înapoi, adică să nu ştie nimic de piedicele care pst face, ca Bonorum pPos- Sessio a sa să ajungă B. P. sine re.“ 
2) Se poate, ca acel, care o cere, chiar dacă ştie, că există 

  

16) Uipian, Reg. 23 $ 6 in fine; D., 38, 6, unde liberi, 1 $ 9, 17) Cajus, 2 $ 123, 3 $ 34 in fine; Ulpian, Reg. 28 $ 13in ine; ].,2, 13, de exhered. liber. pr, şi 81; D.,37, 5, de leg. praest., 15 pr., 16; D., -37, 6, de collat., 10; D., 38, 6, unde liberi, 1 Ş 3,
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şiun moştenitor civil, trage nădejde, că acest moştenitor civil va 

stărui în neactivitatea sa. 

3) Se poate, ca acel, care cere bonorum possessio, face 

aceasta, fiindcă nădăjdueşte să dobândească proprietatea lucru- 

rilor hereditare prin. usucapio pro herede de bună credinţă (bona 

fide) după trecere unui an numai 18! 

El mai poate face şi socoteala, că, deşi la urma urmei va 

„rămâne fărde moştenire, totuş, până ce se va întâmplă aceasta, | 

- va dobândi îructele lucrurilor hereditare, întru cât, posedând ex _. 

justa causa (fiindcă a obţinut de la pretor bonorum possessio şi 

interdictum quorum bonorum), este posesor de bună credinţă şi, 

nefiind posesor de rea credinţă (nefiind praedo), nu va putea fi 

condamnat, în cazul cel mai rău, de cât să înapoieze atât cu 

cât se va găsi îmbogăţit în clipa, în care va fi dat în judecată 

de moştenitorul civil cu acţiunea, pe care o are acesta. şi care, 

după cum am spus, se numeşte hereditatis petitio 49, i 

G, Justinian, prin reformele sale până la 534 d. Ch,, 

când a publicat Codex-ul, a făcut, ca să figureze în legiuirea sa 

toţi cei îndrituiţi de successorium edictum. De aceea, de atunci 

nu numai că. moştenitorii civili sunt îndrituiţi la bononrum pos- 

sessio, dar şi moştenitorii pretoriani de mai sus au calitatea de 

moştenitori civili. — Consecvenţa acestor reforme a fost, că 

B. P. sine re a dispărut. — In adevăr, orice bonorum possessio 

obţinută, care eră subceptibilă de a fi evinsă de un succesor de 

- un rang anterior, trebuea să fie privită, ca obţinută pe nedrept. 

şi deci lovită de nulitate originară. De acea, în nici o parte a le- 

giuirii lui Justinian (Instituţii, Digeste, Codex, Novele) nu se 

-mai vorbeşte de bonorum possessio sine re?, 

Apoi, prin Novellele 118 şi 127, regulând din temelie moş-- 

tenirea ab intestato, a făcut ca afară de soţul supravieţuitor, să 

nu existe nici un succesor, fie testamentar, fie ab intestato, care 

să-şi tragă îndrituirea sa din edict. 

18) Cajus, 3, 80; D., 5, 3, de hered. petit, 11 pr.; D.,41, 3, de usurp. 

33 $ 1. 
19) V. mai jos paragraful despre Hereditatis petitio, 
20) V. Maynz, |. c., lil, $374,n.5.



— 981 — 

Secţia II. 

PERSOANELE INDRITUITE SĂ DOBÂNDEASCĂ MOȘTENIREA, 

Ş. 474. Generalităţi. 

La "'nceput, moştenirea nu puteă să fie dobândită de cât 
de persoana, căreia îi fusese deferită, adică de delatus. — Dar 
mai târziu, de când au fost recunoscute transmissiones, ea a pu- 
tut Îi dobândită şi de moştenitorii delatului!. 

Persoana îndrituită să dobândească moştenirea trebuie să 
„întrunească mai multe” elemente, pentru ca actul de dobândire 

să fie valabil. — Când aceste elemente se găsesc întrunite, acea 
-persoană este liberă să accepte sau să primească moştenirea, ori s*o 
repudieze sau să n'o primească. — Dar, ca să se poată hotări 
sau într'un fel, sau într'altul, acea persoană poate să ceară un 
răstimp, înlăuntrul căruia să chibzuească, dacă e bine s'o „pri- 
mească, 'ori să n'o primeascâ, adică poate să ceară spatium 

„deliberandi. i - | | 
| De aceea, ne vom îndeletnici întăi despre dobândirea moş- 

tenirii de către delatus şi vom vorbi de elementele care se cer, 
pentru „ca actul de dobândire a moştenirii să fie valabil, de ac- 
ceptarea (primirea), de repudiarea (neprimirea) moştenirii şi 
de spatium deliberandi. Apoi, ne vom îndeletnicilcu transmissiones. 

Dobândirea moştenirii de către delatus 1. | 

$. 415. Elementele cerute, pentru ca actul de dobândite a moşte- 
nirii să fie valabil. 

„A. Aceste elemente sunt în număr de patru şi anume: O 
„moştenire deferită (Aereditas delata), capacitatea de a moşteni a 
delatului, capacitatea de agere a acestuia şi o „voinţă hotărită şi 
precisă a lui. — Să ne indeletnicim pe rând cu fiecare din ele, 

“ I. O moștenire deferită (hereditas delata) 2. 

1) V. mai sus $ 400, C,il,p. 774. - - 
1) ., 19, de heredum qualitate et differentia ; D., 29, 2, de adg. vet 

omiti, hered.; C., 6, 30, de jure deliberandi et de adeunda vel adg. hered 
2) JR. t, $7, Duh. t, 19,21 $ 2, 25 $ 6, 27.
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1) Pentru ca o persoană să poată face un act valabil de 
e dobândirea unei. moşteniri, trebuie, mai întăi ca acea moştenire 

să-i fie deferită, adică trebuie, ca acea persoană să fie un delatus. 
Prezența unei văduve îngreunate este, de regulă, o piedecă 

a dobândire a moştenirii — In adevăr, dacă văduva va naşte, 
-atunci moştenirea poate fi deferită copilului,_iar delatul, în acest 
“caz, va fi înlăturat3, . 

Acea persoană, dacă este un irstituit condiţional, nu poate do- 
bândi moştenirea decât la. împlinirea condiţiei, fiindcă deabia 
atunci ea ajunge delata +. — Dar, dacă avem dea face cu o con- 
-diţie potestativă negativă, acea persoană poate să dobândească 
moştenirea imediat, dând cautio'Muciana5:— lastituitul sub o con- | 
-diţie, a căreia implinire atârnă de voinţa sa, poate face, nu aditio 
ci adgnilio, şi ustiel poate dobândi condițional moştenirea preto- 
riană, bonorum possessio secundum tabulas 5.— Dar, dacă împlinirea - 
condiţiei atârnă de voinţa. instituituiui, acesta nu poate dobândi 
-B. P. secundum tabulas, decăt dacă împlineşte condiţia 6. - 

In sfârşit, de la Constantius, în-mod excepțional, s'a în- 
-găduit, ca persoane dintro serie posterioară. a lui successorium 

„“-edictum să poată cere şi să obţină bonorum possessio, chiar 
dacă n'a trecut răstimpul de adgnitio pentru acei “din. seriile 
-anterioate; adică s'a îngăduit să se facă şio adenitio prematură? . 

1. Capacilalea de a moșteni a delatului. 
Trebuie. să deosebim moştenirea ab intestato, de moştenirea 

testamentară. „ - 
1) Moștenirea ab intestato. . | 
Capacitatea de a moşteni trebuie să existe în clipa deferirii moş- 

tenirii şi să dureze de atunci şi până la dobândirea moştenirii. 
Am văzut$, că numai cetăţenii romani sunt capabili de a 

„ moşteni. — Dar, chiar dintre cetăţeni, unii nu sunt de loc capabili 
«de a moşteni; iar alţiiau o capacitate mărginită de a moşteni. 

3) D,, h. î., 30 $$ 1—7, 31.— Cf, D., fi. t., 84;D37, 4, de B. P.sec, 
lab., 4 $3. . _ _ 

4) D., 28, 5, de hered. instit., 49 $ 1 in fine; D.,28, 7, decondie. instit. 
17; D., ft 13 pr, 70 $1. . , 

5) V. mai sus $. 492, n.20 şi 21, p. 864. 
6) V. mai sus $. 422, n. 13, 14 şi 15, p. 863, 
7) C., 6, 9, qui admilii, 9... 

8) V. mai sus $, 400, B. 1, p. 769. -
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N'au de loc capacitate de a moşteni: i 
„Apostaţii şi hereticii.. Deasemenea copii acestora .— Dar, de 

la Justinian incapacitatea acestor copii 'este înlăturată, 
Fiii acelor condamnaţi pentru înaltă trădare, . 
Copiii soţilor incestuoşi.— Dar, Justinian a desfiinţat această. 

incapacitate. | | 
“Au capacitate mărginită de a moșteni: 

Fiicele acelor condamnaţi pentru înaltă trădare, care pot 
” dobândi numai o pătrime din moştenirea mamei lor, a 

Văduva, care a violat anul de doliu, poate dobândi 
numai moştenirea lăsată de rudele sale până la gradul al treilea. 
inclusiv. i _ . Da 

Liberi naturales, copii născuţi din concubinat, pot dobândi 
numai o şesime din moştenirile taţilor lor. 

_2) Moștenirea testamentară, a 
La acest fel de moştenire, capacitatea de a moşteni se. 

compune din festamenti jactio passiva şi din jus capiendi, 
„Am arătat mai sus, cine are testamenti factio passiva şi 

cine are jus capiendi 5, 
Reamintim, că festamenti factio passiva trebuie să existe la: 

„facerea testamentului, la deferirea moştenirii şi să dureze de la 
deferitea şi până la dobândirea moştenirii, | 

Jus capiendi poate să nu existe la facerea testamentu- 
lui; dar, trebuie să existe la deferirea moştenirii şi să dureze 
„deasemenea de la deferirea şi până Iâ dobândirea moştenirii. 

III. Capacitatea de agere a delatului, | 
Delatul trebuie să aibă capacitatea de a face acte juridice. 

şi deci şi de a se obligă.—Dintre cetățenii romani, unii au a- 
ceastă capacitate; iar alţii sau n'o au de loc, sau o au mărginită. 

1) Au capacitatea de agere:. , 
Persoanele sur juris şi majoare. Minorii făr de curator. Şi 

prodigii 19. | 
2) N'au de loc capacitatea de agere: 
Infantes. Nebunii. Persoanele juridice.— Deci, aceste persoane nu pot face aditio şi deci nu poi dobândi moştenirea, ce le-a 

fost deferită i, | | 
Dar, de la Theodosiu 11 sa îngăduit: Ca infantes să poată. 
9) V. mai sus $ 416,-A,1i, p. 831 şi urm., B, p. 834 şi urm, 10) V. mai sus £ 3%, n, 9, p. 745, - 11).D, fi. i, 9, 63, Ch. t,3. ” 
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face aditio (actul de dobândire al moştenirii) prin paterfamilias al 
lor, ori prin tutorul lor!3; iar persoanele juridice prin reprezentanţii 

“lor legali!3. Ca nebunii să poată dobândi prin curatorii lor numai 
o bonorum possessio provizorie 11, 
3) Au capacitate mărginită de agere: 

Pupilli infantia majores, care pot face actul de dobândire 
a moştenirii cu auctoritatis interposilio a tutorului lor 15, 

Filiifamilias, fie infantia majores, fie puberi, pot face la'n- 
ceput actul de dobândire numai cu ijussus al lui paterfamilias 
al lor!6, —Dar, mai târziu, s'a admis, ca să poată face singuri a- 

dilio, dacă paterfamilias al lor nu le dă jussus şi ca şi paterfa- 
milias al lor să poată face singur acel act!7, | 

Minorii, care au curator pot face acel act cu consensus al: 
curatorului lor 18, Ş 

Robii numiţi moştenitori ex persona domini, pot face acel 
act tot numai cu jussus al stăpânului lor! 

IV. O voinţă hotărită şi precisă a delatului. 

1) Trebuie, ca acel care face actul de dobândire a moşte- 

nirii să fi aflat, că moştenirea i-a fost deferită, fie ab intestato, 

fie testamentar, şi să fi făcut acel act în deplină cunoştinţă a 
stării, care va rezultă pentru el din dobândirea moştenirii 2, De 
aceea actul de dobândire a moştenirii nu-i valabil în următoa- 
rile cazuri : | 

Când moştenirea fiind deferită testamentar, delatul face 

actul de dobândire, ca şi cum ea ar fi fost deferită ab infestato2!. . 
- Când moştenirea fiind deferită ab intestato, delatul face 

actul de dobândire, ca şi cum ea ar fi fost deferită testamentar ?.. 

  

12) D., ft , 9; D., 7, 1, de ponor. poss, 7,8 „1 8 1; Dn 26, 8, de 
auctor iut., 11; C., '6,'%9, Qui admiti, 3 şi 7; Cu în t „18 pr. şi S$2 şi 4C, 
6, 61, de bonis quae liberis, 8 SS 1 şi 

13) D., 37,1, de bonor. poss., % s 4, 
14) V. mai sus $ 389, n. 5, p 75 şi mai jos $ 485, Vp. 1014. 
15) ]., 1, 21, de “auctor, tut., Ş 1; D., 28, 8, eod., 9$$3, şi 4,1; D, 

Bt, Spr. 49, - 
16) Cajus 2 $ 8%, Ulpian, Reg., 30 $ 19; D, hut, 6 pr., 23 $ 4, 79, 
17) ]. 2, 7, per quas personas nobis adquiritur, ss 1 şi 2, 
18) V. mai sus $ 388, F, 1ll, a 19, p. 741. - 
19) V. mai sus n. 16. — V.'$ 369, A, 1, 1,n.15,p. 678 şi 400, B, III, 

n. 9, p. 769, - 
0) D., 50, 17, de reg. jur., 76; J, h. t,$ 7; Du h.1,13, S1, 19, 

23, 32, pr. 
21) |, hi; ti 7; Du h.t, 15, 16, 17 $ 1,21 83,308S81 — 8, 32 

Ş 1, 77, 86, 9. : |
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Când moştenirea fiind deferită pentru o quotă anumită, de- latul face actul de dobândire sau pentru altă quotă, sau pentru toată moştenirea 2, e 
Când instituitul. se 'ndoeşte de valabilitatea testamentului 23- | 
2) Dar, nu este de nevoie, ca delatul să aibă conştiinţa 

exactă a capacităţii sale; ci, este deajuns, ca de fapt să fie 
capabil24, - - 

Deasemenea, nu e nevoie, ca el să ştie quota parte, care i se cuvine2%. De pildă: Când lui L. Titius i s'a deferit moşteni- rea unui defunct, care a lasat o văduvă îngreunată, el, L. 7i- tius, nu poate şti pentru ce quotă să facă actul de dobândire, fiindcă nu se poate şti, câţi copii se vor naşte. Cu putinţă este: 
să se nască nu numai unul, ci şi doi, trei, patru, cinci etc, De 
aceea, în acest caz, regula este, ca să se păstreze numai trei părţi 
pentru nascituri, fiindcă e ceva din cale afară (portentosum), ca . să se nască mai mult de cât trei copii ! 2 | 

B. Când aceste patru elemente Sunt întrunite, delatul poate - face actul de dobândire a moştenirii. 
I. Aditio. | | 
In dreptul vechiu aditio. trebuie să fie jăcută în -persoană. „de delat; dar, fărde formalităţi şi făr'de concursul dregătoriei. Ea nu se poate face prin reprezentanţi %. 
Dela Theodosiu. II; după cum am văzut, s'a tăcut abateri 

de la această regulă, Dar, aceste abateri sunt foarte puţine la 
“număr: 

Pentru infantes se poate, ca adilio să fie făcută sau de Paterfamilias al lor, sau de tutorul lor27, A - Peutru persoanele juridice adițio poate fi făcută de : repre- zentanţii lor legali, 
Şi, impăratul poate face adilio printr'un procurator 2, In celelalte cazuri a rămas regula, că aditio nu se poate 

  

22) D., h. 4,73, 
23) D., hi. î., 17 Pr., 30 $ 8, 32, $ 2, 33, 34 pr., 46, 51 pr. 24) D., ph. î., 34 pr.,96; D., 35, 1, de condie. et dem., 24, - 25) D„ h.î. 21 $3D.,5,4,si pars heredil. pet. 5 $1; D, 34, 5, de rebus dubiis, 7 pr; D 46, 3, de solut., 36, 
26) D., h. i, 90; D., 50, 17, de reg..jur., 71, 123. 
27) V. mai sus n. 12. 
28) V. mai sus n, 13, 
29) Da 1,19, de o/f, proc. Caesaris; 1 $ 2, 2; D.A. 4,25 Ş 2,
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“face prin reprezentanţi. De pildă: Pentru pupillus infantia major 

“tutorul nu poate face singur adițio, ci aceasta trebuie să fie fă- 

-cută depupil în persoană cu autoritatis interpositio a tutorului lui %. 

HI. Adgenilio. 

- In totdeauna s'a pulut, ca adonitio să fie făcută prin reprezen- 

“tanţi, căror să li se dea nu numai mandat imperativ! ci chiar şi 
„deliberativ &, | 

Mai mult de cât atâta: Adgnitio tăcută de un nemandatar 

poate să ajungă valabilă prin ratihabitio (ratificare) din partea 

.delatului 3, . 

C, Dar, deşi cele patru elemente sunt întrunite, delatul este. 
liber să facă actul de dobăndire al moştenirii, sau să nu-l facă, 

- Dacă-l face, aceasta inseamnă că acceptă sau primeşte moşte- 

nirea; iar: dacă nu-l face, înseamnă, c'o repudiază, n'o primeşte. 

Ş 476. Acceptarea sau primirea moştenirii. 

A. Vorba delatio (deferire) vine de la defero, iar vorba 
-oterire, ofertă vine dela 0ffero. Înţelesul lor se apropie unul de altul. 

B. Deferirea moştenirii este o ofertă. Ştim, că oferta, ca ' 

«să producă efecte, trebuie, de regulă, să fie acceptată, “primită!, 

De aceia şi deferirea moştenirii trebuie . acceptată, primită. 
|. Acceptarea sau primirea moștenirii: trebuie să întrunească - 

«următoarele elemente: 

Acceptarea trebuind. să corespundă ofertei din toate punctele 

-de vedere, urmează, că şi moştenirea trebue să fie primită, aşa 

“cum a fost deferită2, — O primire parţială nu-i cu putință. Mai 

mult de cât atât: Instituitul de mai multe ori în acelaş testa- 
ment, care primeşte una din instituiţii, implicit primeşte şi pe. 

„celetalte 3, 
Acceptarea moştenirii trebuie să fie pură şi simplă (adică 

30) V. mai sus n. 26. 
31) D., fi. t, 25 887,8 şi 9, 48; D, 36, 1, ad Sc. Trebell., 63 | pr. Das 

37, 1, de bonor. poss. 3857. 

32) D., h. î., 25 8$7, 8 şi 9, 48. 
33) D., &. t, 6 8 1, 86 pr; D., 37, 1, de bonor. poss, 3 8 7, D., 46,8 

-ratam rem haberi, 7, 24 pr. Să 
1) V. mai sus $ 219, p. [20 şi urm. 
2) D, î.t., 1 Şi 2, 
3) D., h. b. 10, 5, 80 $ 1.
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fără termin şi fără condiţie) şi fără de rezerve. De aceia aditio-: propriu zisă. (aditio expresă) făcută cu termin, ori cu condiţie, este lovită de nulitate şi nu produce nici un efect 3. Dar, adilio. tacită (pro herede geslio) făcută cu rezerve contrare regulilor: de mai sus este privită, ca pură şi simplă5, | II, Acceptarea moştenirii, ' când întruneşte elementele de- mai sus, este de regulă irevocabilă: Semel heres, semper heres. 1) Uneori, se poate reveni asupra acceptării prin în inte- Srum restitulio!, Aceasta nu este admisă de cât numai pentru cauză de minoritate, ori pentru cauză de violenţă”, — De la; Novella 119 (din anul 544 de ch.) se cere, ca, înainte de a se incuviință in intregurn reslitutio, toţi creditorii moştenirii să fie. chemaţi »0, . - îi 2) In integrumtilutiores incuviințată în contra primirii- - moştenirii produce efectele următoare: Lucrurile trebuie, pe cât: . posibil, să fie puse în starea, în care se găseau înainte de pri- mirea moştenirii. Deci, dobânditorul moştenirii este privit, că nici. odată n'a fost moștenitor, De aceea: 
. Restituitul “trebuie .să înapoieze tot ceea, ce deține din moştenire, p. c. şi atât cu cât sta îmbogățit. — In schimb, este-- indrituit să ceară să fie despăgubit de cheltuelile şi impensele făcute-în vremea, cât-a fost moştenitor 11, A „ Restituitul trebuie să reinfiinţeze indrituirile, care s'au stins. din pricina contopirii patrimoniului său cu patrimoniul moştenit:2, Restituitul este Ia adăpost de 'acţiunile, pe care creditorii. . moştenirii le pot intentă contra moştenitorului!, | Moştenirea fiind privită, ca şi cum n'a fost dobândită de. nimeni, va putea fi dobândită sau de Substituit, sau de COMOş-- 

  

4) D., 50, 17, de regulis jur., 17. : 5) D., 4. î, 10.—V. mai sus $. 471, n. 21, p. 954. - 6) D., î. î., 54; D., 50, 17, de reg. jur., 188 pr., 193, - 7 Jaf, $ 5; DA. , 57 $ 85. . ” 8) V. mai sus n. 7, — D., 4, 4, de minoribus, 3 $2, 7 $ 5, 10, 22. — V. Maynz, 1..c., Il, $ 39%, n. 89, 
9) D,, 4, 2, quod metus causa 6 $ 7, 21 s$5 şi 6.—lIn ce priveşte: D.,h.t,21$5,V. Maynz, 1, e. 1], $ 396, n. 89 în fine. , .. 10) D., Novella 119, cap. 6.: p 11) D., 4, 4, de minoribus, 7 $ 5; C., 2;:48, de reputat., 1 $ 2, 12) D.; î. î. 87 şi, E - 13) D., A. î, 57 Ş 1, 89.



„— 988 — 

„ xenitori.— In lipsa acestora, va putea fi dobândită de delaţii ab 

intestato. — Ia lipsa şi acestora, creditorii pot cere missio in bona, 

ca să păşească la venditio bonorum, ori la distractio bonorum!+, 

Instrăinările şi actele de procedură făcute de restituit rămân 

în picioare 15, 
Deasemenea, în moştenirea testamentară se păstrează şi 

- substituţiile pupilare, fideicomisele universale, dezrobirile Şi nu 

mirile de tutori 16, 

$ 477. Repudiarea sau neprimirea moștenirii. . 

A. Romanii zice: Repudiare  hereditatem sau spernere, 

.omittere, repellere hereditatem, adică a repudiă moştenirea, a nu 

o primi, a omite de a o primi, a respinge moştenirea. 
B. Nu toţi delaţii pot să repudieze moştenirea. | 

Moştenitorii necesari, după cum am văzut, dobândesc moş- 

“tenirea fie că vor, fie că nu vor, şi se bucură numai sau de 

„beneficium abslinendi, sau de separatio bonorum, Deci, ei nu pot 

"să repudieze moştenirea !. 
- Moștenitorii voluntari, fiind liberi. să dobândească ori nu 

moştenirea, pot s'o repudieze, sunt îndrituiți s'o repudieze, Ei 

pot face aceasta sau printr'o declarare expresă, care nu-i supusă 

-nici unei formalităţi, sau tacit, prin acte, care implică repudiarea 2. 

C. Pentru repudiarea moştenirii: se cer aceleaşi elemente, ca 
şi pentru acceptarea moştenirii, adică: O moştenire deterită, ca- 

pacitatea de a moşteni a delatului, capacitatea acestuia de agere 

:şi o voinţa sigură şi precisă a lui. 
I. Repudiarea moştenirei poate fi făcută numai după defe- 

rirea acesteia, Ea nu poate fi făcută mai înainte 2. 
I|. Actul de repudiare este un act juridic, prin care delatul 

„îşi arată voinţa de a nu dobândi moştenirea. 
Acest act trebuie făcut, de regulă, în persoană 3. . 
Numai în cazurile, în care actul de dobândire poate fi făcut 

prin reprezentanţi, în aceleaşi cazuri şi repudiarea moştenirii 

poate fi făcută prin reprezentanţi 3.—Dar, o moştenire civilă defe- 

  

14) V. mai sus $ 466, ai 14, 16, 17... : 
15) D., 4, 4, de minaribus, 22 in fine, 34; D., 42, 1, de rei judic., 44 

:D., 46, 3, de solut. 90. 
16) D., 4, 4, de minoritus 31; C. o 2, de testa. manumiss., 3, 
1) V. 'mai sus $. 465, B „1. 2,p.9 
> D, Rh, t., 94; Da 50, 17, de reg. Sur 174 $1. 
3) V. mai sus. $. 475, B, II, 1, n.26—30. .
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rită unui infans, nu poate i repudiată nici de paterfamilias al 
acestuia, nici de tutorul lui 4. 

II. Actul de repudiare, întru cât este un act de voinţă, 
poate îi făcut prin ori şi ce chip de arătare a voinței: 

1). Expres, printr'o declarare, care nu-i supusă nici unei 

formalităţi. 

2). Tacit, adică prin acte, care implică voinţa de a repudiă 

moştenirea. Astiel de acte pot fi. sau pozitive, sau negative 

(omisiuni). Avem de aface cu repudieri tacite, de pildă, în urmă- 
toarele cazuri : 

__ Reclamarea din partea nioştenitorului voluntar a plăţii unii 
datorii, pe care moştenirea o are faţă de el$, 

Prezenţa moştenitorului voluntar, în cunoştinţă de cauză, 
(ca martor, ori altfel) sau la îmmpărţeala moştenirii, sau la îns- 
treinarea lucrurilor ereditare, fără să spună ceva î. 

Lăsarea din partea moștenitorului voluntar a altei persoane, 

ca să-şi însuşească bunuri hereditare $, 

Acceptarea moştenirii ca ab intestato, în cunoştinţă de cauză, 

"de cătră un instituit, implică repudiarea moştenirii testamentare 7. 

Repudiarea moşteniri ca ab infestato, în cunoștință de cauză, de 
„cătră un instituit implică o repudiare a moştenirii testamentare (cre- 

"dendus est utrumque .repudiasse); de oarece moştenirea ab intes- — 
tato nu este deferită de cât, dacă nu există testament 7. — Dar, dacă 

există un testament şi persoana, care ar moşteni, dacă moşte- 

nirea ar îi deferită ab intestato, nu știe nimic de existența acelui 

testament, ci, crezând, că moştenirea i-a fost deferită ab intestato, 
o repudiază ca atare, repudiarea aceasta este egală cu zero şi 
nu produce nici un efect. Deci, acea persoană e privită ca 
şi cum mar fi repudiat. In adevăr, în acest caz, moştenirea nici 
n'a fost deferită ab intestato; căci, după cum am reamintit, moş- 
tenirea este deferită ab intestato, numai când nu-i cu putință, ca 
să fie deferită testamentar, ceea ce se întâmplă, numai când nu 
s'a făcut testament, ori când testamentul făcut nu produce efecte. 
In cazul nostru, existând un testament, moştenirea nu-i încă 

„ deferită ab: intestato. moştenirea, nefiind deferită -ab intestato, nu 
poate îi repudiată (fiindcă unul din elementele cerute este de- 
ferirea moştenirii), nu există, ce să se repudieze. Deci, repudiarea 

* 4) Du 37, 1, de bonor, Poss., 8; C., 6, 31, de bonis quae lib, 8 $6 
b, — GE bă 26. 8 de auctor. tut., 11. , 

4) D., 36, 1, ad. Sc. Trebell., 37, pr. 
7) D., h. î, 17 $ 1, 60, 77 şi 97 loarte vestit).



— 990 — ? 

acelei persoane nu poate produce: efecte, — Mai departe: Dacă, 

după. ce moştenirea va fi deferită testamentar, se va constată, de . 

pildă, că prin testament s'a vătămat porţia legitimă a acelei 

persoane, aceasta va putea cere anularea testamentului, fără să 

i se poată spune, că a repudiat moştenirea. 

Neactivitatea delatului nu-i repudiare. Dar, ea îl face: Să 
piardă bonorum possessio, dacă trece răstimpul pentru adgnitio. 

Să piardă moştenirea civilă, dacă,. înainte de Justinian fusese 

lăsată cu crelio; iar de la Justinian, dacă fusese lăsată cu termin 
„de acceptare fixat prin testament8. | 

IV. Repudiarea trebuie să corespundă deferirii moştenirii 

din toate punctele de vedere. Deci, o repudiare parţială nu e 

valabilă, când moştenirea a fost deferită intteagă?. 

V. Repudiarea trebuie să fie pură şi simplă (fără termen 

şi îâră condiţie) şi făr "de rezerve», 

E. Repudiarea moştenirii, când. întruneşte * elementele de 
- mai sus, este, de regulă, irevocabilă. De aceea, repudiatorul 

pierde facultas adquirendi şi este privit, ca şi cum niciodată nu 

i sa deferit moştenirea. 

1. De regulă, nu_se e îngăduie repudiatorului, ca să revină 
asupra repudierii *0, Mai mult de cât atâta: Nici creditorii repu- : 

diatorului nu pot cere anularea repudierii pe temei, că a fost 

făcută în frauda- îndrituirilor lor, adică nu pot intentă'actio Pau- 

liana 1: Repudiatorul avea numai facultas adquirendi; în cât, deşi 

se poate zice, că prin repudiare a renunţat la facultas adquirendi, 

totuş prin această renunțare n'a pierdut nici o îndrituire din pa- 

trimoniul său. E drept, că a pierdut facultas adquirendi ; dar, 

aceasta nu face parte din_acel patrimoniu (şi de aceia nici nu 
trece la moştenitori, până ce nu s'au admis îransmissiones), Deci, 

prin pierderea ei, patrimoniul repudiatorului nu s'a micşorat cu 

nimic, şi nici nu S'a înstreinat nimic din acest Patrimoniu, 

8) V. mai sus $, 460, p. 957 şi urm.—D., 29, 2, de acquir. vel onilt. 
hered,, 72. 

9) D., fi. t, 2, 10, 55, 13, 80 pr, şi $1. 

10) Cajus, 2 $ 169; Uipian, Reg. 22 $ 29; Paul, Sen. Il], 4B,11, 
IV, 4, 4 |, h.4,. 87, Dia. t, 13, pr D,, 38. 9, de succes. edic., 1$6;C,, 
6, 31, de repudianda vel abstin. hered., 4;-C., 2, 21, de dolo malo, 7 

11) D., 42, 8, quae in fraud. credit, 6 pr. şi: Ss 1 şi 4; D,, 50, 17, de 
reg. jur., 134 pt. |
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“ÎL. În mod excepțional, se permite repudiatorului, ca în contra unei repudieri păgubitoare să capete. in integrum restifutio 2. Aceasta se întâmplă numai în două cazuri: Pentru Cauză de minoritate şi pentru cauză de violenţă. Uneori, ca in „ integrum restitutio să fie încuviințată pentru cauză de minoritate se cere, ca vătămarea (/aesio) să fie foarte mare grande damnum, grande aetrimentum. Celelalţe justae causae nu-s admise, - Dacă in integrum restitutio a fost încuviinţată, lucrurile trebuie să fie puse în starea de mai înainte de repudiare, Deci, ca produce eiectele următoare: . 
1). Restituitul e privit, ca şi cum ar fi dobândit moşteni- 

rea. De aci urmează, că el poate intentă utiliter acţiunile izvo-= rite din îndrituirea de moştenire; că ia asupra sa toate sarcinile moştenirii 13, | Sa 
3) Desrobirile şi instreinările făcute mai înainte de in inte- rum restitutio rămân, de regulă, în picioare, aşa că - restituitul 

are numai regres contra celora, care le-a făcut 14, de la care însă nu poate să ceară folosul, pe care ei l-ar fi avut, ori l-ar fi tras cu prilejul posesiei lor 15, De pildă: Instrăinătorii, dacă au vândut sau moştenirea, sau lucruri hereditare cu un preţ mai mare de cât valoarea lor, nu-s ţinuţi să înapoieze câștigul |. dobândit. 
A | Deşi desrobirile şi înstrăinările rămân în picioare, totuş, în caz de in inteorum restitutio pentru violenţă, ob metus, se fac abateri lipsite de rațiune şi se admite, că această restituţie ob metus operează in rem, ca şi actio metus causa!6.—Deasemenea în caz de în integrum restituti pentru minoritate, se fac abateri pe - faţă;- dar, numai dacă nu este nici un alt mijloc, pântru ca res- tituirea să producă efecte reale, se anulează acele desrobiri şi înstrăinări !?, - - - . 

  

12) D., 4. 2, quod melus causa, 21 Ş 6; D., 4, 4, de minoribus, 1 Ş 10, 22, 24 $ 2; D., 4, 6, ex quibus causis majores, 17 pr., 41; D., 28, 8, de jure delib., 3; C., 2, 40, si ut omissam hered.. i şi 2; C., 6, 31, de repud, vel abstin. hered., 6, 
- 13) D., 4. 2, quod .metus causa, 21 Ş 6; D., 4, 4, de minor. 17 Ş 10; C., 2, 40, si ut omissa hered., 2; C., 6, 31, de repud. vel abstin. hered, 6. in fine, N 

14) D., 4, 4, de minor., 21, 24 $ 2, 15) D., 4, 4, de minor., 24 Ş 2. 16) V. mai sus $ 229, C, Il în fine şi III, p. 151. 17) D.. 4, 6, ex quibus causis majores, 17 pr. — V. Mayaz |, c., Ii $ 396, n. 101. - iai
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$ 478. Spalium delibeiandi !. 

Spatium deliberandi este răstimpul, înlăuntrul. căruia. de- 
latul poate să se gândească şi să chibzuească, dacă e bine ori 

nu sau să se abţie de la moştenire, sau. s'o accepte, sau s'0 
repudieze 2, 

Să vedem acum, în ce fel să petrec lucrurile, când e vorba . 
de o moştenire civilă (Aeredilas) şi când e vorba de o moşte- 
nire pretoriană (bonorum possessio), . — 

| A. În ce priveşte moștenirea civilă. | 

Ştim, că delaţii, care pot dobândi o astfel: de moştenire, 

Sunt de două feluri: Sau moştenitori voluntari, sau moştenitori 
necesari, N 

]. Moștenilori voluntari, 

1) Aceştia pot, de regulă, să facă adifio 'ori când vor voi; 

ei nu sunt mărginiţi de vre un răstimp, înlăuntrul căruia. să tre- 
buească să facă aditio 3. 

„Abateri de la aceste reguli s'au făcut atât. înainte de Jus- 

tinian, cât şi de la acest împărat încoace: 

Inainte de Justinian, când testatorul poruncise, ca dobân- 

” direa moştenirii să se facă prin cretio, moştenitorii voluntari 

trebueau să facă actul de dobândire înlăuntrul răstimpului fixat 

pentru cretio + 
De la Justinian, când testatorul a fixat un răstimp, înlăun- 

trul căruia un instituit, moştenitor voluntar, să facă adifio sub 
pedeapsă de a pierde moştenirea, moştenitorul voluntar trebuea 

s'o facă înlăuntrul acelui răstimp 5. - | 
2) Fiindcă de regulă moştenitorii voluntari, nu sunt legaţi de nici 

un răstimp, înlăuntrul căruia să accepteze moştenirea, ei pot lăsă 

moştenirea în stare de fereditas jacens o vreme nederminată şi asfel 
acceptarea moştenirii rămâne în suspensie. — Aceasta e foarte 

1) D., 18, 8, de jure deliberandi, C., 6, 30, eodem. 

2) D., kt, 1—4, 6 pr 10. | 
i '3) Cajus, 2 $$ 162 şi 167; ]., 2, 19, de hered. gual. et aijfer, $5, 
 D. 38, 9, de success. ed., 1 pr.; C., 3, 28, de inoff. testam., 36 $2; C., h 

t, 9; C., 6, 55, de suis et legi, 1. 
-4) V. mai sus $ 469, C, [ şi Il, p, 956—960, 

5) D., 29, 2, de adg. vel omitt. hered,, 72.
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nepractic pentru acei de al treilea, care erau interesaţi, ca ac- | ceptarea moştenirii să nu rămână în suspensie! De aceea, tre-: buia să se ocrotească şi interesele delatului şi acelea ale per- . soanelor de al treilea. | | Di 
In cazul, când există sau creditori de ai moştenirii şi le- gatari, care trebuie să fie plătiţi, sau comoştenitori, dorind să facă impărţeala, sau legitimari, dorind să atace testamentul prin - querela inofjiciosi testamentis, adică pe scurt, când există per- soane îndrituite de a reclamă în contra delatului, moştenitor - voluntar, ele, după cum ştim 7, pot prin interrogationes in jure (prin întrebări făcute înaintea magistratului) să-l silească să se pronunţe: Dacă este moştenitor civil, ori pretorian 8. Dacă “înţelege să fie moştenitor în virtutea " testamentului, ori nu. Dacă moşienirea este de dobânăit în numele său, ori prin aceia, care, sunt supuşi puterii sale? (ulrum ex testamento heres sit, Ulrum suo nomine quaesita sit hereditas, an per eos QU0s suo juri subjectos habet, vel per eum cui heres exstiterit 2 9, 

Dar, st poate întâmplă, ca, moştenirea fiind deabea deschisă, delatul să nu fi avutvreme să afle, dacă ea nu cumva este damnosa (prea încărcată de de datorii). — In astfel :de îniprejurări, se “poate, ca una din persoanele de mai sus, d. p. un creditor, să dea în judecată pe delat şi prin întrebările puse, să-l silească să se rostească, dacă este moştenitor, ori dacă vrea să fie, In 
acest cazar fi nedrept să silim pe delat să se rostească imediat — : De aceea pretorul a admis,că delatul poate cere un. răstimp, în 
care să chibzuească, ce să facă, adică poate cere spatium deli- | berandi!0. j | - 

3) Inainte de Justinian spatium deliberandi eră de 100 de zile şi putea fi reînoit pentru motive grave, ex magna causa !2.— De la acest împărat încoace răstimpul de deliberare este de nouă 

  

6) Ci. C., 3, 28, de inofj. testam., 36 Ş 2. 
7) V, Vol. 1,1 $. 95, 1V, 6, p.441 şi urm, , ” 8) D., îi, 1, de interrog. in jure, 2, 3, 5, 6 pr, 9 pr. şi $$1,4 şi 7, WU $$ 1 şi 3-7, 19; C.,n.t,9, | a 
9) D., 11, 1, de interrog. in jure, 9 $ 6. 
10) D., î. î., 1—4,7 pr., 10. 
11) D., h.-t. 2. 

12) Du î. î.3şiq. 

S$. G. Longinescu. — D:ept Roma |. , Ă - 63
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luni, când e acordat de judecată, şi de un an, când e acordat 
de înipărat; dar, nu poate fi prelungită, 

4) Spatium deliberandi acordat, produce efectele următoare: 

Inlăuntrul răstimpului de deliberare, "uelatul este la adă- 

"post de orice reclamare. El poate face tot, ce este trebuitor, ca 

să capete o idee exactă de starea moştenirii, poate luă infor- 

mâţii ş. a., fără să fie în primejdie de a fi privit, că a făcut o 

pro herede gestion, 
La sfârşitul răstimpuloi de deliberare delatul trebuie să 

se rostească. — Inainte de Justinian, dacă delatul nu se rostea, 

eră privit, că a repudiat moştenirea şi nu i se dă acţiunile heredi- 

tare (denegamus eiactiones)!5; iar delatul imediat următor putea 
să primească moştenirea.— Dela Justinian, delatul, dacă nu se 
rosteşte înlăuntrul acelui răstimp, se admite ca adevărată ipoteza 
cea mai defavorabilă pentru-el şi anume, faţă de creditori şi le- 
gatari e privit, că a acceptat moştenirea şi deci trebuie să-i 

plătească '5; iar faţă de comoştenitorii şi de substituitii săi este 
privit, că a repudiat moştenirea, şi partea lui de moştenire va 

“putea fi dobândită de substituiţi în virtutea substituţiilor, ori de 

comoştenitori în virtutea lui jus accescendi 
II. Moştenitorii necesari, 
Heredes sui et necessarii şi, dintre heredes necessarii, acei 

de condiţie liberă pot şi ei să capete spatium deliberandi, ca să - 

chibzuească, dacă trebuie să exercite beneficium abstinendi, ori nu !8, 
B. In ce priveşte moștenirea pretoriană. 

Ştim, că moştenitorii pretoriani sunt în- totdeauna moşteni- 

tori voluntari. 

Regulile de mai sus de la moştenirea civilă mau întârziat 
să fie aplicate şi la moştenirea pretoriană 19, 

C. O chestiune controversată este: Substituiţii delatului şi 
eventualii delaţi ab intestato pot oare şi ei să silească pe in- 

stituit să se rostească, dacă acceptă, ori nu moştenirea ? 

13) C., h. î., 22 $$ 13 a şi 14. 
14) D.,4.4,5,pr. . 

15) Cajus, 2 $ 167 in fine; D., h, i. 69 în fine. 
16) C.A. t., 20 ş 14. 
17) D., 29, 2, de ada. vel ommiti. hered,, 69, 70 pr. 
18) V. mai sus $ 466, n. 4, p. 954 şi n. 20,p. 956. 

19) b,, 28, 5, de hered. instit.. 23 $ au D, 38, 9, de succ. . ed, 1 $ 12.
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Părerea cea mai întemeiată este, că nu pot face aceasta 2, 
„_ Intradevăr, câtă vreme există un instituit (moştenitor testamen- 

tar), nu se deschide nici o îndrituire, nici în folosul substituiţilor 
"şi nici în folosul .eventualilor delaţi ab intestato. Ei au numai o - 
speranţă, că li se va deferi : -moştenirea, spes delatum . iri; dar, 

mau nici o îndrituire. Neavând nici o îndrituire, nu pot reclamă 
contra instituitului. Neputând : reclamă contra acestuia, nu-i 
pot pune întrebări şi deci nu-l pot sili să se rostească, 
dacă acceptă, ori ba moștenirea. Neputând fi silit să se ros- 
tească, instituitul mare nevoie de spatium deliberandi faţă de sub. 
stituiţii săi şi faţă de eventualii delaţi a intestato 7 - 

pi 

Dobândirea moştenirii de cătră alte persoane, 
afară de delatus, 

Transmissiones. 

Ş 479. Generalităţi, 

A. Am văzut, că, la'nceput, deferirea moştenirii (hereditatis 
.delalio) este legată de persoana delatului, nu poate trece nici la 

moştenitorii acestuia, nici la cesionarii lui, şi de aceea, regula 

este, că hereditas delata non transmitilur şi deci, facultas adqui- 

rendi dobândită de delat nu poate trece la alte persoane,. nici 

printrun act de voință al delatului şi nici altfel !. | 
.. 1, De la regula, că facultas adquirendi nu” poate trece la 

alte persoane printrun. act de voinţă a delatului, Cajus ne spune 
“că, în dreplul clasic, este o singură abatere: Hereditas legitima, 

adică hereditas delata ab intestato, poate îi trecută de delat la 
alte persoane prin in jure cessio 2, 

1) lată, cum' se explică, de ce a fost admisă această abatere: 

Ea eră un mijloc de remediare a lipsei de successio ordinum şi 
“de successio graduum În hereditas legitima —Ştim, că, sub domnia 

legii celor 12 table, regula eră, că in legitimis hereditatibus suc- 

cessio non est, adică, dacă delaţii dintr'o clasă nu vor, ori nu 

pot să dobândească moştenirea, delaţii din clasa următoare n'o 

20) D,, h. î., 10; D., 29, 2, de adg. vel omitt. hered., 39, 69, 70. 

1) C., 6, 51, de caducis toll., 1 $ 5, “ 
2) Cajus, 2 Ş$ 3437, 3 SS 85—87; Ulpian, Reg., 19 S$ 11—15.
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pot dobândi (successio ordinum non est) şi, dacă delaţii cei mai 
apropiaţi dintr'o clasă nu vor, ori nu pot să dobândească mMoş= 
tenirea, rudele lor imediat mai aproape m'o pot dobândi (suc- 
cessio graduum non est), — Ca să se remedieze lipsa de suc- 
cessio ordinum şi de successio graduum S'a făcut abaterea de 
mai sus, . - . | | | 

2) Această abatere n'a fost întinsă şi la moştenirea testamen- 
tară..In acest fel de moştenire, testatorul poate să înlătureze ne- 
ajunsurile de mai sus în două feluri: Sau făcând atâtea substituţii 
câte voia. — Sau numind moştenitor pe un rob al altui stăpân. 
In acest caz, robul are calitatea de delat; dar, nu poate primi 
moştenirea, de cât dacă i se dă jussus- de stăpânul său. Acesta, 
dacă nu vrea să accepte moştenirea, o poate trece foarte uşor 
altei persoane: N'are de cât să nu - dea..robului jussus, ca să . 
primească moştenirea, ci să treacă robul, prin vânzare, ori altfel 
de înstreinare, acelei persoane, care apoi îi dă jussus să pri- 
mească moştenirea şi astfel robul o dobândeşte pentru ea. 

3) In dreptul lui Justinian s'a deşiiințat această abatere a 
"dreptului clasic. Aceasta rezultă din faptul, că în textele spicuite 
de la Cajus s'au lăsat la o parte vorbele privitoare la acea a- 
batere, Deci, în dreptul nou, regula, că. printrun act de voință 
al delatului moştenirea, facultas adquirendi, nu poate trece la 
alte persoane, a rămas făr'de nici o abatere. 

II. Am spus, că facultas adquirendi nu poate trece la alte 
persoane nici afifel de cât printr'un act de voință a delatului. 

Această regulă este din cale afară de aspră! În adevăr, să 
- Presupunem, că delatul moare grabnic după deferirea moştenirii, 
„aşa că n'a avut vreme să se rostească, dacă primeşte, ori re- 

pudiază moştenirea. In acest caz, deşi delatul nu-i vinovat de 
nimic, totuş facultas adquirendi nu trece la moştenitorii săi, 
Aceasta e neechitabil! De.ce în moştenirea lăsată de el să nu 
se găsească şi moştenirea, ce-i fusese deferită ? — Mai departe, 
să presupunem, că delatul, deşi n'a 'murit grabnic, totuş a murit 
inainte de a află, că o moştenire i-a fost deferită. In acest caz 
e şi mai neechitabil, ca moştenitorii săi să nu poată dobândi 
această moştenire | | 

B. Fiindcă.regula aceasta producea efecte atât de nedrepte, 
de aceea în dreptul nou s'a admis, ca facultas adquirendi să 

„poată trece, să poată să fie transmisă (fransmittere) la alte persoane
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alljel de cât printr'un act de voinţă al delatului, — Această tre- 
cere a fost numită transmissio, de la transmitere. Delatui, de 
la care trece facultas adquirendi, -este numit transmitent (trans- 

„_mitens); iar persoanele, la care trece. fatultas adquirendi sunt 
numite transmisari (fransmissarii). 

|. Transmissio este trecerea lui „facultas adquirendi de la 
delatul, care-a murit fără s'o exerciteze, la alte persoane. 

Ea este o abatere de la regula, că hereditas delata non 
transmillitur;sau că facultas adquirendi este legată de persoana 
delatului. 

Transmissio păstrează vechea deterire, schimbându- -i numai 
subiectul. De aceea, ea are precădere fața de successio graduum ” 
de jus acrescendi şi de substituţii. 

Efectele. transmisiunei sunt concepute de regulă în urmă- . 
torul chip: Facultas adguirendi a delatului formează o parte din moş- 
tenirea lui şi ca atare, ca parte a acestei moşteniri, trece la moşteni- 
torii delatului, — Dar, părerea aceasta nu-i exactă: Facultas adqui- 
rendi nu-i o îndrituire patrimonială, nu-i un activ, care poate să apar- 
țină tcansmitentului; dimpotrivă transmisarul capătă două moşteniri, 
una, aceea a transmitentului, şi, afară de aceasta, a doua, aceea 

„care a fost deferităZtransmitentului şi care rămâne separată de 
cea diniâi,- 

II. Admiţându-se. transmissio, a trebuit să se admită şi s'a 
admis şi ca unztestator să poată opri transmissio.. Dacă testa 

“torul a făcut aceasta, atunci în locul delatului. mort vor veni 
substituiţii lui. | 

II. Sunt patru feluri de transmissiones şi anume: Trans- 
missio ex capite in integrum restitutionis, transmissio ex jure patrio 
sau iransmissio ex capite infantiae, transmissio Theodosiana şi 
transmissio Justinianea, 

Se susţine de unii romanişti, că ar mai fi încă un fel de 
transmissio şi anume, transmissio ex capite suitatis, care se în- 
tâmplă, când moştenirea este deferită unui heres suus et neces- . 

sarius. 3— Dar, în acest caz mavem de aface cu o transmissio. 

In adevăr, după cum an văzut, pentru moştenitorii necesari, de- 

ferirea şi dobândirea moştenirii se întâmplă deodată; delatul 

3) D.. 34, 5, de reb. dub., 9 $ 4; D., 37, 6, de coll. bon, 1$8;D, 
49, 17, de castrensi peculio, 19 E 2; C., 6, 9, qui 'admitii, 4; C 6, 30, de jure 
deliber., 3, 19, C., 6, 55, de suis ei legit., 8. 

4 V. miai Sus Ş 465, p. 951 şi urm,
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dobândeşte moştenirea chiar în clipa, în care îi este deferită. 
Deci, dacă-heres suus et necessarius, căruia i. s'a deferit o MOş- 
tenire, o înstreinează, ori dacă el moare, atunci, nu facultas ad- 
quirendi (o îndrituire eventuală) trece la altă persoană, ci moş- 
tenirea dobânăită, adică o îndrituire câştigată. — Cel mult avem 
de a face cu o transmitere a beneficiului de a se abţine (bene- - 
ficium abstinendi) 5. — De aceia 

Să ne'ndeletnicim pe rând cu cele patru feluri. “adevărate 
de transmisiuni. 

- $ 480. Transmissio ex capite in integrum_'restitutionis. 

A. Să presupunem, că un delat a pierdut facultas adqui- 
rendi dintr'o justa causa, adică n'a dobândit moştenirea, fiindcă 

ex justa causa sau a omis s'o dobândească, sau a repudiavto, şi 
astfel sufere o vatamare (laesio) !. Fiindcă este vatamat în urma 
unei justa causa, e îndrituit să ceară in integrum restitutio 2. Dar, . 
înainte de a-şi exercită această îndrituire, moare. In acest caz, 
fiindcă îndrituirile, de regulă, trec la moştenitori, îndtituirea de- 
latului de a cere in integrum restitutio trece la moştenitorii lui 3; 
adică, aceştia ajung îndrituiţi, ca, ex persona defuncti, să ceară 
in integrum restitutio 4— Să presupunem mai departe, că moşte-- 
nitorii delatului cer şi obțin in integrum restitutio. Obţinândo, ei 
restabilesc lucrurile în stareă de mai înainte, deci restabilesc 
şi faculias adquirendi, pe care o avea autorul lor. Restabilind 
facultas adquirendi, pot s'o exercite. Exercitând'o, dobândesc 
moştenirea. Rezultatul este, că “moştenirea a ajuns la moştenitorii - 
delatului; deci, a trecut de la delat la moştenitorii lui. 

In acest caz, direct, avem de a face pur şi simplu cu o 
aplicare a regulei, că îndrituirea de a cere in integrum restitutio 

„ trece la moştenitori, Dar, indirect, se întâmplă o adevărată tre- 
cere a lui facultas adguirendi la moştenitori, adică se. . întâmplă 
o transmissio. 

| 5) D., 29, 2, de ada.vel. omili. hered., 7 $ 1. —V. Maynz, 1. c., III 
$ 398, n, 5. 

” 1) D,, 4, 4, de minoribus, 24 ş 2, 
2) V, Vol. 1, 1, $ 99, III, p. 484 şi urm. | 
3) D. 4, 1, de in integr. restit., 6. : 
4) Du 4,4 > de minor. 24, $ 4 “in fine; C.,.2, 50 (51), derestit, milit. 1.
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lată în ce chip s'a ajuns, ca, indirect, să se plăsmuească o 
1ransmissio. — Fiindcă aceaslă transmisie se întâmplă din pricina 

-unei in infegrum restitutio, de aceea ea a fost numită fransmissio . 
ex capite in integrum resiitutionis. 

Quid, dacă delatul nu pierduse facultas adquirendi; dar 

" “până la moartea sa, nu o exercitase ex justa causa ? 

In astel de cazuri, d.p. când delatul murise înlăuntrul răs- 
timpului, în care putea face aditio, ori fusese absent rei- 

publicae causa (în interesul statului), el nu sufere nici o vătă- 

mare. De aceea, în dreptul clasic nu i se acordă in integrum 

„urestitutio 5, — Dar, împărații şi jurisprudenţa au mers mai de- 
parte: Au pus regula, că, dacă delatul a fost împiedecat de.un ob- 
stacol, fie legal, fie firesc, să facă actul de dobândire, adică, 

dacă nu l-a făcut ex justa,causa, atunci moştenitorii săi să poată 
„cere in integrum restitutio şi apoi, via transmissionis, să exerciteze 
facultas adquirendi și să dobândească moştenirea. Cu alte vorbe 
au admis transmissio 6. , 

Impăratul Marcu Aureliu a îngăduit, ca în integrum resti- 
duțio să fie acordată şi lui paterfamilias al lui filusfamilias 

instituit moştenitor, care, aflându-se în provincie, murise înainte 
de a primi jussus, ca să facă actul de dobândire”. 

B. Pentru ca această fransmissio să se întâmple, se cere 

“întrunirea a două elemente: O justa causa restitulionis, care să 

(fi fost o piedecă la dobândirea moştenirii, şi această jusfa causa, 
:să existe şi'n clipa, în care a murit delatul. 

“ 1) Am zis, că trebuie o justa causa, care să fi fost o pie- . 
„decă la dobândirea moştenirii, Piedeca poate să fie sau fizică, 
“sau legală. 

Piedecă țizică. De pildă: Persoana, lipsind din Roma şi 

aflând, că i-a fost deferită o moştenire, pleacă la Roma s'0 ceară 
:şi moare pe drum. 

Piedecă legală. De pildă: Sau delatul n'a aflat, că moşte- 

-nirea i-a fost deferită 5. Sau acel, care a lăsat moştenirea, a lăsat 

şi o văduvă însărcinată 9, Sau s'a făcut o reclamaţie, ca să se 

5) D., 29, 2, de adq. vel, Oomiti. hered., 86, pr. - 
6) D,, 29, 2, de adq. vel. omitt. hered., SG pr.; D. 31, 10 de Carbon. ed. 12,, 
7) D. '29, 2, de ada. vel omilt, hered., 30 pr., 80 pr., verbis. Divurm 

-tamen Pium. 
8) D,, 29, 2, de adq. vel omili. hered., 86, pr. 
9) D., 29, 2, cit, 84 în ține; D., 37, 4 , de bonor. poss. c. lab., 4 ş 3.
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anuleze testamentul, prin care sa numit moştenitor pe delatul 
care a murit, Sau rânduelile senatusconsultului Silanian au îm- 
piedecat să se facă actul de dobândire 1, 

2) Am adăogat, că justa causa, care a împiedecat să se 
facă acest act trebuie să existe şi”n clipa, în care a murit delatul. 

C. Oare instituţia de mai sus este o adevărată transmissio? 
"E drept, că moştenitorul delatului n'a moştenit nici o îndrituire 
„la moştenirea deferită acestuia, Totuş, fiindcă avem de a face 

cu o întindere a principiilor de Ia în integrum restitutio, se poate 
da acestei instituţii numele de fransmissio ex capite in integrum 
restitutionis, . | 

Ş 481. Transmissio ex jure patrio sau ex capite infantiae. 
y Ă . . 

A. Ştim, că paterțamilias, la moartea lui filiusfamilias al 
său, dobândeşte jure peculii tot ceeâ,-ce are acesta, adică pa- 

" terjamilias are o îndrituire de reversiune jure peculii !, 
Ştim deasemenea, că, în: dreptul clasic, un infans nu poate face adilio şi deci nu poate să dobândească o moştenire, ce-i 

fusese deferită 2, Deci, dacă acest infans moare înainte de a eşi 
din starea de infantia, atunci paterfamilias al său pierde moşte- 

„_Birea de mai sus, pe care, dacă ar fi fost acceptată, ar fi do= 
„bândito: jure peculii, 
. I.-Pentru ca să inlătureze amândouă neajunsurile de mai 

sus, Theodosiu II şi Valentinian III, în anul 426 d. Ch,, pun trei regule nouă 3: _ | - 
„_ Intâi, moştenirea deferită unui infans atlător sub puterea 
părintească (infans alieni Juris) să poată să fie dobândită în numele 
lui şi pentru el de Paterfamilias al lui, după cum am văzul. 

" Al doilea, chiar după moartea copilului, moştenirea de mai 
sus să poată fi dobândită de paterfamilias al lui: Omnia jure 
Pairio capere, quasi jam infanti quaesita. — Printraceasta, s'a 

  

10) D., 37, 10, de Carbon. ed,, 12; D,, 38, 2, de bonis liberi, 6 $ 1, 42 $ 3. a 
11) D., 29, 5, de Sc. Silaniano, 3 $ş 29—31, 4. 
1) V, mai sus $ 366, A, MI, 1, p. 668 şi urm, 
2) V. mai sus $ 475, n. 12, p. 984 şi n. 27, p, 985. 
3) C., 6, 30, de jure deliber., 18 $ 1 in fine şi $ 3. 

>
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ajuns, ca moartea prematură a lui infans să nu fie păgubitoăre 
pentru paterfamilias al său. i 

Al treilea, moştenirea deferită unui infans sui juris, să poată 
fi dobândită de suitorul lui patern -cel mai apropiat conform re 
gulelor precedente. | | 

[]. Aceste trei regule a fost primite de Justinian în le- 
giuirea sa. “ 
„UI, Cele două regute din urmă sunt riumite “de romanişti 
iransmissio ex jure patrio sau transmissio ex capite infantiae, 

„Ele sunt o favorizare a lui paterjfamilias. 
IV..Să dăm o pildă: 

“Pe urma bunicei X rămân în viaţă: Doi nepoți 
2 Z_ray de fiică, C şi D. Acest din urmă este in- 

| Jans in patria potestate al lui A. Un strănepot 19 B dintrun nepot predecedat, Şi A tatăl lui 
2 99  Cşial lui D şi buricul lui E.—La moştenirea 
Oz bunicei vin scoboritorii ei imediaţi, adică B, C 

- şi D., Fiind trei moştenitori, fiecăruia i se” cuvine 7 din moşte- . 
nirea lăsată de bunica X. Dar, D moare ca infans în patria po- 

"estate, fără să îi dobândit treimea sa din moştenire. In acest 
caz, A, palerfamilias al -lui D, poate în virtutea transmisiunei ex 
jure patrio să dobândească treimea fiului său, 

"..B. De la Novella 118 a lui Justinian, favorizarea de mai 
„Sus a lui paterfamilias a ajuns mai însemnată de cât inainte, 
fără ca acest împărat să-şi fi: dat seamă, 

In adevăr, conform acestei Novelle, paferfamilias nu mai | 
are îndrituirea de reversiune jure peculii, ci are numai 0 îndri- 

“tuire de moştenire în clasa a doua cu fraţii şi surorile germani 
ai fiului de familie şi cu scoboritorii de gradul întâi din fraţii, 
ori Surorile germani predecedaţi ai acestuia. lată acum, ce se 
poate întâmplă: | Lu | 
1) Paterfamilias este diligent şi face actul de dobândire a 

moştenirii deferite unui infans al său, în timpul vieţii acestuia. In 
acest caz, la moartea lui infans (neputând să rămâie scoboritori de a; 
lui) moştenirea” va: fi deferită claseia doua şi astfel paterfamilias va 
concură cu ceilalţi îndrituiţi din această clasă şi va luă numai, 
o guotă de moştenire, i o 

2) Paterfamilias este negligent şi nu face adițio de mai sus 
în timpul vieţii lui infans al său. In acest caz, în virtutea trans-
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misiunei ex jure patrio, el va , dobândi singur toată “moştenirea. 
“Iată un premiu pentru negligenţa lui paterfamilias /+ 

C. Justinian a mai rânduit, că, dacă un filiusfamilias, fără. 
“-jussus a Iui paterfamilias al său, repudiază o moştenire, ce i-a: 

fost deferită, paterfamilias poate dobândi această moştenire 5. 
Unii romanişti sunt de părere, că şi'n acest caz avem de: 

a face cu o transmissio ex jure pătrio. - 

Părerea aceasta nu-i întemeiată. In adevăr, în acest caz nu: 
se poate întrebuință vorba transmissio, fiindcă paterfamilias intră. 

__în locul delatului chiar în fimpul vieţei acestuia! — De altfel: 
izvoarele: noastre nici nu întrebuinţează vorba transmissio în. 
cazul acesta, 

D.-Unii romanişti susţin, că chiarîn cele două cazuri de mai 

sus  n'avem de a face cu adevărate transmissiones, de oarece: 
facultas adquirendi nu .trece la moştenitorii delatului, ci laalte: 

persoane. . 
E adevărat, că facultas adquirendi nu trece la moştenitorii: 

delatului. Dar, avem cel puţin trecerea acestei faculias adquirendi 
de la un mort la un viul 

Ş. 482. Transmissio Theodosiana. 

A. Plăsmuirea acestei transmisiuni a fust provocată de le- 

gea Julia şi Papia Poppaea, care, după cum ştim din Cursul de 1s- 

toria Dreptului Roman avea de scop să acorde premii pentru: 
'naşterea de copii şi să îmbogăţească tesaurul statului (aerarium).— 

In adevăr: , , 

Lex lulia et Papia Poppaea rânduiă, că nici un moştenitor—- 

„afară de moştenitorul întregii moştenirii, feres ex asse,—să nu poată 

face actul de dobândire a moştenirii înainte de deschiderea testamen- 
tului (ante apertas tabulas)!, şi că moartea unui coinstituit înainte de: 

deschiderea testamentului să aibă de efect, ca quota lui să ajungă 
caduca. şi să fie, deferită acelor persoane favorizate prin acelaş 

4) C., 6, 30, de jure deliber., 18 şi 19; c, 6, 61, de bonis quae 1iberis, 
"8; ANovella 118, cap. 2 şi 3. — V. Maynz, |. c., III, $ 39%, n. 16. 

5) C., 6. 61, de bonis quae liberis, 8 Ş 1. 
6) V. mai sus A,III, p. 1001. 
1) V. mai sus $ 430, p. 880
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„testament, care au copii; iar înlipsa unor astfel de persoane să 
fie deferită tesaurului statului?, IN 

II, Aceste rândueli erau aspre şi nepopulare. De aceea: 
Testatorii romani, căutau . să le înconjoare prin substituţii 

făr'de sfârşit. — Se ştie, că testamentul lui Dasumius are vre-o 
douăsprezece substituţii 31 

Afară de aceasta, s'a derogat dela lex Julia et Papia Pop- 
paea printr'o transmissio plăsmuită de Theodosiull, în anul 450 
d. Ch. în favoarea scoborltorilor 4. 

B. TranSmissio Theodosiana este o transmisiune limitată 
în favoarea scoboritorilor, 

I. Pentru ca ea să se întâmple, se cere întrunirea elemen= 
telor următoare: | | 

Un scoboritor al testatorului să fie instituit pro parte, să 
moară ante apertas tabulas, deci fără să îi dobândit partea sa 
-de moştenire, să lase şi el scoboritori şi aceşti scoboritorii să-l 
moştenească, : . 

Dacă aceste patru elemente sunt întrunite, scoboritorii ins- 
tituitului de mai sus, pot, via fransmisionis, ca transmisari ai lui - 
parens al lor, să dobândească moştenirea, care nu fusese dobân- | 

“dită de acesta. 
C. Justinian a desfiinţat lex Julia et Papia Poppaea cu totul; 

| aşa că, în vremea sa, o moştenire poate să fie dobândită şi ante 
-aperias tabulas şi quota unuia din instituiţii, care a murit fără - 
s'o dobândească, nu mai -devine caduca, ci în virtutea lui jus 
-accrescendi e dobândită de ceilalţi coinstituiţi. Deci, Justinian pu- | 
tea să desființeze transmissio Theodosiana, ori s*o prefacă, fiindcă 
ajunsese o favorizare” a scoboritorilor lipsită de principii. Dar, 
nu numai n'a desfiinţato, ci a confirmat'o expres, repetând cele 
trei elemente din urmă şi lăsând la o parte primul element (ca 

“un scoboritor al testatorului să fie instituit pro parle)5 . De aci, 
urmează, că, de la Justinian, transmissio Theodosiana : 

Se aplică şi 'n cazul, în care un scoboritor a fost instituit 
nu numai pro parte, ci şi ex asse. 

.2) Ulpian, Reg.. 17 $$1 şi 2; C., 651, de caducis io, 1 Sic. 

3V.G. Bruns, Fontes juris romani, pars II, negotia, cap. II, No. 117, 
p. 304. 

4) C., 6, 52, de his qui ante apertas tab. kered. transmilt., 1. 

5) V, mai sus n. 4.
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Ca şi mai înaite, se aplică numai, când delatul a munt 
ante -apertas tabulas, căci Justinian a. repetat acest element. 

- “Se aplică numai în favoarea scoboritorilor delatului. 

Şi se aplică numai, când aceştia au moştenit pe delat, iar 
nu şi când au repudiat moştenirea acestuia; căci, Justinian a re- 
petat vorbele si famen kereditatem non recusat. 

Să dăm vre-o două pilde: 

"Testatoarea lasă în urma sa doi fii, A şi B, şi 
+ A__ea7 doi nepoți Cşi DdinfiulB. —ALât A, cât şi B sunt nu- 

/N miţi moştenitori fiecare pentru + 3; deci, fiecare e 
40 instituit pro parte. B moare înainte de deschiderea 

co Oy testamentului, fără să fi dobândit moştenirea şi este 
„moştenit de C şi D, fiii săi. Fiindcă B este instituit 

pro parle, fiindcă a murit înainte de deschiderea testamentului, 
fără să fi dobândit paitea sa de moştenire de o jumătate, fiindcă- 
a lăsat scoboritori pe C şi D, şi fiindcă e moştenit de aceştia, 
de aceea C şi D pot, via transmissionis, ca transmisari ai tată- 
lui lor, să-dobândească acea jumătate de moştenire. 

Testatoarea lasă în urma sa trei fiii A, 

B, C şi doi nepoți, D şi Edin fiul B. —A şi: 
Și > _B sunt fraţi germani, iar C este frate ute- 

Oe rin. — A, B, C sunt numiţi moştenitori fiecare 
20 v pentru A, deci fiecare este instituit pro parte. C 

şi B mor înainte de deschiderea testamentului, 
„fără să fi dobândit quotele lor.—D repudiază moştenirea lui B, 

iar E o primeşte. Fiindcă B este instituit pro parte şi a murit | 
inainte de deschiderea testamentului, fără “să-şi dobândească 
treimea din moştenire, lăsând doi scoboritori, din care numai 
unul, E, îl moşteneşte, de aceea, numai E poate, via fransmis- 
sionis, să dobândească treimea lui B, iar D, nemoştenind pe 
B, nu va lua nimic! — Quid cu C? Intrucât el n'are scobo- 
ritori şi n'a dobândit treimea sa din moştenire, această treime 
ajunsă liberă măreşte proporţional quota, lui A şi pe. aceea a 
lui E, şi fiecare din aceştia vor mai luă câte + din + 3 a lui C,adică 

1 1 __ i 3 1 
=3to=s= Esta z:
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$ 483. Transmissio Justinianea. 

A. In anul 529 d. Ch. Justinian a generalizat ideea trans- 
misiunii, rânduind, că, dacă delatul, îie testamentar, fie ab  in- 

testalo, care a aflat, că o moştenire i-a fost deferită, a murit în- 

lăuntrul unui an, de când a aflat de deferire (ex die scientiae) 
şi pe când deliberă (dum deliberare videtur, dacă să primească” 
ori nu moştenirea), atunci facultas adquirendi a sa să treacă la' 
moştenitorii săi, care o vor putea exercită până la expirarea 
acelui an; iar dacă delatul de mai sus a cerut şi a obţinut un 
spatium deliberandi mai-scurt decât un an, atunci moştenitorii săi 
vor putea exercită facultas adquirendi a sa numai până la ex- 
pirarea acelui răstimp mai scurt 1, 

Temeiul acestei transmisiuni este, ca înlăuntrul răstimpului - 
de deliberare,- întârzierea delatului de a dobândi moştenirea să 
nu fie pusă în sarcina sa. 

Să dâm o pildă: 

Pe vremea lui Justinian, când a fost ciumă 
z az în Constantinopol, Thecla moare de ciuniă, 

lăsând în urma sa pe fiica sa Sergia impu- 
"Pe o beră, pe Cosma fratele său şi pe Mannos, 

„O sora soţului său. Faţă de Sergia, Cosma este - 
„unchiu de pe mamă, iar Mannos este mătuşă 

de pe tată, Sergia, fiind impuberă, n'are nici o avere. Moştenirea 

Theclei este deferită fiicei ei Sergia. Dar, fiindcă eră vreme de. 

ciumă, Sergia moare la 16 zile după mama sa şi nu poate face 

„actul de dobândire a moştenirii. Quid? Dacă am fi în timpul 
„dreptului clasic, atunci, fiindcă Thecla nare scoboritori (moşte- 
nitori de clasa întâia), artrebui să se întâmple o successio or- 
dinum, iar nu graduum, adică ar trebui, ca moştenirea să fie detee 
rită lui Cosma, fratele Theclei. Dar, nu-i aşa! Moştenirea Theclei - 
fusese deferită Sergiei. Moştenitorii Sergiei sunt Cosma şi Mannos. 
Fiindcă Sergia nu-i vinovată, că în răstimpul de deliberare ma 
exercitat facultas adquirendi, aceasta trece la moştenitorii săi 
la Cosma şi Mannos, care, 'via transmissionis, o vor exercită şi 

vor luă fiecare câte o jumătate din moştenire, 
B. Quid, dacă delatul moare fără să fi aflat de deferirea 

1) C., 6, 30, de jure deliber 19.
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moştenirei ? Justinian n'a prevăzut şi acest caz şi de aceea ches- 
tiunea este controversată _ - 

" Părerea cea mai întemeiată este următoarea: Intru cât nu _ 
se poate impută delatului nici o vinovăţie, trebuie să recunoaştem, 
că răstimpul de mai sus de un an nici n'a început să curgă; 
deci, moştenitorii delatului vor avea un an de la moartea aces- 
tuia (ex die. mortis), ca să exercite facultas adquirendi, 

C. Rândueala lui Justinian este o răsturnare a vechii regule, 
că facultas adquirendi nu trece. la moştenitori. El păstrează 
această faculțas pentru moştenitorii delatului; dar, c?o mărginire 
în timp arbitrară şi neraţională, care l-a făcut să se oprească la 
jumătatea drumului! 

D. Chiar după ce transmissio Justinianea a fost plăsmuită, 
vechea iransmissio Theodosiana tot este folositoare, fiindcă nu 
cere, ca delatul să fi aflat, că moştenirea i-a fost deferită şi nici 
nu-i supusă la răstimpurile arătate de Justinian. . 

- Dar, transmissio ex capile in integrum restitutionis a dis- 
părut faţă de transmisiunea lui Justinian. 

Secţialll. 

OBIECTUL DOBÂNDIRII. MOŞTENIRII. 

$. 454. Generalităţi. 

Obiect al dobândirii moştenirii poate fi sau moştenirea în- 
ireagă, sau o guotă din ea, care dă îndrituire la succesiunea 
universală (per universitatem).. - 

|. Obiectul dobândirii moştenirii este moştenirea întreagă, 
„când moştenirea a fost deferită numai unei singure persoane, 
când delat este numai o singură persoană. a 

-]L. Obiectul dobândirii moştenirii este limitat numai la o 
„quotă, când moştenirea a fost deferită la mai multe " persoane, 
„când există concurenţă de delaţi. In acest caz, ştim, că regula 
este: Concursu partes fiunt. Deci, moştenirea se împarte în quote 
şi dobândirea are de obiect numai câte. o quotă ; fiecare delat 
trebuie să dobândească quota sa. 

III. Dar, dacă nu vor mai fi concurenţi, atunci cade limi- 
tarea la o quotă numai şi succesiunea se întinde şi imbrăţişează
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toată moştenirea. Vocaţiunea moştenitorului la întreaga moştenire | 

începe să lucreze, — Această întindere a succesiunei per universi- - 

tatem, această elasticitate produce trei efecte : 

Intăi, cine primeşte o parte din moştenirea, ce i-a fost de- 

„ferită în întregime, dobândeşte toată moştenirea, ajunge moşte- | 

nitor pentru tot, ex assel!. 

“Al doilea, acel numit de testator pentru mai multe quote, 

prin primirea unei quote, dobândeşte şi pe fiecare din celelalte, 

câ-i sunt deferite, De pildă: L. Titius. şi C.. Sejus sunt 

instituiţi. L. Titius este şi: substituit lui C. Sejus. Acest din urmă - 

“nu se face moştenitor şi quota sa ajunge liberă. L. Titius, care 

a primit partea sa, dobândeşte şi partea lui. C. Sejus, fără să 

mai facă un act de dobândire 2. . 

AL treilea, elasticitatea succesiunei per universitatern dă naş- 

tere şi la îndrituirea de acrescenţă, jus accrescendi. Chiar dacă 

acel care a lăsat moştenirea, n'a făcut. nici o substituție, totuş 

în cazul în care o quotă devine liberă, cealaltă quotă sentinde 

în virtutea regulilor de drept în proporţie cu acea devenită liberă 

sau vacantă. Acest fenomen juridic se numeşte acrescenţă, jus. 

accrescendi.—Să ne îndeletnicim acum mai de aproape cu îndri- 

„tuirea de acrescenţă. 

Ş. 455, Indrituirea de acrescenţă !. 

A. Indrituirea de acrescenţă sau jus accrescendi este îndri- | 

tuirea, ca,în cazul în care'o quotă a ajuns liberă, vacantă, cealaltă 

quotă (care nu-i liberă, care nu-i vacantă) să se mărească pro- . 

_porţional cu acea ajunsă vacantă. . 
La moştenirea ab iniestato este foarte uşor de explicat, de 

ce se întâmplă acrescenţa : Când o persoană, având două rude 

mai apropiate, moâre fără să fi făcut testament,. la moştenire 

sunt chemate acele două rude şi numai ele. Dacă, pe urmă, una 
din acele două rude moare fără să fi primit moştenirea, e firesc” 
din două puncte de vedere, ca quota rudei rămase în vieaţă să 

se mărească proporţional cu quota rudei moarte: Intăi, fiindcă 

1) D., 29, 2, de adquir. vel omiit. hered., 10. : 
- 2) D,, 29, 2, de adquir. vel omili. hered., 35 pr., 81. 

1) C. 6, 51, de caducis toll,, 1 $$ 9, 10 şi 14.
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alte rude mai apropiate nu există şi al doilea, fiindcă la mMoş- „tenirea ab intestato quotele delaţilor nefiind determinate de mai inainte, nu se poate Spune, că ruda rămasă în vieaţă a fost che- mată numai la o quotă determinată. Deci, la moştenirea ab intestato, îndrituirea de acrescenţă este bine justificată. 
La moştenirea testamentară, în care deasemenea există a- crescenţa, aceasta e mai greu de justificat. In adevăr, se poate argumentă astfel: Intru cât testatorul a determinat d. p. quota fiecăruia dintre doi instituiţi, el şi-a arătat voinţa, ca să cheme pe fiecare înstituit numai la quota, pe carea determinat'o. Dacă. 

urmează, că el a voit numai, ca. fiecare instituit să fie chemat numai la quota lăsată, —Dar, dacă quota vacantă mar mări pro- porțional pe cealaltă, atunci ar trebui să fie deferită ab intestato. “Aceasta nu se poate, căci regula este nemo pro parte testatuş pro parte intestatus . decedere polest. Din pricina acestei regule trebuie, ca şi la moştenirea testamentară să se producă acres- cenţa. . | a - 
“B. Temeiul îndrituirii de acrescenţă este ideia . succesiunii Per universitatem : Chemarea (nu deferirea) unei persoane la moştenire (la o succesiune per universitate) are putere Întrin- secă de a face pe chemat Succesor per universitatern. Chemarea unei persoane Chiar numai pentru o quotă, are „putere expansivă să îmbrăţişeze toată moştenirea, când acel chemat a rămas fără | de concurenţi, când nu se întâmplă concursu partes fiunt. O în- lăturare a unui concurent este o eliberare a vechei quote de-o limitare. | A 
Un mare romanist a argumentat mai departe, zicând 2: Prin dispariţia unuia din cei doi chemaţi la moştenire, dispărând li- mitarea acelui Tămas, urmează, că porţia acestuia nu mai este micşorată, că nu se mai întâmplă o descreştere a acestei porţii şi deci, trebuie să zicem jus non descrescendi, iar nu jus ac- crescendi. — Dar această terminologie nu-i exacță ; căci spune prea mult! Spune, că prin concurență s'ar fi luaţ ceva dela altul, care “ ar fi avut toată moştenirea, Aceasta nu-i adevărat! Concurența nu ia nimic dela nimeni! Deci, trebuie să păstrăm terminologia jus accrescendi, - 

A RIN 
2) Windscheid, 1, c,, III, $ 603, n. 2, p. 189,
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C. Pentru ca să se întâmple o acrescenţă, trebuie să se 
întrunească următoarele elemente : 

Intăi, pe de o parte chemarea unei persoane sau la aceiaş . 
moştenire, sau la aceiaş quotă de moştenire, împreună cu altele, 
a căror concurs are de efect să limiteze întinderea îndrituirii de 
moştenire a persoanei celei dintăi 2 şi pe de altă parte dobân- 
direa moştenirei, ori quotei de moştenire de persoana cea dintâi, 
ori, În caz de transmisiune, de moştenitorii ei, — Chemarea mai 
multor persoane la aceiaş moştenire, ori la aceiaş quotă de 
moştenire rezultă sau dintr'o conjunctio re et verbis, sau dintro 
conjunctio re. Ea nu rezultă dintro conjunctio verbis tantum 4, | 

Al doilea, un cochemat valabil 5 să nu se facă moştenitor 
(fie că n'a voit să facă actul de dobândire şi a repudiat moş-: 
tenirea, fie că ma putut, fiindcă a murit, - fie că un moştenitor 
necesar de condiţie liberă s'a abținut de la moştenire), aşa că 
quota sa a ajuns liberă, vacantă. — De „aceea, acrescența este 
exclusă ori de câte ori se poate întâmplă sau o transmisiune $, - 
Sau o substituție, ?, sau, în caz de deferire ab înlestato, ori “de 

„câte ori se poate întâmplă o successio graduum 8. | 
„D. Dacă cele două elemente de mai sus sunt întrunite, 

acrescenţa se produce în modul următor: A 
1. Portio portioni accrescit *, adică quota ajunsă liberă mă- 

reşte quota rămasă, chiar -dacă aceasta nu-i dobândită şi Chiar 
dacă acel, care o dobândise, murise înainte, ca quota cealaltă să 
ajungă liberă 19. Aceasta se 'ntâmplă, fiindcă acrescenţa se pro- . 
duce în folosul quotei nelibere (portioni accrescit), iar nu în 

- folosul moştenitorului acestei quote. De aceia, se zice mai lă- 
murit, portio portioni non personae accrescitur.— [n aceasta constă 
deosebirea dintre substituție, şi acrescenţă. La substituție trebuie, 
ca substituitul să supraveţuească celuia, care vine înaintea sa; 
pe când la acrescență nu se cere aceasta, 

  

3) D., 50, 17, de reg. jur, 14131. 
4) V. mai sus $ 417, n. 55, 56 şi 57, p. 846 şi urm. 

_5) V. Maynz, |. c., III, $ 404, 1.9. - 
6) C.R.t,1$5. . 
7) C.h.t, 1 $ 10; D.,.28, 3, de hered. instit. 59 $ 3; D., 38, 11, de 

bon. poss. sec. tab., 2 Ş 8; Novella 1, cap. 1. . 
8) V. mai sus $ 405, G, III, p. 803 şi urm... 
9) D., 7, 1, de usufr,. 33 ŞI. 
10) D., 35, 1, de condic. et dem., 26 $ 1.
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Acrescenţa aceasta se produce de plin drept, ipso jure, fără 
de ştirea i!, ba chiar fără de voia persoanei !?, care lrage i folos 

„din ea. De aci două consecvenţe: ” 
1) Moştenitorul trece quota sa la moştenitorii săi cu even- 

tualitatea. de acrescenţă, care poate fi alipită de această quotă 13, 

2) Atât înstreinarea (vânzarea ş. a.) unei quote de moşte= 
nire 11, cât şi trecerea unei astiel de quote cu titlu de fideicomis 15, 
implică trecerea eventualităţii de acrescență, 

II. Măsura acrescenţei este determinată de raportul tuturor | 

quotelor: Quota ajunsă liberă, de regulă, măreşte proporţional pe 

toate celelalte quote. — Deci, quota, care e de două ori mai 

mare de cât alta, va creşte de două ori mai multi! — Dar, ex- 
cepțional, uneori, ea măreşte proporțional numai pe unele din 
celelalie quote. Astfel: 

1) În moștenirea ab intestato, regula este, că toate. quotele 
nelibere sunt mărite proporţional 17.—Abatere de Ia această regulă 

„se face numai, când mai multe persoane moştenesc sau în aceiaş 
tulpină (în stirpem) sau în aceiaş linie (in linea). In aceste ca- 
zuri, quota liberă măreşte numai quotele din aceiaş tulpină, ori 
din aceiaş linie; adică, acrescenţa se produce numai în folosul ' 
“quotelor din aceiaş tulpină, ori din aceiaş linie. . 

In orice caz, acrescenţa nu se produce în folosul quotelor 

acelor persoane, care .sunt îndrituite numai la o câtime anume 

” determinată, cum este de pildă văduva săracă!s, 

Acresceiiţa se întâmplă făr'de sarcini (sine oneribus). Aceasta 
eră regula în dreptul clasic şi, pe atunci, nu-se făcea de cât o 

  

11) D:; 29, 2, de ada. vel. omilt. hered,, 31, 16 pr.; D., 37, 11, de bon. 
poss, sec. tab, 2 $ 8; C., îi. î., 1 $ 10. — Abatere: D., 29, 2, cit., 55 şi6l. 

: 12) D., '28, 5, de hered, inslit., 59 $ 7; D., 29, 2. de ada. vel. omilt. 
hered., 35 pr. şi 53 $ 1 55,61; C.,h.t,1$10. 

13) ], 3, 4, de Se. OrphiL.., sa; D, 29, 2 de adq. vel omilt. hered., 
31; D., 35, 1, de condic. et dem. 26 s 1; D., 38, 16, de suis etlegit.,9; Cc, 
h. t, 1$ 10. 

14) D., 18, 4, de hered. vel. actione vend,, 2 pr. şi S$ 1—10, 12, 13şi 
14; D., 50, 16, de verb. signij, 178 Ş 1. - . 

15) V. mai jos Fideicomisul universal, . 
16) D., 28, 5 de hered. instit., 60 $ 3, 67. a 
17) C., ft, 1 $ 14; Paul, Sent,, IV, 8, 26; ]., 3, 4, de Sc, Orphit, $ 

4; D..37,4, de bon, poss. c. tab.; 12 pr.; D., 37, 8, de succes.ed., 1 $ 10;D., 
38, 17, ad. Sc. Tertull., 1 $ 9, 

18) Arg. ex D. 37, 1, de bonor. poss, 6 pr. — V. mai sus > Ș 40%, B, 
p. 807 şi urm,
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singură abatere de la ea: De când Septimiu Sever a spus, că 
substituitul trebuie să execute sarcinele impuse instituitului, de 
atunci s'a admis, că şi moştenitorii ab intestato, care dobândesc 
prin acrescenţă quota unui comeştenitor însărcinat cu un fidei- 
comis, să fie obligaţi să execute acest fideicomis, adică să exe- 
cute această sarcină 1, . | - 
„De Ia Justinian, acrescenţa se întâmplă în totdeauna cum 
onere, gravamine, afară de acele sarcini, care nu pot fi: execu- 
tate de cât de acel, care nu s'a făcut moştenitor, adică afară de 
sarcinele personale, acestuia 20, ' 

2) In moştenirea testamentară trebuie să deosebim trei e- 
poci: Dreptul vechiu pană la lex Julia et Papia Poppaea, de Ja 
această lege şi până la Justinian şi, în sfârşit, de 'la Justinian 
în coace. | | 

Dreptul vechiu (jus antiquum) are regula făr'de excepţie, că 
toate quotele se măresc proporţional îfărde sarcini, sine one- 
ribus, ca şi în moştenirea ab intestato 2, ” 

Lex Julia et Papiu Poppaea a rânduit: Se păstrează dreptul 
vechiu (jus antiquum) numai în folosul quotelor suitorilor şi 'sco- 
boritorilor până la gradul II. — Tar, dacă nu erau astfel de moş- 
tenitori, quotele ajunse libere ajung caduca şi sunt dobândite 
cum Oneribus sau de quotele ucelor patres, care sunt numiţi moşteni- 
tori în acelaş testament şi care au copii (qui in eo testamento li- 
beros habent patres), sau, în lipsă de acest fel de moştenitori, ca- 

; duca sunt dobândite de fisc, 
Justinian a restabilit jus antiquum; dar, cum oneribus. Deci, 

-quota ajunsă liberă măreşte proporţional pe toate celelalte quote, 
dar cum oneribus%. —Dacă printre moştenitori sunt sau. conjucti 
re, sau conjucti re et verbis, atunci acrescenţa se produce numai 
în folosul quotelor acestor conjucti. lar dacă se găsesc faţă în 

„faţă numai re conjuncti cu re-et verbis conjuncti, atunci aceşti 
din urmă sunt priviţi ca o persoană colectivă, aşă că se limi- 
tează reciproc şi trebuie să fie preferaţi celor re conjuncti?:, 

20 căi [ (9), de degalis, 61 $ 1.— V. Maynz, |. c., Ş 404, n. 40, 

21) V. mai sus n. 19, 
22) Cajus, 2 $ $ 206, 208 şi 286, Ulpian, Reg, 1 $ 21, 178 3, î8; C., îi, 1 pr. a 
23) V. mai sus 20, 
24) D.„ 28, 5, de hered, instit, 11, 15, 17 $4, 59 $ 2, 53; C., 6, 26,. de impuber. substit., 11; C., kt, 1S10—Cî.,D.l (30), de Iegatis, 34 pr, 

in fine, D,, Îl (31), eod,, 88 $ 6; D.,7,2 de usufr,: adcresc., 1.— V. Maynz, 
1. c. III, $40 n. 27—33 şi 42—44. ,
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F. Din cele de mai sus rezultă, că ejectul acrescenţei nu-i . 
o nouă deferire a quotei ajunse libere, ci o mărire din lăuntru 
în afară a quotelor nelibere. — Ea se produce inevitabil, inde- 
pendent. de voinţa îndrituiţilor-la aceste quote şi fie că testatorul | 
a voit aceasta, îie că n'a voit'o, că a oprit expres acescenţa. - 
De aceea, nici nu e nevoie să se mai tacă vre un act de do- 
bândire a quotei libere. Ba, mai mult de cât atâta! Indrituitul 
la acrescenţă nici nu se poate lepădă de ea, 

Secţia lV. 

TRIMETERI PROVIZORII IN POSESIUNEA BUNLIRILOR HEREDITARE. 

Ş 456. 

| in toate cazurile, în care se acordă: aceste trimiteri în po- 
sesiune (missiones in bona), 'se subinţelege condiţia, că missus, 
dacă nu va întrual elementele cerute, pentru ca să fie moşte- 

„nitor, va înapoiă bunurile. . , 

|, Bonorum possessio secundum tabulas. | 
Am văzut, că instituitul ex condicione poate, pendente con- 

dicione, să ceară şi să obţină provizoriu B. P. secundum tabulas, 
garantând prin satisdațio, că va înapoia, - cui i se va cuveni, 
toate bunurile dimpreună cu fructele, atât când condiţia nu se 
va împlini, cât şi când aceasta va fi privită ca neîmplinită, din 
pricina că el (instituitul) va muri înainte de împlinirea condiţiei !, 

II, Afissio scripti heredis in possessionem. 
1) Ori ce instituit printro orândueală de ultimă voinţă, 

care întruneşte aparent elementele unui testament regulat, poate, 
plătind, vicessima hereditatum, (20% din valoarea moşteniri, adică 

"o cincime) să capete această trimetere provizorie în posesia bu- - 
nurilor hereditare, dacă o cere înlăuntrul unui an de la deschi- 
derea testamentului?. N 

  

. 25) Abalere: Pentru oştaşi se deroagă dela regula „nemo pro parte - tesiatus“ în ce priveşie moştenirea testamentară. D,, 29, 1 de testam. mil, 37; C., 6, 21, e0d,, 1.— V. Maynz, |. c., II, 404, n.3 şi, 
_ 1) V. mai sus $ 422, B, 11,2, n. 13 şi. 14,-p. 863, 

2) Paul, Sent, ÎN, 3, 14--18.
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| 2) Hadrian a pus piedici şi. greutăţi (ambages et difficu- 
tates) pentru obţinerea acestei trimeteri?, 

- 3) Justinian a desfiinţat acele piedici şi greutăţi printr'un 
remediu (numit remedium ex lege ultima, Codex; de edicto divi- 

Hadriani tollendo, 6, 33), rânduind, că: Intâi, instituiţii printr'o 
orândueală de ultimă voinţă, care întruneşte elementele aparente - 

ale unui testament. regulat, sunt îndrituiţi să ceară posesia 
provizorie a bunurilor hereditare, când acestea nu sunt în posesia 

legiuită a altei persoane. Dar dacă missus dă peste un contra- 

zicător, care susţine, că deţine bunurile în chip legal (legitimo 
modo); acela dintre împricinaţi va obţine posesia bunurilor, care - 
pare, că are mai multe îndrituiri s*o obţină; iar celălalt, care a 

„pierdut, va putea intentă fereditatis petitio5. 

Al doilea, că nu e nevoie, ca cererea să fie făcută înlăun- 

“trul unui an, ci înlăuntrul terminilor prescripţiei, « ori ai usu- 
capiunei 6, 

4) De la Justinian, rânduelile privitoare la missio scripit 
heredis in possessionem, au făcut, ca B. P, secindum tabulas de 

- mai sus să ajungă foarte rară. e 

III. Bonorum possessio ventris nomine. 

Indrituiți să ceară această posesie sunt femeile îngreunate ai: 

cărora nascifuri sunt chemaţi sau testamentar, sau ab intestato 1.— 
Văduva lăsătorului moştenirii o obţine, numai fiindcă e îngreu- 

-nată cu siguranță, ori cel puţin e verisimil, că este îngreunată 8.— 

Celelalte femei o obţin, numai dacă n'au mijloace destule de trai 9. 
Această trimetere în posesie are de obiect sau toată moş- 

tenirea, sau numai O quotâ 10, 
Ea produce efectele următoare: Missa trebuie să ceară nu- 

mirea unui curator (curator ventris nomine, curator veniri datus) 

care să îngrijească atât de făt, cât şi de administrarea bunurilori!, 

3) C., 6, 33, de edicto divi Hadriani toll,, 3, | - 

4) Paul Sent, 5, 18; C., 6, 33, de ed. divi Hadriani toll,, 3. 
„ 5) Do 49, 5, de appellat, T'pr.; C., 7,.65 quorum appellat., 6. — 

V. Maynz, |. c., Ili, $ 399, n. 6. - 
6) V. mai sus n. 3. 
7) D., 37, 9, de ventre in poss. . milt, 1 $ 84 2—9. Cf, Novella 115. 
8) D., 37, 9, cit. 1 $ 16. 

_9) D., 37, 9, cit, 6. 
10) Du, 37, 9, cit, 7 $2. 
10) D:37, 9, ct, 1881723, : »
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Bonorum possessio ventris nomine se sfârşeşte sau când se 
naşte copilul, sau când e sigur, că femeia nu va mai naşte, 

De regulă femeia nu-i obligată să. inapoieze alimentele pri- 
mite 13,- Dar, dacă sau s'a dat cu viclenie de îngreunată, sau tot 
cu viclenia a trecut altei persoane posesia bunurilor, trebuie să 
înapoieze alimentele 14, | 

IV. 8. P. ex edicto Carboniano 35. | 
1) Îndrituiți la aceasta sunt impuberii, cărora, spre a fi înlă- 

turaţi de la moştenirea, ce li sa deferit, li se tăgădueşte status 
de cătră ceilalţi delaţi (fie ab intestato, fie testamentari) 15, 

| 2) In acest caz, tutorul impuberului poate obţine, în urma 
"unei prealabile cercetări judecătoreşti (causa cognita), trimeterea 

în posesia provizorie a bunurilor hereditare, ce sar fi cuvenit 
acelui impuber, sau făr'de cauțiune, sau, dacă cere posesia moş- 
tenirii întregi, cu. cauţiune. Dar, dacă tutorul nu dă cauţie, iar 
adversarul lui o dă, posesia se imparte între împricinaţi. Dacă 
nici un împricinat nu dă cauţie, se numeşte un curatori7, 

3) Această posesie provizorie produce efectele - următoare: 
Se iau toate măsurile trebuitoare pentru păstrarea moşte- 

nirii şi anume!8: Se reclamă cu rei vindicatio lucrurile heredi- 
tare. Se dă în judecată datornicii moştenirii. — Comoştenitorii 
sunt siliţi să facă raporturi, ori aporturi (collationes). 

Copilul este pârât în procesul de contestare a sfatus-ului 
său (controversia status) '9, 

Copilul e îndrituit la alimente; fără să fie obligat să le 
- înapoieze vre o dată?, 

B. P. ex edicto Carboniarno poate fi cumulată sau cu B. 
P. unde liberi, sau cu B, P. secundum tabulas: Insă, dacă în 
oniroversia status se recunoaşte copilului calitatea de fiu al Jă- 

12) D., 37, 9, cit, 1 $ 27. 
13) D., 37, 9, cif., 2 $ 28, 3. 
14) D., 37, 9, cit., 1 $ 28; D., 25, 5, si ventris nom. mullere în poss, 

missa; D., 25, 6, si mulier ventris nom. in. poss. 
15) D.., 37, 10, de Carboniano edicto ; C., 6, 17, eod. 

- 16) D.,h.t,1$8,6, $3. i | 
17) Du h. î» 1$1,3$$ 4,5 şi 13,5 $$ 2, 3, verbis Hoc autem, 5, 

7 $ 5, 15, 16. Ă
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sătorului moştenirii, atunci B. P. ex edicto Carboniano va îi ab- 
sorbită de una din aceşte două din urmă?.. 

V. B. P. furiosi nomine 22, 

Indrituiți la această posesie sunt moştenitorii voluntari sui 

juris, care sunt nebuni şi care, nu pot face actul de dobândire a | 

moştenirii, aşa în cât curatorul lor trebuie să ceară B. P. şi să. 

administreze bunurile 2, 
Furiosus, dacă se însănătoşază, poate sau să primească 

moştenirea, sau s'o repudieze 2, 

Dacă furiosus moare, fără să se însănătoşeze, p. e. şi «, 

însănătoşit fiind , repudiază moştenirea, trebuie să se înapoieze 

sau substituiților, sau coinstituiților (controversă), sau delaţilor 

ab intestato, sau fiscului, tot ceea ce a 'mai rămas din bunuri 2%, 

/ 

Secţia V. 

PRIVAREA DE DOBÂNDIREA MOŞTENIRII. 

Ş. 487. Generalităţi. 

A, Moştenitorii, pentru anumite cauze, pot fi lipsiţi de do- 

bândirea moştenirii, — Aceasta se poate întâmplă sau cu voia 

3 moştenitorului, sau făr'de voia lui. - 

i. Dobândirea moştenirii poate îi suprimată cu voia 2 MOȘ- 

tenitorului, 
când heres necessarius se abţine ! şi 

când moştenitorul cere şi obţine in integrum restitutio conira 

primirii moştenirii 2. 
Il. Dobândirea moştenirii poate fi i suprimată fărde voia MOŞ- 

tenitorului, 

21) D., h. t.1$ 4,3, $8 15 şi.16, 4 
„22) D., 37, 3, de bonor. poss. furioso.: 
23) D., î.Ch. t,7,3;D, 26, 7, de adm, ei perie, tut, 48; Cc 

h.t, 18$5,6şi 7. 
24) C.,h.t,71$8 - 
25) C., hi. 4, 7888 şi 9.—V. Maynz, ll. c. Il, $ 399 n. 32. 
1) V. mai sus $ 465, p. 953 şi urm. .. : 

2) V..mai sus, $ 476, B, 1], 2, p. 987.
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când testamentul este desfiinţat (rescissum) din pricina ino- ficiosităţei sale 3, 
Când in integrum restitulio contra repudierii moştenirii este 

acordată celui, căruia moştenirea este deferită înaintea persoa- nei, care a dobândit'o 4 şi ” 
când moștenitorul ajunge nevrednic, nedemn, indionus, 
B. Să ne îndeletnicim mai de aproape în paragraful urmă- "tor cu privarea “de dobândirea moştenirii din pricina indignităţii sau nevredniciei moștenitorului, 

N 

$. 458. Indignitatea moştenitorului +, 

A. Natura sau firea indignităţii este de a fi o pedeapsă aplicată moştenitorului pentru nedreptăţile, pe care le-a pricinuit “celuia, care a lăsat moştenirea, 
Indignitatea (indignitas) este independentă de voinţa lăsă- torului moştenirii. Acesta nu poate renunţă la aplicarea acelei „pedepse, nu poate iertă pe vinovat. E a B. Pedeapsa constă în ereptio a moştenirii, adică în des- poiarea moştenitorului de moştenirea dobândită; moştenirea este smulsă din mâinile moștenitorului. | - 
Prin urmare pedeapsa nu este nici o incapacitate a nevred- nicului de a i se deferi o moştenire şi nici o incapaciiate a lui de a dobândi moştenirea, ce i-a fost deferită. 
Bunurile lovite de ereplio se numesc ereptoria, erepiicia. C. Indrituit (ereptor) la ereplio este de regulă fiscul, | In mod excepţional pot fi îndrituite şi alte persoane şi a- nume: Persoana, căreia îi este deferită moştenirea imediat după nevrednic. Şi, uneori, şi alte persoane, 

D. Faptele, care atrag indignitatea moştenitorului sunt fap- tele moştenitorului: Care ating sau persoana, sau Onoarea lăsă- torului moştenirii, ori a văduvei acestuia. Care constau în căl- carea voiţei lăsătorului moştenirii, ori în neascultări grave şi ofensătoare pentru acesta. 

3) V. mai sus Ş. 
4) V. mai aus Ş. N 
1) D., 34, 9, de his quae ut indignis auferuntur; C., 6, 35, de his qui- bus ut indignis hered, auferuntur et ad. Sc. Silanianum, - 

4
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Afară de acestea, moştenitorul este lovit de indignitate | 
şi din pricina voinţei lăsătorului moştenirii, ie că această voinţă 
e sigură, fie că-i numai presupusă, şi din pricina voinţei legiui- 
torului, | o | | 

„În cazurile înşirate mai jos, ori de câte ori nu se va spune 
cine-i ereptor, se subînţelege, că fiscul este ereptor. 

[Î. Atingerea sau a persoanei sau a onoarei lăsătorului Moș= fenirii ori a văduvei sale: Ii | 
Omorirea cu voință şi pe nedreptul a aceluia, care a lă- 

sat moştenirea. — Dar, nu şi omorirea în războiu - şi nici aceea 
săvârşită în caz de legitimă apărare 2, - 

" Omortrea din greşeală a lăsătorului moştenirii 3. — Dar, 
există controversă în privinţa acestei fapte, . 

Nepăsarea moştenitorului major de a urmări pe omoritorii 
aceluia, care a lăsat moştenirea, p. c. şi neobservarea rândue- 
lilor senatusconsultului Silanian din partea moştenitorului 4. 

Nepăsarea moştenitorului presumptiv şi ab intestato al unui 
„nebun (furiosus) de a îngriji de- acesta. — In acest caz acela, 

- Care a îngrijit de nebun poate fi ereptor, dar cu condiţia să exe- 
cute legatele şi celelalte sarcini impuse moştenitorilor testamen- 
tari în testamentul făcut de nebun într”o vreme, când eră capabil 
de a testă5, 

Nepăsarea moştenitorilor presumplivi (fie ab intestato, fie 
testamentar) de “a răscumpără din captivitate pe lăsătorul moş- 
tenirii, dacă ei sunt în vârsta cel puţin de 18 ani (plena puber- 
țas) şi dacă au aflat, că moştenirea li este deferită — In acest 
caz, ereptor este biserica locului, unde lăsătorul moştenirii îşi 
avea domiciliul cel din urmă 6, 

Contestarea stărei (status) defunctului, (Qui status ejus con- 
troversiam movit) 1. | 

Părârea sau denunţarea lăsătorului moştenirii, că a făcut o 
neguţătorie ilicită 8, | 

  

2) D. ft, 3; C., h. 10; D, 48, 20, de bonis damnat,, 7 $ 4; D, 49, 14, de jure fisci, 9; Novella 22, cap. 46 şi 47 pr. - ” 3)D.„f.t,3. A - 
4) D.; hi. t, 17, 24; D., 29, 5, de Se, Silan., 5 $ 2, 15; Ch, 

1,6, 7,9. ” e [ - 
5) Novella, 115, Cap. 3 $ 12. 

6) Novella 115, cap. 3 $ 13, cap. 4 $7. 
7)D.,h. 1,982. 
8 D, fi. tul.
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Acuzarea de supoziţiune de part contra mamei pupilului de . 

cătră un substituit pupillariter după moartea pupilului. 9 Ă 

II, Călcarea voinței lăsătorului moştenirii și neasculiări grave 

şi ofensatoare :10 
Oprirea cu sila a lăsătorului moştenirii sau de a face tes- 

tament, sau de a-l schimbă!!,. 

Atacarea pe nedreptul a unui testament sau ca falş, sau ca 
inoficios 12, 

Suprimarea testamentului patern de cătră un copil, « ca să 

„obţină moştenirea ab. intestato: In acest caz, ereptores sunt per- 

soanele, a căror părți fuseseră micşorate prin concurenţa nevred- 
nicului 15, 

Ascunderea de lucruri hereditare pentru a înlătură execu- 

tarea unui legat. In acest caz, erepiores sunt deasemenea per- 

soanele precedente 1, i - ! 

Neprimirea unei tutele testamentare, neinsărcinarea cu o 

educaţie impusă prin testament şi refuzarea de a face înmor- 

mântarea lăsătorului moştenirii impusă prin testament. Şi'n aceste 
trei cazuri, erepfores sunt tot persoanele de mai sus 15, 

Neexecutarea legatelor şi a altor sarcini testamentare vreme 
mai lungă de cât un 'an din partea moştenitorului somat de 

judecător, ca să execute. Aceasta dela Justinian încoace.—In- cazul. 
„acesta ereptores sunt.substituiţii, apoi comoştenitorii, fideicomi- 
sarii universali, legatarii şi "'nsfârşit moştenitorii ab intestato 6, 

III. Potrivit voinţii fie sigură, fie presupusă a lăsătorului 
moșteniri : 

Persoanele, pe care acesta le-a calificat expres de ne- 
vrednice printr'un înscris oarecare !7, 

Persoanele, a căror nume a fost şters de testator prin 

testamentul, în care erau instituite moştenitoare '8. (Controversă). 

9) D.„h.t., 16, 

10) Paul Sent, UI, 5, 13; C., 6, 51, de caducis toli, 1 Ş 5 în fine. 
11) D., 29, 6, si quis alig, testari prohib.; C., 6, 34, eod. 

12) D., î. î., 2, pr, 5, 7, 15, 22. 
13) D,, 48, 10, ad leg. Cornel, de falsis, 26. 
19 D.,h.t,6. 
15) D, fi, b 5 Ş 2; C. 6, 37, de legatis, 25 in fine, D., 27, 2, bi pu- 

„pill. educ, deb., 1 $ 3; D., 11,.7, de relig., 12 $ 4. 

16) Nova i, cap. 1 şi4pr.—V. Maynz, 1. c., III, $ 400, n. 26. 

17 Ch. ti, 4 
18) D., 28, 3, de his quae în testam. del, 3; D, “hi 12, 16 $2.
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Instituiţii dintrun testament anterior revocat printr'un tes- 
tament posterior, în care se numeşte moştenitori mai cu seamă 
nişte incapabili 1, Si 

„“ Instituiţii, care, după facerea testamentului, sau au ajuns 
„să aibă vrăjmăşii de moarte (inimicitiae capitales) cu testatorul, 
sau au vorbit de rău pe testator pe faţă şi în public şi au rostit 
contra lui vorbe funeste (palam et aperte testatori maledixerit et: 
infaustas voces adversus eum jactaverit) 2, (Controversă). 

IV. Potrivit voinții legiuitorului, 
Sunt nevrednici săvârşitorii următoarele fapte contrare legilor şi bunelor moravuri: 
Acei, care au încheiat o convenţie privitoare la moştenirea unui viu (pactum de hereditate viventis), Aceasta numai până la Justinian 2. o 

"Acei, care au trăit ilicit sau cu defunctul, sau cu defuncta 22, 
Mama majoră, care, vreme mai lungă de cât un an, negli- . gează de a face să se numească un tutor copilului său impuber, dacă acesta a murit înainte de â ajunge la pubertate 2%, Dease- menea şi mama care s'a căsătort de a doua oară, fără să ceară să se numească un titor copilului său impuber din întâia căsă- torie. In acest caz, ereplores sunt moştenitorii cei mai apropiaţi ai impuberului2+, 

. Acei, care în vremea vieţii testatorului, s'au însărcinat cu un fideicomis tacit35, i Da 
Tutorul, care se căsătoreşte cu pupila sa, n'o poate moşteni. “ Funcţionarul provincial, care se căsătoreşte c'o provincială, m'o poate moşteni 2%, Ie ” 

  

19) V. mai sus n.. 18. 
20) D., h. î. 9pr.şi $1. , 
21) D., h.t., 2 $ 3; D., 3, 5, de donat,29 $ 2, 30; C., 2, 3, de paclis, 30. a | i | | 
22) D., îi. î. 2$$1 şi 2, 13, 14; D., 29, 1, de testam, imil., 41 $ 1; D., 1 (30), de /egatis, 128; C. 5, 5, de incesiis-nupt, 4, 
23) D., 26, 6 qui pet. tut, 2 $$1 şi 2; D., 3, 17, ad Se, Zeriull., 2 S$ 23 şi urm.; C,, 6, 58, de legit. hered., 10. a 
24).C., 6, 56, a Se. Tertul., 6. | | | 25) D,, fi. £, 10, 11, 18, 23; D., 22, 1, de usuris, 17 $ 2; D., 35,2, ad leg. Falc., 59 $ 1; D., 49, 14, de jure Jisci, 3. ! 26) D,f.14,2$1. ,
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Fiul suppositus, deşi e instituit de tatăl său putativ?!.] 

E. În toate cazurile de indignitate îndrituirea de ereptio 
se valorifică împotriva nevrednicului prin simpla declarare, aşă 

că: Indrituirile şi îndatoririle nevrednicului trec no actu asupra | 
lui ereptor sau eripiens, care plăteşte datoriile şi legatele28, 

| Dar îndrituirile dobândite bona fide « de cei de al ireilea 

tămân neatinse. (Controversă). 

- F. Nevrednicul (indignus) rămănând capabil de a: dobândi 
_ moştenirea, poate face adițio expresă, ori pro herede gestio, dar. 

nu adenilio2 . Dar: 

“Indrituirile stinse prin contopirea patrimoniului moştenitului 

cu acel al moştenitorului nu înviază, când nevrednicului i se ia 
moştenirea %, 

Acţiunile pentru valorificarea îndrituirilor hereditare nu-s 

acordate moştenitorului, care e indignus*!. 

Indignus e răspunzător, ca un posesor de rea credinţă (ma- 
lae fidei possessor), dacă s'a pus în posesia lucrurilor hereditare, 

şi trebuie să le înapoieze lui ereptor cu toate fructele şi produ- 

sele lor, cum omni causa 32. 

- G Quid, dacă navrednicul repudiază moştenirea, pentru ca 

s'o dobândească substituitul şi apoi s'o-împartă împreună ? 

Quid, dacă „nevrednicul moare înainte de dobândirea Moş 
tenirii ? 

Izvoarele noastre tac în ce priveşte aceste două chestiuni, 
De aceea, ele sunt controversate! 

* 27) D., 49, 14, de jure fisci, 46 pr. 

28) D., î. î, 4,5, 16 82, 18 $ 1; D., 29, 5, de Sc. Silan., 9,D., 29,6, 
si quis alia. test. prohib., 2 $ 2; D., 1 (30), de legatis, 50$ 2; D., 35, 1, de 
cond. et dem., 60 $ 1; D., 36,1, ad Se. Trebell,: 3 s 5; D., 49, 14, de jure 

fisci, 3 $ 4, 1, 1. ! 

29) D., 29, 5, de Sc. Silan., 5 $1, 
30) D, î.t,8,18$1; D,, 49, 14, de jure fisci, 29 Ş$ 1 şi 2. 
31) D., 29, 6, si quis aliquem test. proh., 1, pr. şi $ 2, pr; D, h.t,2 

$ 1, 5 85 5, 10 şi 14,9pr, şi $ 2, 15, 16$ 1; D., 49, 14, de jure 
fisci, 29 $ 1. : 

32) D, h î. 5 $ 6, 17, 18 pr. e
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CAP, III. 

„Efectele dobândirii moştenirii, . 

$. 489. Generalităţi. 

A. Am spus, că moştenirea este o succesiune per univer- 
versitem şi moştenitorul un succesor in universum jus defuncti, 
adică succedează, intră, în unitatea (sfera patrimonială) rămasă - 
pe urma aceluia, care a lăsat moştenirea 1, 

|. Dobândirea moştenirii ca unitate are de efect, să deă 
dobânditorului în chip indelibil (afară de cazurile de indienitas) 
calitatea de moştenitor: Semel heres sempler heres. Aceasta Însem- 
nează, că în ori şi ce epocă s'ar fi întâmplat dobândirea moşte- 
nirii, dobânditorul e privit, ca şi cum ar îi succedat chiar din clica, 
în care a murit acel, care a lăsat moştenirea, adică din clipa 
deschiderii moştenirii, ca şi cum ar îi fost moştenitor din acea 
clipă?, - 

Moştenitorul, fiind privit, ca şi cum ar fi sucecedat chiar din 
- clipa deschiderii moştenirii, trebuie să recunoască toate schim- 
„bările, pe care hereditas jacens le-a suferit de la deschiderea moş- 

tenirii şi până la dobândirea ei; adică, economiceşte vorbind, 
trebuie să primească moştenirea, în starea în care a ajuns în 
Clipa dobândirii ei3,. - 

Unii romaniştii au voit să găsească în acest efect, o re- 
„ troactivitate, o ficțiune, şi anume,. că dobânditorul a devenit 
moştenitor din clipa deschiderii moştenirii. Dar, nu-i aşa! O 
astfel de regulă m'a existat la Romani! Ea nici nu puteă să | 
existe, fiindcă ar fi fost în contrazicere cu regula, conform că- 
reia capacitatea unei hereditas jacens este determinată de capa- 
citatea lăsătorului moştenirii, iar nu de aceea â  moştenito- 
rului. Dacă am admite retroactivitatea, ar trebui să ştergem he- 
reditas jacens cu totul dela dobândire şi până la moartea ace= 

. 
: | i ” a: 

1) V, mai sus $ 39%, B,1,p.751. . 
) 2) D., 29 de ada. vel omitt. hered., 54; D., 50 17, de reg. juris,. 
138 pr., 193. . Ă : 

3) D., 29, 2, de ada. vel omitt, hered., 54; D., 50, 17, dereg. jurist 
138 pr. ,
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luia, care a lăsat moştenirea! Afară de aceasta, în contra retroac- 
tivităţii: grăesc şi hotăririle din isvoarele noastre+. 

II. Dobândirea moştenirii ca unitate mai are de efect, ca foate 
raporturile juridice ale lăsătorului moştenirii să treacă la moşte- 
nitor uno actu şi cu conţinutul, pe care-l aveau în persoana 
aceluia. De pildă: 

Usucapiunea începută de defunct este continuată cu 
acelaş titlu (ex. eodem titulo), ca şi a acestuia (ex quo defunctus). 

„ Deasemenea cusururile şi piedicile acelei usucapiuni trec la 
moştenitor. Deci, dacă defunctul fusese de rea credinţă, moşteni- 
torul, chiar dacă marfi știut aceasta, totuş nu poate. dobândi ni- 
mic prin usucapiune, după. cum nici defunctul nu putea dobândi: 
De aceea se zice: Feres etiam in vitia defuncti succedit5. 

B. Trecerea tuturor raporturilor juridice la moştenitor pro- 
duce la rândul său trei efecte: Contopirea patrimoniului defunc= 

„ tului cu patrimoniul moştenitorului; contopirea respunderii de- 
functului cu răspunderea moştenitorului şi garantarea din par- | 
tea moştenitorului a orânduelilor voinţii din urmă a defunctului 

[. Contopirea patrimoniilor. 

Cele două patrimonii, acel al defunctului (moştenirea) şi 
“- acel al moştenitorului, se contopesc ca două picături de apă. 

1) Contopirea patrimoniilor produce şi ea efectele, pe care 
le am înşirat mai sus 7, 

Afară de acelea mai. produce următoarele efecte: Acţiunile . 

hereditare sunt puse, aiât activ, cât şi pasiv, pe numele moş- 
tenitorului. 8 Apoi, toate raporturile juridice dintre defunct şi moş- 
tenitor se sting prin confuzie 9. De pildă: In caz de obligaţii, de: 
jura in re, de garanţie (fidejussio). 

2) Patrimoniul defunctului, îndată ce ajunge la moştenitor, 
nu-şi mai păstrează unitatea, ci, intrând în patrimoniul acestuia, 
se desface în părţile sale. - 

4) D., 45, 3 de stip. serv., 15; D., 3, 5, de nezotiis gestis, 20 s 1, 

5) D., 44, 3,. de divers. tempor. praeser., 11, 

6) D.. 29, 2, de ada. vel omili. hered., 1 Ş$2. 
7) V. mai sus $ 393, C,, [, p. 752. 

8) V. Vol. 1, 1 $. 88, p. 413/4144. 
9) D., 28, 6, de vulg. et pupiil. substit,, 10 82; D,, 29, 2, de adq. vel 

omitt. hered, 1 $ 2; D., 18, 4, de hered. vend, 2 $ 18; D., 34, 3,de liber, 
leg., 21 $ 1; D., 46, 1, de fidejuss., 71 pri; D., 46, 3, de solut., 15, 95, $2;. 
Cu 2, 4, de pactis, 7; C., 4, 16, de hered. acl.s 5.
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Rezultatul acesta, a făcut. pe unii romanişti 10) să obiec- 
teze, că îndrituirea de moştenire îşi pierde obiectul, în clipa 
chiar când se naşte, şi că pentru a înlătură aceasta, trebuie 
să se admită, că acel, care a lăsat moştenirea, continuă să tră- 
ească în moştenitor. . _ 

Dar, îndrituirea de moştenire nu-i îndrituirea de a fi stă- 
pânul unei sfere patrimoniale a altuia, ci îndrituirea de a do- 
bândi o sferă patrimonială a altuia şi de a o încorporă cu sfera . 
patrimonială a noastră, De aceia, disolvarea moştenirii în pa- 
trimoniul moştenitorului nu mai are nici o înrâurire asupra con- 
sistenţei diieritelor îndrituiri. Acestea rămân în patrimoniul 
moştenitorului, aşa cum au intrat; în cât se poate, ca? ele, în - 
unele privinţe,: să fie judecate, ţinând seamă de persoana de- 
functului n | 

JI. Contopirea răspunderii. | 
Moştenitorul răspunde de actele moştenitului, ca' şi cum ar 

fi actele sale, De pildă: In caz de evicţiune, moştenitorul ga- 
tantează atât de mult, în cât, dacă lucrul vândut de defunct 
îusese proprietatea sa, pierde îndrituirea de proprietaie, sau în- 
treagă, sau în proporţie cu partea sa de moştenire (pro portione 
hereditaria) *, | | 

| De la Justinian jurământul făcut de defunct, trebuie în cazul 
prevăzut de Novella 48, să fie respectat de moştenitor. | 

III. Garanţia de orânduelile voinţii din urmă a defunctului. 
„Moştenitorul trebuie să execute sarcinele, ce-i sunt impuse 

prin testament, ca şi cum ar fi încheiat un contract, prin care 
S'ar fi obligat el însuş la aceasta, guasi ex contractu 13, 

C. Intre contopirea patrimoniilor, contopirea răspunderii şi 
garanţia de orânduelile voinţii din urmă sunt deosebiri. foarte 
însemnate. | : - a 

Contopirea patrimoniilor şi contopirea răspunderii produc 
efecte nelimitate; pe când garanţia de orânduelile voinţii din. 
urmă produce efecte limitate. Astfel: o - 

10) Puchta, Pandekten. Ş 446. 
11) C-:G. Bruns, Das Pandektenrecht, în Holtzendorff, Encyklopădie 

cer” Rechiswissenschaft (1904), Ş 95, p. 420 şi urm. 
12) D., 21, 2, de evict., 73; D., 21, 3, de except, rei vend. et trad, 1 Ş 

1;.Ce, 3, 32, de rei vindic., 14; C., 4, 57, de reb. alienis non alienandis, 3; 
C., 8, 45, de evici,, 14. , 

-13) ]., 3, 27, de oblig. quae quasi ex contr. masc., Ş 5. 

7
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1) Contopirea patrimoniilor” face pe moştenitor să îie răs- punzător ultra vires hereditatis. 
2) Garanţia de orânduelile voinţii din urmă face pe moş- 

tenitor să execute sarcinele, ce i-au fost impuse (legatele, îidei- 
comisele) numai până la concurenţa folosului (Zucrum), ce-l trage din moştenire", — Ba, mai mult de cât atâta. EI nu-i obligat să 
execute legatele şi fideicomisele decât numai, dacă sau fi rămâne 
o parte liberă din moştenire, sau scade - din moştenire această 
parte, care, după cum vedea, se numeşte gquarta Falcidia 35, 

Secţia 

BENEFICIUI. DE INVENTAR 2. 

$. 490. 

, A. Am văzut2, că moştenitorul este răspunzător ulira vires! 
„ hereditatis de datoriile moştenirii, | 

|. Această responsibilitate nemărginită nu poate îi înlăturată 
în drepțul vechiu de cât numai în două chipuri, sau prin concordat 
între moştenitor şi creditorii moştenirii, sau prin in integrum res- 

„titulio cerută de moştenitor în contra primirii moştenirii, 
1) Prin concordat între moștenitor și creditorii moștenirii. 

„_ Moştenitorui cere spatiurm deliberandi şi, fiind la adăpost 
de orice reclamări şi urmăriri,. se pune la cale (pacisci), după. 
Cum am arătat mai sus 5, cu creditorii moştenirii. 

2) Prin in integrum restitutio cerută de moștenitor contra: 
primirii moștenirii. 

Moştenitorul, pe temeiu, că, atunci, când a făcut actul de.- 
dobândire, nu cunoştea câtimea datoriilor moştenirii, poate cere. 
şi obţine in integrum restitutio contra primirii moştenirii şi astfel. 
revoacă primirea moştenirii, | ÎN 

3) Dar, eră cu putință, atât ca *moştenitorul să nu izbu. 
tească să incheie concordatul, cât și ca cererea de in integrum 

  

14) ]., 2, 24, de singulis rebus per fideic. relictis, $ 3; D.,1 (30), de- legatis, 114 $ 3; D.. 36, 1, ad. Se. Trebell., i SŞ 17 şi 18. , 
15) V. mai jos Quaria Falcidia. - 
1) D., 18, 8, de jure deliberandi; C., 6, 30, eodem, 
2) V. mai sus 8 489,n.7. 
3) V. mai sus $ 312,2, p. 478.
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restitutio. să fie respinsă, mai ales, că, în cazul nostru, nu eră 
acordată de cât cu mare greutate +. Deaceea, amândouă .aceste 
mijloace nu erau îndeajuns de sigure; delatul nu se putea bizui 
cu siguranţă pe ele şi de aceea nu primea moştenirea. Rezultatul eră, 
că nu se putea preîntâmpină cu siguranţă vacanţa moştenirilor. | 

II. De la' Gordian s'a admis, ca ostaşii să nu fie răspun- . 
zători de cât până la concurenţa valorii bunurilor moştenirii, 
intra vires hereditatis, dacă, atunci când au făcut actul de do- 
-bândire a moştenirii, nu ştiau, că moştenirea este damnosa 5 

Il. Justinian a păstrat rânduelile lui Gordian privitoare la 
ostaşi $ şi a întins această responsabilitate mărginită a osta- 
şilor la orice fel de moştenitori prin înfiinţarea instituţiei numite 
beneficiu inventarii 1. 

B. Pentru ca un moştenitor să poată invocă benețicium 
inventarii, ss cere întrunirea următoarelor elemente: 

„|. Moştenitorul să nu ceară spatium deliberandi, adică să 
" primească moştenirea, fără să mai delibereze $, 

II. Moştenitorul, chiar fărde declararea, că voeşte să se 
folosească de acest beneficiu, trebuie, ca în răstimp de o lună, 
de când a aflat, că moştenirea i-a fost deferită, să înceapă să 
“facă un inventar de bunurile moştenirii, fie în persoană, fie prin- 
“t”un madatar, şi să-l sfârşească, de regulă, până în trei luni de 
la aceeaş dată 9, 

"În cazul, în care cea mai mare parte din bunuri se găsesc 
în alt loc de cât acela, unde locueşte moştenitorul, inventarul 
trebuie sfâşit înlăuntrul unui an de la aceeaş dată 10, ' 

ll. Inventarul trebuie să se facă de un fabularius sau faţă 
de legatari şi de fideicomisari, sau, dacă aceştia lipseau, față de 
trei martori 1!. 

4) Cajus, 2 Su 163; ], 2, 19, de hered, qual. et dir, s$ 5 şi 6. 
„5) Cu fh. î., 22 pr. 

6) C., h. 1,228 15, - 
7) C., h. î., 22; |, 2, 19, de hered. qual. et dijf, $5 .. 
8) C., h. t., 22 88 13 şi 14. 

9) C., h. î, 22 S$ 2 şi 11; Novella-1, cap. 2. 
10) Cf. t,22$3, , 
10 Cf. t, 22 $.2; Novella 1, cap. 2. 

S. G. Longinescu.— Dreptul Roman | 65
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IV. Moştenitorul trebuie: . 

Să iscălească inventarul, dacă ştie carte. 12 lar dacă nu ştie 
a iscăli, să facă „venerabilul semn al crucei“ şi un al doilea 
“tabularius să iscălească pentru el 13, 

Apoi, trebuie să jure, că inventarul este adevărat 1 „—Insă, 

fiecare interesat poate dovedi contrarul, chiar printr'un alt jură- 
mânt dat moştenitorului î5. 

C. Când aceste patru elemente sunt întrunite se produc 
următoarele efecte: : . „A 

1 Suspendarea atât a exerciţiului, cât şi a prescripţiei ac- 

țiunilor hereditare în răstimpul facerii inventarului 16, 

II. Preîntâmpinarea . contopirii celor două patrimonii De 
aci urmează, că: 

1) Moştenitorul este răspunzător numai ca un simplu ad- 

ministrator faţă de creditorii moştenirii, adică răspunde intra vires, 

numai cu atât,cât rămâne din moştenire după scăderea chel- 

tuelilor de înmormântare şi de inventar şi a cheltulilor (impensae) 
necesare îi. 

Răspunde numai de dol şi de culpă; deşi poate administră 
în chipul cel mai larg 18, 

Plăteşte pe" creditorii, Jegatarii şi fideicomissarii moşteni- 
rii ; iar ceea, ce mai rămâne, o păstrează pentru el. — Plata o 

face sau cu banii. din moştenire, sau cu banii prinşi din vân- 

zarea bunurilor moştenirii, sau prin in solutum dalio a acelor 

bunuri. — Când este concurenţă între cele trei categorii de per- 
soane de mâi sus, trebuie să dea precădere creditorilor moşte- 

nirii faţă de legatari 19, Când nu-i nici o concurenţă între acele per- 
soane, plata se face în şirul înfățișării lor. Dar, dacă în acest caz 

„creditorii rămân neplătiţi, ei pot cere de la legatari şi fideicomisari, 

- prin condictio indebiti, ori prin actio hypothecaria, ceea, ce aceştia 

12) V. mai sus n. 11. 
13) C., h. ţ., 22 $ 2 in fine. 
14) V, mai sus n, (1. 

15) C., h. î,, 22 $ 10; Novella 1, cap. 2 
16) C., hi. t., 22$11. 

12 C, h. ţ, "22 Ş 9. 

18) Arg. ex D., 35, 1, ad. Sc. Trebell., 22 $ 3, 
19) Cf. 22 S$ 4 şi 5 in fine.
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au primit 2; iar, dacă ei Sunt şi creditori ipotecari, pot cere chiar 
„de Ia creditorii ipotecari de un rang inferior, p. c. şi de la acei 
chirografari ceea, -ce aceştia au primit sau în numerar din vân- 
zarea bunurilor ipotecate, sau prin in solutum datio a acelor bunuri 21, 

2) Moştenitorul nici nu pierde, nici nu câştigă indrituirile, 
ce se stâng prin confusio. Deci, rămâne creditor, datornic ş. a. 

„m. d. cum fusese şi mai înainte de dobândirea moştenirii 2. 
! 3) Moştenitorul este îndrituit să oprească quarta Falcidia 

din legate şi fideicomise 23, | - 
D. Justinian a ridicat facerea inventarului la rangul de e- - 

lerient esenţial, pentru ca moştenitorul să se bucure în întregime 
„de îndrituirea sa de moştenire. Iată de unde rezultă aceasta: 

|. Justinian spune, că, deşi vechea instituţie spatium  deli- 
„berandi ajunsese de. prisos față de noua instituţie Deneficium în- 
ventarii plăsmuită: de el, iotuş nu vrea s?o desființeze şi moş- 
tenitorul poate să ceară acel vechiu spatium delberandi2:, Dar, 
împăratul adaogă, că, dacă moştenitorul nu va face inventar atunci, 

1) Nu numai, că va răspunde ultra vires hereditatis faţă de . 
creditorii moştenirii 35, Ma Ea 

2) Dar, fiindcă a despreţuit „novum et divivinum beneficium“, - 
va suferi următoarele pedepse: Ia 
"Va răspunde ultra vires şi faţă de legatari şi de fideicomisari %, 

ă In procesele sale cu creditorii, legatarii şi fideicomisarii, 
„ aceştia sunt îndrituiţi la jusjurandum in litem 27, . 

Va pierde guaria Falcidia %, i 
- ÎI. Dacă moştenitorul a făcut un inventar adevărat, chiar 

fără băgarea de seamă a formalităţilor de mai sus (B), el scapă 
de cele două pedepse; dar, tot rămâne - răspunzător ultra vires 
faţă de creditorii moştenirii, a 

E. Reforma lui Justinian are neajunsurile. următoare: | 
|. Răspunderea moştenitorului, care a făcut inventar în re- 

  

20) C., h.t, 22 585 şi 7. 
21) Cu, fi. tu 22 $. 6.—Cf. Cn. 1,2258. 
22) C., h. t.,22$9, | 
23) C., h. t-, $ 4; Novella 1, capi 2. 
24) Cu, Bt 22 SŞ 13 şi 14, 
25) C., k. t, 22 SS 12 şi 14. si | 
26) C., h. t, 22 $ 12; Novella |,: cap. 1,2 şi 3, 
27) Cu, h. t., 22 $ 14 în fine, 
28) C., hi. î., 22 $ 14; Novelia 1, cap. 2.
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gulă, este mărginită numai cantitativ, De aceea, creditorii moş- 
tenirii pot urmări chiar bunurile moştenitorului până la. câtimea * 
valoarei moştenirii. — Aceasta e nedrept! 

II. Data hotăritoare pentru prețuirea valoarei activului moş- 
tenirii nu-i arătată. De aceea, există posibilitate de controversă. 

III. Nu se spune, dacă, interesaţii nemulţumiţi cu preţu= - 
irea, pot să ridice contestaţii, şi să prețuească din nou. 

Secţi a Il. 

SEPARATIO BONORUM 1. 

$ 491. 

A. Separatio bonorum sau deneficium separationis este un 
mijloc pretorian pentru a preîntâmpină contopirea patrimoniului 
defunctului cu acela al moștenitorului 2, 

"B, Pentru ca separatio bonorum să îie încuviinţată, e nevoie 
de întrunirea următoarelor elemente privitoare la persoanele în- 
drituite so ceară, Ia timpul, în care poate fi cerută, la starea 
moştenitorului, la locul si modul, cum poate fi acordată. 

Indrituiți să ceară separatio bonorum sunt numai creditorii 
-moştenirii, fie condiţionali,' ori nu, fie chirografari, ori ipotecari, . 
precum şi legatarii şi fideicomisarii moştenirii, care n'au recu- 
noscut pe: moştenitor de datornic personal 3. 

" Răstimpul în care separatio bonorum poate îi cerută, este 
de cinci ani de la dobândirea moştenirii 4,. - 

Moştenitorul trebuie să aibă datorii. 
Separarea patrimoniilor trebuie cerută 'de la judecătorul l0- 

cului, unde s'a deschis moştenirea, care n'o încuviințează de cât 
numai în urma unei cercetări amănunțite, causae cognitio 5. 

| RI D., 42, 6, de separat.; C., 7, 72, de bonis auctorit. judicis possiden- 
tis Seu venumdandis et separat. bonorurm. | 

_2)D, hi, pr. şi SŞ1 şi 14; CA.t,2. . 
3Dufh. i; 1 $$ 1, 14 şi 16,4 pr. şi $1—CfÂ.D,h.t.,3pr. şi $ 

15; Ch. 
4) D. h. î, 1 881,3, 17,48 1,5,6 pr. 
5) D., h.t, 1314,
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: „C. Separatio bonorum este un mijloc cu două tăiușuri. De 
aceea; când. este încuviințătă,. produce următoarele efecie : 

| Pe de o parte păstrează bunurile moştenirii pentru acei, 
care au obţinut'o 6, — In caz de concurenţă între aceştiă, credi- 
torii moştenirii trec înaintea legatarilor 7, iar legatarii trec înaintea |. 
creditorilor, care n'au cerut acest beneficiu 8. o 

Pe de altă parte, printr'o dreaptă reciprocitate, acei, care 
-au provocat separarea, nu pot urmări bunurile. moştenitorului în 
paguba creditorilor personali ai acestuia ?, 

D. Quid, dacă după îndestularea creditorilor personali ai Moş- 
tenitorului, i-a mai rămas acestuia bunuri ? Oare, acei, care au pro- - 
vocat separarea patrimoniilor, pot să urmărească acum bunurile ră- 

„mase? In izvoarele nvastre se găsesc două soluţii contra- 
zicătoare 10, ! 

E. Separarea patrimoniilor: nu fiai poate fi acordată: 
- Dacă au trecut cinci ani dc la- dobândirea moştenirii 1, 

- Dacă a ajuns imposibilă din pricină contopirii materiale ale 
celor două patrimonii 12, 

Dacă moștenitorul a înstreinat de bună credinţă moştenirea 15, 
Dacă îndrituiţii au renunţat la acest beneficiu, — Se cen- . 

Sideră, că au renunţat, creditorul ori legatarul, care au recunoscut 
pe moştenitor de datornic al său, primind de la el aconturi, do- 

-bânzi, garanţii, ori făcând cu dânsul niovaţie 1:.—Dar, numai re- 
"clamarea în judecată a moştenitorului, p.c. şi acordarea de 
“termine de plată nu implică renunțare î5. 

F. Creditorii personali âi moştenitorului nu sunt îndrituiţi 
j să ceară separarea patrimoniilor pe temeiu, că moştenirea, e 
damnosa (încărcată de datorii) 16. * 

Dar, dacă moştenitorul . a primit moştenirea cu intenţie îra- 
6) Du, f.t, 1 $$3şi17,3$2,5 5 

7) D., h. 451,6. ” 

9) D., h. E sş 1, 3 şi masi 5, 6 pr. 
10) D.p.t,5şiD,h.t, 3 $ 
11) V. mai sus n. 4. 
12) Duh. tî.,.1 SS 12 şi 13 
13) D„,h.t,2. : Ă 
14) D., kt, 1 S8 10, 11,13, 15 şi 16. 
15) D„h.t,7 

16) D.„h.t,l 35 2, 5 şi 8. — V. Maynz, |. c, II, $ 403, n, 14.
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- uduloasă, atunci pretorul, poate să vină extra ordinem în ajutorul 
acestor creditori. Dar, aceasta nu se admite uşor (quod non fa- 
cile admissum est), ci numai pentru motive foarte serioase 11, | 

| secţia m. | 

RAPORTURILE. JURIDICE DINTRE COMOȘTENITORI. 

Devălmăşia întâmplătoare !, | 

Sa 

Intre comoştenitori (coheredes) se stabileşte o: communio- 
incidens (devălmăşie întâmplătoare); Deci: 

. 1, Fiecare comoştenitor are pro sua parie (pentru partea sa), 
pro portionibus hereditariis (pentru porțiunile hereditare) atât moş- 
tenirea, cât şi orice bun din moştenire. Deaceea: 

“Indrituirile reale divizibile (proprietatea, uzufructul, emfi- 
teuza, superiicia) ajung comune pro partibus indivisis (pentru părţi 
indivise), ţinându-se seamă de stângerile parțiale pricinuite de: 
contopirea celor două patrimonii 2. 

-  Indrituirile reale indivizibile (servituţile .prediale, pignus şi: 
ipoteca) p. c. şi valorificarea obligaţiilor indivizibile atât activ, 
cât şi pasiv se cuvin in solidum comoştenitorilor şi nu se pot. 
stânge parţial din pricina contopirii patrimoniilor 3. 

Dar, creanţele moştenirii sunt împărțite de plin drept, no- 
mina hereditaria ipso iure divisa sunt; adică, în privinţa crean=.. 
țelor. nu există devălmaşie între comoştenitori | . 

II. Fiecare comoştenitor se poate“ folosi de bunurile în de- 

17) D. h. t, 1.35 în fine. 
1) D., 10, 2, pamil. erciscundae; C., 3, 36, eod. . - 

2D,74 quibus modis usus/r. amitt., 14. — V. Maynz, 1. c., III, 
$ 405, n. 2. | _ 

3) D., 8, 1, de servit., 8$ 1; D,, 8, 2; de serv, Pr. urb., 30 $1;D.,. 
8, 3, de serv. pr. rusi, 21. : a | 
4) Ch. 66; D,f.t,2$5.3,4 pr, 9, 13, 20 $8 3 şi 5, 25 SŞ 1. 

şi 9; C,, 2. 3, de paciis, 25 şi 26; C., 4, 2, si cerlum petalur, 1; C., 8, 32, 
si unus ex plur, hered, 1 şi 2; C., 4, 16, de hered. act, 1 şi 2; C., 8, 33 

" (36), de except, 1, - . . |
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vălmăşie numai cu învoirea tuturor interesaţilor 5. Deci, între 
comoştenitori există un raport de indivizibilitate. — Dar, încolo, 
fiecare moştenitor e cât se poate de independents:: . - 

Poate să dispună de îndrituirea la pars indivisa a sa; O poate vinde, ipotecă ş. a. m. d.—Această îndrituire a fiecărui co- moştenitor de a' dispune de pars indivisa a sa. înainte de împăr- 
țțeală, are neajunsul să poată da naştere la greutăți foarte mari pentru” ceilalţi comoştenitori. - | e 

Poate să pună capăt oricând raportului de codevălmăşie, sau 
de indivizibilitate, raport, care este privit, că se naşte guasi ex 

"„contractu.' Comoştenitorii nu pot renunţă la această îndrituire 
ci, cel mult se pot învoi, ca 'să n'o exercite înlăuntrul unui TăS- | 
timp determinat 7. — E1 poate pune capăt acestor raporturi prin . 
împărțeală. Impărțeala moştenirii se poate face sau pe cale ju- 

» “decătorească, sau pe cale extrajudecătorească. Impărțeală jude- 
cătorească să face prin actio familiae herciscundae şi în totdeauna 
dă naştere la un proces şi o hotărire judecătorească. — Impăr- 
ţeala extra judecătorească se face în totdeauna de bună voie, 
adică printr'o învoeală, pactum divisionis, placitum divisionis. 

Impărţeala moştenirii. 

„$ 493. Actio familie herciscundae şi placitum divisionis. 

A. Actio familiae herciscundae. . 
Ea e recunoscută de legea celor 12 table + şi dă naştere 

la un judicium duplex. Adică fiecare împricinat este în acelaş 
timp şi reclamant şi pârât 2, i a Ai 

Să vedem, cine e reclamant în această acţiune, cine-i pârât ce scop şi ce efecte produce, - 
|. Reclamant poate fi fiecare comoştenitor, fie că e pus în posesia moştenirii, fie că nu-i pus 3,. | 

__ EL trebuie să dovedească însuşirea sa de moştenitor.— Dar, 

  

5) V. mai sus Ş.281, n. 7-9, p. 389 şi 390. 
6) V. Vul. 1,2, $. 66, p.56, N.2,a şi b. 
7) D., 10, 3, comm. divid, 8 pr., 14 $ 2; C. 3,37, e0d,5. 
DD, h.t,lpr, , -, i 
2) V. mai sus Vol. 1,1 $.85, XV, 2, p. 402 şi urm. | 
3) Duh. î, 1 pr 2 pr, şi 81,24$1,40,48, i.
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dacă i se tăgădueşte această însuşire, trebuie să intenteze here- 
didatis petitio, contorm cu regula, ne majori cognitioni per mi- 
norum causam praejudicium fiat +; afară numai, dacă se găseşte 
în posesia moştenirii, în care caz contestaţia se judecă o dată 
cu cererea de împărţeală 5.- 

Il. Pârât poate fi fiecare comoştenitor 6 El nare nevoie să facă. 
dovada însuşirii sale de moştenitor : Această însuşire este recu- 
noscută implicit de reclamant, prin aceea că a intentat contra 
sa acţiunea familiae herciscundae ?. 

„Deci, situaţia împricinaţilor nu este egală, deşi judicium este 
un judicium duplex, 

Nu e nevoie, ca cineva să se găsească în posesia moştenirii, 
“ori a unei părţi din ea, pentru ca să poată fi pârâtă, 

III. Acţiunea are de scop încetarea devălmăşiei, adică încetarea | 
| indivizibilităţii, Acest scop este ajuns prin impărţirea avutului 
„comun şi prin regularea îndrituirilor şi obligaţiilor comoşteni- 
torilor 9, . 

1) Bunurile comune, dacă sunt succeptibile de împărţeală,. 
se împart 0, — De aceea, mormintele de familie, şi servituţile pre- 

diale nu se'mpart!i. Lucrurile, care provin din delicte, dease- 

„menea nu se împart!2. Doctoriile răufăcătoare, otrăvurile şi căr-. 
țile pornografice (nala. medicamenta et venena, et- libri improbatae | 
lectionis) mai de grabă trebuie distruse (protinus corrumpenda.. 
sunt) 13, | 

2) In privinţa lucrurilor divizibile (afară de creanţe, care, 

am văzut, că ipso. jure divisa sunt) judecătorul, ținând seamă pe 
cât. este cu putinţă de voinţa acelui, care a lăsat moştenirea, şi 
de dorinţele moştenitorilor ::, poate păşi prin adjudecări şi 'con-- 

- damnări (adjudicationibus et condemnationibus) şi anume: 

ADS. 
5) D„ âî. î. 181, verbis.Quod si 
6) D, â.î,24$1. 
7) D. hi. î,1$1, 37, ! 
8) D,&.t,1$1,25$2. 
9) D. îi. 4,2284, - 
10) D., &. î.. 4 $$ 9, 10, 11 şi 12,25. ; ss 6, 7 şi 8, 28. 29, 30, 31, 32, 

45 pr; Cu he î., 10 şi 21. 

11) D,, f&. î, 30. 
12) D., îi. t, 48$1şi2. 
13) V* mai sus n. 12, | 
14) D.A. î, 4 pr 19; Ch. î-, 7; 10, 16, 21, 24,26.
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Sau printr'o împărţeală defapt, 
Sau printr'o' împărțeală civilă, juridică, adică, d. p. adjudecă 

un lucru în întregime unui singur” comoştenitor, iar celuilalt co- 
moştenitor. îi dă o despăgubire, fie în bani, fie în alte lucruri 

“din moştenire 16, - | e i 

Sau prin vânzarea bunurilor hereditare şi împărţirea între 
moştenitori â preţului prins din vânzare 1, Si 

Sau prin acordarea folosinţei unui lucru pe rând fiecărui 
-comoştenitor, turnus 18, E 

Sau (deşi creanţele sunt impărţite ipso jure) prin atribuirea 
tuturor creanţelor unui singur moştenitor, pe care-l obligă să 
„plătească mai multe datorii hereditare decât ceilalţi comoştenitori 19.. 

IV. Efectele acţiunii sunt: 
Fiecare comoştenitor e privit;că instreinează partea sa indi-. 

"viză, din fiecare lucru comun, în schimbul unui echivalent: Fiecare 
„comoştenitor intră în îndrituirile, pe care I avea codevălmaşul 
“său, iar nici decum -nu-se măreşte partea indiviză a fiecăruia. 
-N'avem de a fate cu o acrescenţă, ci cu o succesiune, 

| 'Adjudecarea (adjudicatio) strămută ipso jure, adică fără 
tradiţie, proprietatea şi atribuie Jura în re înfiinţate de judecă- 
tor2%, Proprietatea este strămutată, aşa cum există cu indrituirile 
şi sarcinele fiecărui lucru2l,. ă 

Impărţeala este atributivă sau strămutătoare de proprietate, 
iiar nu declarativă, ca în unele coduri civile de azi. | 

” Hotărîrea pronunțată pune capăt devălmăşiei moştenirii, 
“desființează indivizibilitatea. De aceea, actio familiae herciscundae - 
„poate fi intentată numai “odată. Dacă mai rămâne vre-un lucru 
neimpărţit, împărţeala lui se poate face numai prin actio com- 
„muni dividundo 2. - 

  

15) D., h. î., 25 $ 20... a 
16) ].. 4, 6, de action, $ 20; Î...4, 17, de off. jud., SS & şi 5; D,7 

1, de usufr., 6 $ 1; D., h. t., 16:8 1, 22 SS 1,.2 şi 3, 47 pr., 52 ş 2, 55. 
17) Du fi. i, 22$1. a 
18) V. mai sus, $.281..n. 21, p. 392. 

19) Du, ht,3. | 
20) Jun 4,17, de off. jud, $S 4 şi 7; Du hi, t, 4 Ş1, 
21) D., 10, 3, comm. divid. 6 s$ 8 şi 9; D., 19, 1, emii, 13 $ 17; D. 
quibus modis pignus solv., 7 $ a. | A 
22) D., h.'t, 20 $ 4. 

-20, 6 s
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V. Actio familiae * herciscundae poate, îi intentată utiliter de 
impuberul adrogat şi de văduva săracă 8. 

B. Piacitumi divisionis. ' 
Impărţeala de bună voie a moştenirii se face aşa, cum au 

voit comoştenitorii. 
Se poate, ca aceştia cu prilejul împărțelei de bună voie 

să-şi ia diferite obligaţii. In acest caz ei sunt ţinuţi de aceste 
obligaţii. De aceea, e bine să-şi dea garanţii reciproce, ca să se: 
asigure executarea acelor obligaţii. _ 

Invoelile comoştenitorilor privitoare la chipul . împărţelei. 
creanţelor şi a datoriilor moştenirii sunt obligatoare numai pentru. 
ei. Ele nu vatămă îndrituirile creditorilor şi. îndatoririle datorni-. 
cilor moştenirii, căci sunt res inter alios acta. De aceea, creditorii - 
vor exercită îndrituirile lor. pro rata; iar datornicii. vor suferi, 
ca să se ceară de la ei tot pro rata executarea îndatoririlor lor2:. 

C. Dacă printre comoştenitori se găseşte un nasciturus, se: 
face numai o. împărţeală provizorie, vremeinică: Se păstrează. 

„trei părţi pentru făt. După naşterea acestuia se fac porţiile defi- 
nitive, prin împărţeală fie judecătorească, fie extrajudecătorească 25, 

D. Regula, că nomina' ipso jure divisa sunt are un neajuns 
mare: Ea poate fi foarte împovorătoare pentru creditorii Moş-- 
tenirii, care, în loc de un singur datornic, se trezesc cu mai: 
mulţi, împrăştiaţi în cele patru părţi ale lumii, aşa că trebuie: 
să se judece cu mai mulţi ! 

_Collatio'!. 

$ 4194, Generalităţi. 

A. Vorba collatio vine de Ia collatum, participiul trecut al 
verbului confero, care înseamnă a pune la un loc, 

„Collatio în înţelesul juridic de la moştenire înseamnă a: 
pune la un loc mai multe patrimonii, pentru a face o grămadă, 
care să fie: împărţită între mai mulţi comoştenitori, 

„23) V. mai sus 8 455, n. 4 şi 7, p. 937. 
24) V. mai sus Ş 492, n. 4, p. 1030, 

25) D, 5, 4, si pars heredit, 3 şi 4; D., 34,5, de reb. dub., 7 pr; D., 46, 3, de solut. 36, 
DD. „37, 6, de collatione ; 3 C., 6, 20, de collationibus,
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Fiindcă se pot pune la un.loc bunuri, care mau mai fost 
împreună, care se aduc la un loc pentru întâia oară, se aportează, 
de aceea col/atio poate fi un apori.—Dar, fiindcă se pot pune la un loc şi bunuri, care odinioară au fost împreună, care se readuc 
ia un loc, se raportează, de aceea collatio poate fi şi un raport— 
Din această pricină vorba collatio nu poate îi tălmăcită numai 
prin raport. Deci, vorba raport din codul civil nu cuprinde toate 
felurile de collationes ale Romanilor. a . 

B. Collatio este de -mai multe feluri: Collatio bonorum e- 
mencipati, collatio dotis, collatio a dreptului înpărătesc şi colla- io descendentium, care a rămas singură în dreptul lui Justinian. 

Să ne îndeletnicim cu fiecare din aceste feluri, 

$ 495. Collatio bonorum emancipati, 

A. Aceasta este un aport. Ea este cunoscută de pe vre- 
__ mea marelui jurisconsult Cajus Cassius, care a îost şeful şcoalei 

- Cassiane sau Sabiniane şi consul în anul 30 d. Ch 
B. Collatio bonoruni emancipati se face în două Cazuri : "Când sui şi emancipati vin împreună la moştenire,” fiindcă au cerut şi au obţinut bonorum possessio intestati în calitate de liberi, „ŞI, când aceleaşi persoane au cerut şi au obţinut bonorum pos- 

-sessio contra tabulas în calitate de liberi praeteriti, 
In aceste două cazuri, iată ce se poate întâmpla: Emanci- -paţii, fiindcă eşiseră de sub puterea părintească şi deci nu erau 

Țiliifamilias, pot să dobândească pentru ei tot Ceea, ce câştigă prin activitatea lor, îie fizică, fie intelectuală, şi astfel pot să-şi -agonisească un patrimoniu. Pe când sui, fiindcă fuseseră filiifa- mhilis, dobândiseră pentru Paterfamilias tot ceea, ce Câştigaseră prin activitatea lor. — Când murea tatăl lor, în averea acestuia “se găsea şi ceea ce câştigaseră sui; dar, nu se găsea şi ceea ce -câştigaseră emancipaţi. Aceştia, luând partea lor din acea mMoş- ” “tenire, luau şi din averea câştigată de sui;.pe când sui nu luau nimic din averea câştigată și agonisită . de emancipaţi, fiindcă această avere nu se găsea în patrimoniul lăsat de tatăl lor. — Este nedrept, ca emancipaţii să păstreze toată averea agonisită de ei şi să ea şi din averea câştigată de sui; iar aceştia să nu ia ni- mic din averea emancipaţilor | De aceea, pretorul a rânduit, ca  emancipaţii să fie obligaţi să aporteze bunurile câştigate de la
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emancipare ' în coace, ori de câte ori vor -venl împreună cu sui 

la moştenirea lăsată sau de tatăl lor, sau de un suitor de pe 

tată 1. — Această collatio nu se face, când e vorba de moşteni: : 
rea lăsată sau ' de mamă, sau de: un suitor de pe, mamă .al 

copiilor. 

C. Să vedem, cine sunt îndrituiţi la această collatio, cine-s 
- îndatoriţi, ce trebuie să se aporteze şi cum se iace impărțeala 
aportului. NI î 

le Indrituit este: ori ce Suus, care: a obţinut B. P; întestati,. 

ori B. P. contra tabulas, care vine la moştenire impreună cu'un 
emancipat şi căruia, din pricina concurenţei acestui emancipat, 

ii este deferită o quotă mai mică. — Regula aceasta, pe scurt 

sună: Ei suo -confertur, cui auferiur ?.. 

II. Indatoriţi la această collatio sunt numai acei emancipaţi 

care au obţinut B. P. intestati, ori B..P. contra tabullas. — Nu 

sunt îndatoriţi la-collatio acei emancipaţi, care au obţinut B. P. 

secundum iabulas 3; Deci, această collatio -nu se "ntâlneşte în MOş-. 

tenirea testamentară ! — Deasemenea, nu-s: 'îndatoriţi la collatio' 
aceasta, emancipaţii, care au repudiat moştenirea. 

- „— Să dăm câteva pilde: : 
“A Ii “ Paterfamilias lasă în urma sa doi: fii şi doi nepoți 

„dintrun fiu predecedat, dintre care un îiu -este e- 

& A mancipat (Em), al doilea fiu este suus (Su 1), ia 
Ş  ceidoi nepoți sunt deasemenea sui (Su 2 şi Su 3 

“Toţi cer şi obţin 8. P. intestati Fiindcă sunt trei 
tulpini, moștenirea se împarte trei. Em. ia = E, Su. 7 ia 3, iar Su. 2: 

şi Su 3 iau câte - -- din treimea tulpinei lor, adică fiecare ia câte: 

e — Dacă la moşenire mar veni Em., atunci ea sar împărţi: 

în două, şi Su. Jar lua 4, Su. 2și Su. 3ar lua câte 3, adică toţi 
ar luă mai mult. Fiindcă Em. prin concurenţa sa: micşorează 
porțiunile tuturor celorlalţi, deaceea -toți sunt îndrituiţi să ceară, 

ca Em. să aporieze; iar Em. trebuie să aporteze tuturor suilor.. 

1) D., hi. î 1 pr. şi $22,2$S$3 şi 4; C.,h.L,5 şi 15. 
2) Du h. î., 1 SS 3, 4, 5 şi 24, 3 $$ 2,3 şi 6; D., 37, 4,de bon. poss. 

c. tab, 20 $ 1; D., 37. 7, de col: dotis, 1 $2-V. D. f.1.,1$51 şi8, 10. 

3D.hti,lpr; CR tr.
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| Paterfamilias lasă în urma sa pe un fiu şi doi ne- 
2 2. poţi, dintrun fiu predecedat. Fiul este suus (Su. 2); 
d N dintre nepoți, unul este szus (Sa. 1), iar celălalt este 

| sa emancipat (Em.) — Toţi cer şi obţin B. P. întes- 
O tati. — Findcă sunt două tulpini, moştenirea se îm- 

O 
n . | 

parte în două: Su.2 ia, iar Em. şi Su. 1 iau câte, 
Sul 

„ Dacă Em. mar veni la moştenire, Su. 2 ar luă tot + iar Su, , 
în loc dear luă şi el 4, Deci, concurența lui Em, micşo- 

„rează numai porţia lui Su. I. De aceea, îndrituit să ceară col- 
„ latio este numai Su. 1; iar îndatorit să aporteze este Em. Acesta 

trebuie să aporteze numai lui Su, 1. 
III. Emancipatul trebuie să aporteze întregul său pairimo- 

niu, aşa Cum se găseşte în clipa deschiderii moştenirii 4, 
Dar, nu se aportează peculium castrense, peculium. quasi 

castrense, ceeace emancipatul a câştigat dela tatăl său dignitatis 
Causa şi nici zestrea, pe care a dobândit'o dela soţia sa 5. . 

IV. Aportul se împarte proporţional cu părţile de moş- 
tenire $, | „ 

Dacă mai mulţi emancipaţi concurează, socoteala şi împăr- 
țeală se fac deosebit pentru fiecare din ei. Din această pricină 

_se poate să se ajungă la nedreptăţi şi anume, ca emancipatul, 
după ce a venit la moştenire, să rămână cu mai puţin de „cât. 
aveă mai înainte! Dar acest. neajuns este uşor de înlăturat: Eman- 

"cipatul m'are decât să repudieze moştenirea ! 7 Ip p 
Să dăm câteva pilde: 
Paterfamilias lasă în urma sa o moştenire în va- 

A loare de 1200 de sesterţii, pe un fiu emâncipat, E.1, 
Ș 8 o pe ur al doilea fiu emancipat, E.2 şi pe unal trei-., 

——lea fiu suus, S. —E,1. are o avere de 300 de sesterţi. 
| Moştenirea se împârte în trei părţi şi fiecare fiu ia 

câte 3 adică 400 de sesterţii — Dacă n'ar concură E.1 
şi E.2, atunci S, ar luă toată moştenirea." Deci, emancipaţii mic- 
şorează porţia lui S, Acesta e îndrituit la collatio;: iar E.1 şi 

4) D, h. d. 1 pr. şi $$ 22 şi 23, 2 $$ 2,3, şi 4; D., 37,7, de col. dot. 
1$5,581;C,f.t,6şi 15. | , 

5) Du, h. î+ 1 $8 15, 16 şi 20,354. 
6) D., Duh. î. 1 $24,2$7,7. 
7) Du fi. t>1 $24,2$5,3$2.
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E. 2 sunt îndatoriţi amândoi să aporfeze lui -S. — Socoteala şi 
impărţeala se fac deosebit pentru fiecare emancipat în propor- 
ție cu părţile de moştenire Deci, E.1 va da 300 din cei 600 
de sesterţii; iar E.2 va da 150 din cei 300 de “sesterţii. Rezul- 
tatul final este, că S. va luă: 400-1-3004+-150—850, E.1 va luă 
400-+-300=—700, iar E;2-va luă 400-14-150=—550. | i 

, ” Paterfamilias lasă în urma sa o moştenire de 1200 
| "HS,, pe doi fii emancipaţi,E.1 şi E.2 şi pe doi sui, 
N S.1 şi S.2.— E.1 are o avere de 600 de HS,, iar 
000 E.2 are o avere de: 300 de HS. — Moştenirea se 
l———— împarte în părţi egale şi E.1 ja 300, E.2 tot 300 şi 
n „_ S.2 de asemenea 300, — Dacă, sui ar veni singuri, 

- nu în concurență cu emancipaţii, ar luă fiecare câte 
600. Deci, E.1 şi E.2 micşorează porţiile lui S.1 şi ale lui S.2, 
Aceştia sunt îndrituiţi să ceară collatio. — E.1 şi E.2 sunt înda- 
toriți să aporteze atât lui S.1 cât şi lui $.2.—E.1 va da 200 
lui' S.1 şi 200 lui S.2. — E.2 va da 100 lui Su şi 100 lui S.2— 
Rezultatul final este, că S.1 ia 300-4+-200-1-100 = 600, S.2 ia : 

"800-1-2000-+100=—=600, E.1 ia 300 +200=—=500, E.2 ia 300-1-100==400, 
Deci, E.1, care înainte de a veni la moştenire avea 600, după 
ce s'a înfruptat din moştenire, rămâne cu 500! N'avea decât să 

"nu vină la moştenire, n'avea decât s'o repudieze | . 
„Y. Aportul de regulă se face printr'un contract verbal, prin 

sfipulatio. Acel indatorit făgădueşte, că va aduce patrimoniul 
său, ca să-l împartă cu sui, şi garantează tăgădueala printr'o. 
cautio sau salisdatio. Aceasta e regula 8, | 

Dar, se poate, ca aportul să se facă şi re, prin aducerea 
în natură a lucrurilor, care alcătuese patrimoniul de aportat şi 
care apoi vor fi împărţite 8, 

$. 495. Collatio dotis !. 

„ Această collatio este de două feluri: Collatio dotis profec= 
ticiae şi collatio dotis adventiciae, : 

A. Collatio dotis profecticiae. 

  

em 8) Duh bu 1 SS 9 şi 11,2 $2,3 $5,5 $ 1; D., 37, 7, de col. dot, 187; Ca ht şi 7 385581 D87, ” 
9) V. mai susn.8. 
1) D., 37, 7, de col. dotis,
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Fiica, dacă - este inzestrată cu dos profecticia, primeşte o- 
parte din averea fui paterfamilias al său, în care se găseşte şi 
:averea câştigată de sui. Ea, venind la moştenire în concurenţă 
-cu sui, mai ja o parte din averea tatălui său. Deci, ia de două 
-ori din această avere, pe când sui, iau mumai o dată. Aceasta 
e nedrept! Ca: să înlăture această nedreptate, pretorul'a privit, 
zestrea de inai sus, ca un avans asupra moștenirii, care trebuie 
adus înapoi, pentru ca să se egalizeze quotele de moştenire, şi. 
-a-păşit în următorul chip: | 

[. În cazul, în care această fiică inzestrată este, când vine: 
la moştenire, emancipată, pretorul a tratato, ca şi pe ceilalți e- 
-mancipaţi şi a obligato, că, dacă a obţinut B. P. intestati, ori. 
“B.. P. contra tabulas, să aducă înapoi zestrea profecticie, pe care. 
a -primito, fie când a fost emancipată, fie mai târziu, — Aceasta 

“se numeşte collatio dotis profecticiae 2, | | 
„Din cele de mai sus urmează, că această col/atio introduce: 

“un -principiu nou, acel al aducerii înapoi a unui bun primit, a- 
-dică al raportării acelui bun. Deci, collatio dotis profecticiae este: 
un-rapori,. | o i 

„ 1) Indatorite la această collatio sunt emancipatele,. care au 
primit o dos profecticia, . fie când au fost emancipate, fie mai 
“târziu, şi care au obţinut B. P. intestati, ori B. P. contra iabulas 3,— 
De la Antonin Pius este îndatorită orice fiică, dacă moşteneşte „pe tatăl său (si modo se bonis paternis misceat filia) +, 

2) Indrituiţi la collatio dotis profecticiae sunt sui, şi emaci- 
'paţii, a căror porţiune de moştenire sunt micşorate prin concu- . “renţa fiicei înzestrate 5. E! conferiur cui aufertur. — De data a- «ceasta nu se zice ei suo contertur ; ci, în general ei contertur, ' 3) .Obiectu! raportului “este dos profecticia primită de fiica de :mai sus 6, - o e 

4) Impărțeala zestrei raportate se face tot pro rata, pro =. :portionibus hereditarii 7, a . | 
-"*5) Raportul se faca de regulă, tot prin stipulaţie garantată 

2) D., ft, 1$2,2;C,h.1, 82, 
3) D. ft 1 pr 2; Cu hp. t,4,7 şi 10, 
4) D.h.t,1,pr. o | 
5) D; h.î, 1 8$ 24,3; Cn. 13,4 şi 12, 
6) D., î.t,1$31şi9. 
7) Das hi în 1 Ş 24,
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"“sau prin cautio, sau “prin satisdatio. — Dar, se poate face şi re 3. 
II. Mai pe urmă, pretorul a' obligat deasemenea şi pe fiica “ 

sua, care a primit o dos profecticia, să raporteze această zestre: 
în cazurile de mai sus, conform aceloraşi regule ?, 

III. Să dăm acum o pildă: | De 
| Paterfamilias lasă în urma sa o avere de 1200 ip 

AN de sesterţii, pe fiul său A, pe doi nepoți dintr'un 
O Na fiu predecedat şi anume pe B şi pe sua S.l, 
7 Â | care a primit o zestre de 600 de HS,, p.c. şico 

P si ȘI nepoată sua, $.2, dintr'un al treilea fiu, predece- 
dat şi el, care a primit ozestre de 300 de HS.—Fiind - 

trei tulpini de moştenitori, moştenirea se imparte în trei părţi, 
fiecare de câte 400 de HS, aşa că A ia 400 de HS, S.2 tot. 
400 de HS,, iar B şi S.1 impart în două cei 400 de HS. cuve- 
niţi tulpinii lor şi fiecare ia câte 200 de HS.— Fetele, fiind în- 
zestrate, raponează zestrele lor, numai faţă de acei comoştenitori, 
ale căror părţi de moştenire le micşorează prin concurenţa lor, şi: 

"apoi împărțeala raporturilor se face proporțional cu părţile de 
moştenire, adică S.2 raportează atât lui A, cât şi lui B şi S., 

„iar S.1 raportează numai lui B. Rezultatul este: A ia 400 de la 
paterfamilias + 100 de la S. 2 = 500 de HS.—B ia 400 dela 
paterfamilias + 50 (jumătate din 100) de la S.2 + 300 de la 
S.1:== 550, — S.1, ia 200 de la paterfamilias + 50 (jumătate 
din 100) de la S.2-+ 300 (ce i-a rămas din zestrea sa de 600)=— 
350. — Şi S.2 ia 400 de la paterfamilias 4 100, ce i-a rămas 
din zestrea sa de 300=—=500. — Deci, S.1, care, înainte de a 

„Veni la moştenire, avea 600; după ce a venit la moştenire ră- * 
mâne cu 550, adică are mai puţin de cât avea mai înainte! Dar, 
n'avea de cât să repudieze moştenirea şi să rămână cu, ce avea! 

B. Collatio dotis adventiciae. 

„LI. Reamintim, că dos adventicia este zestrea pe care o fe-'- 
meie o primeşte de la altcineva de cât de la tatăl său, ori de 
la alt suitor patern . al său. Ea, deşi nu-i primită din averea a_ 
celuia, care a lăsat moştenirea, totuş trebuie şi ea să fie adusă 

lpr. şi $7. 
181,9, 

8) D.,A.t, 
OD„h.t, =
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şi pusă la un loc cu moştenirea, pentru ca părţile de moştenire 
să fie egalizate. a — Deci, collatio dotis adventiciae este un aport, ca şi collatio 
bonorum emancipati. iar nu un raport, precum este collatio dotis 
profecticiae. N e 

1) Indatorite la această collatio sunt: . | Emancipata, care obține B. 2. intestati, ori B. P. contra ta- 
bulas şi care, sau când a fost emancipată, sau mai târziu a pri- 
mit o zestre de la altcineva de cât tatăl său, ori un suitor patern 
al său. Ma 

Şi, sia, care a primit o dos adventicia şi care se găseşte 
în aceleaşi împrejurări, ca şi emancipata. | N 

2) Indrituiți sunt numai sui, . | 3) Incolo se aplică aceleaşi „Tegule, ca la collatio dotis pro- „ fecticiae. | Aa 
II, De când au îost recunoscute peculia adventicia, de atunci 

collatio dotis adventiciae a dispărut, 

Ş$ 497. Collatio a dreptului împărătesc, 

Am văzut, că prin collatio dotis profecticiae. s'a introdus'un 
principiu nou, acel al raportului. 
„Acest principiu a înrâurit collalio. bonorum emancipati şi, 

„ încetul cu încetul, a avut de.efect desfințarea aportului, 
“Desființarea aportului a început să se facă printr'o consti- -_tuţie din anul 472 d. Ch. a împăratului Leon!, care, pe de o 

parte, a mărginit 'collatio Bonorum emancipati, iar pe de altă parte, a plăsmuit o collatio necunoscută în dreptul vechiu, o col- 
“latio nouă, numită collatio a dreptutui împărătesc. i 4. Collatio bonorum emancipati mărginită. 

„Ştim, că filiifamilias au ajuns cu vremea să poată dobândi patrimonii şi “pentru dânşii, nu numai pentru paterfamilias al 
lor. — Ei dobândesc pentru dânşii peculium castrense,  peculium 

“quasi. castrense şi peculiuin adventicium, (fie peculiul adventiciu regulat, fie peculiul adventiciu neregulat). Dar nu pot dobândi pentru 
ei ceea, ce au primit de la paterfamilias al lor, a patre, şi ceea, 

10) Ch. t, 4: 
1) Cat.
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ce au căştigat cu ajutorul bunurilor acestuia, ex substantia pa- 
iris. De aceea, constituţia de 'mai sus a impăratului Leon rân- 
dueşte: 

Emancipaţii, cândisunt obligaţi la collatio, adică în cazul 

în care au cerut.şi au obținut B. P. intestati, ori B. P. contra 

tabulas, trebuie să raporteze (iar nu să aporleze). ceea, ce do- 
„bândiseră a patre şi anume, zestrea şi donatio propter nuptias, 

p. c. şi ceea ce câştigaseră ex substantia patris, adică econo- 

miile făcute din folosinţa bunurilor precedente (din folosinţa zes- 

trei şi a donaţiei propter nuptias), economii, care ar fi alcătuit 

bona adventicia, dacă ei s'ar îi găsit sub putere, și Sar fi-cu- 
venit lui pater familias al lor. . 

B. Collatio a dreptului . împărătesc. 

1) Filiifamitias, fiindcă pot dobândi şi pentru ei, dacă vin 

la moştenire cu emancipaţii, care trebuie să aporteze agoniselele- 

lor,: nedreptăţesc pe aceşti din urmă. — Deaceea, constituţia îm- 

- păratului Leon, plecând de la consideraţiile, că suitorul trebuie 
să iubească de a potrivă pe toţi scoboritorii săi, şi deci collatio 
trebuie să facă de o potrivă părţile de 'moştenire şi că zestrea 
şi donatio propier nuplias primite de scoboritori trebuie să fie 

-_ privite, ca nişte avansuri asupra moştenirii, rândueşte : 

Scoboritorii, fie ori nu sub putere, chiar şi acei legitimaţi 
prin rescript, care moştenesc împreună ab .intestato (nu testa- 
mentar), pe un suitor- comun, trebuie să raporteze reciproc (sese 
invicem conferunt) zestrea şi donalio propler. nuptias primite dela 
acel suitor, 

2) Întrucât prin collatio dreptului impărătesc trebuie să se 
raporteze zestrea, de aceea collatio dotis cea veche a dispărut, 

fiind absorbită de collatio cea nouă a dreptului impărătesc. 
-3) Deosebirea dintre col/ațio bonorum emancipati şi coliatio 

„ adreptului împărătesc este, că acea dintăi se întâmplă şi 'n caz de 
B. P. intestati şi?n caz de B. P. contra tabulas; pe când colla- 
tio a dreptului împărătesc se întâmplă numai în caz de moştenire 
ab intestato. 

4) Printr'o const tituţie din anul 529 d. Ch. Justinian a su- 
pus la collatio şi militia, adică avansul făcut de tatăl, ca un sco- 
boritor al său să cumpere o slujbă, şi a mai orânduit, ca orice. 
donaţie să fie supusă raportului în două cazuri, când tatăl do-
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nator va fi supus'o la raport, ori va. îi pus'o în socoteala porţiei 
legitime, şi când dăruitul concură cu alţi scoboritori obligaţi să 
raporteze zestrea, ori donatie propter nuptias ale lor 2. — Donaţia: aceasta,. spre a fi deosebită mai uşor de celelalte donaţii p. c. sunt zestrea şi donatio propter nuptias, este numită de romanişti donatio simplex. 

5) Prin Novella 18 din anul 536 Justinian a rânduit 3, că să 
se facă raport (collatio) Şi în caz de moştenire testamentară, afară 

„numai dacă suitorul testator işi va fi arătat voinţa expresă şi 
formală, ca să nu se facă raport. — Deci, din anul 536, collatio 
se poate face nu numai în caz de moştenire ab intestato, ci şi în caz de moştenire testamentară. 

N 

Ş. 498. Coilatio descendentium, 

A. Prin Novella 115, din anul 542, Justinian, după cum am 
văzut, a desfiinţat succesiunea contra testamentului. — De aceea, 

“de atunci collatio Bonorum emancipati nu se mai poate întâmplă 
"decât în caz de B. P. intestati. : | 

B. Prin Novella 118, din 543 d. Ch., a fost desfiinţată, - 
după cum ştim, deosebirea dintre sui şi emancipaţi şi moşteni- 
rea ab intestato a fost deferită tuturor scoboritorilor, fie eman- 
cipaţi, fie sub putere. De aceea, de atunci collâtio bonorum . 
emancipati, care, dela 542, se mai puteă întâmplă numai în caz 
de 8, .P. intestati, nu se mai poate întâmplă nici în . acest caz. 
Astfel, collatio bonorum emancipati a dispărut cu totul. 

C. Fiindcă acum dispăruse collatio bonorum emancipati, 
iar collatio dotis fusese absorbită de collatio- dreptului împărătesc 
şi fiindcă aceasta eră privitoare la toţi scoboritorii, de aceea 
ea poate fi şi este chiar numită col/dtio! descendentium, raportul 
scoboritorilor, * | Si 

l Să; arătăm acum : Cine sunt îndrituiţi la această collatio 
şi cine sunt îndatoriţi şi să dăm câteva pilde: 

2) C., h. tu, 20, 
3) Novella 18, cap. 6.
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1) Indrituiţi suni! : Orice scoboritor imediat cognat, care se - 
face moştenitor (fie ab intestato, île ex testamento) şi care sau 

“este, sau ar fi supus: raportului, dacă ar fi primit-o liberalitate. 
supusă raportului (adică nescutită de raport). Deci: 

Dintre moştenitorii testamentari acei, care mau însuşirile 
de mai sus (adică nu sunt scoboritori imediat cognaţi) nu sunt 

“îndrituiţi să ceară raportul. 

Creditorii moştenirii şi legatarii deasemenea NU-S încrtii 
la raport, fiindcă ei nu sunt moştenitori. 

2) Indatoriţi sunt 2: Orice scoboritor imediat cognat, care: 
ajunge moştenitor (fie ab intestato, fie ex festamento) şi care a: 
primit avansuri din moştenire. 

Scoboritorul de mai sus, dacă este un nepot, care vine: 
loco parentis praedetuncti, trebuie să raporteze nu numai ceea, 
ce a primit de la suitorul defunct, ci şi ceea, ce parens al lora 
primit dela defunct, dar, numai dacă aceste liberalităţi au. ajuns | 
până la el şi l-au îmbogăţit. Deci, 

„Nu sunt îndatoriţi la raport. 
Scoboritorii, care se abțin dela moştenire, căci ei nu se: 

fac moştenitori 3. 

Scoboritorii, care repudiază moştenirea, căci: şi aceştia nu 
ajungimoştenitori 3, - 

Dintre comoştenitorii testamentari, acei, care nu sunt şi 

moştenitori ab intestato cei mai apropiaţi. - 
Moştenitorii, ;care au făcut inventar, căci contorm rândue- 

lilor lui Justinian ei trebuie să dobândească moştenirea sine pe- 
- riculo, adică să nu piardă nimic 'ex substanta Patris €. 4 

8) Pilde:: 
a 22, . Defunctul lasă în urma sa pe e soția sa M, pe fiul 
dr său A, pe nepoţii săi B şi C dintrun fiu X „pre- 

. în ÎN decedat. ZM, ca . văduvă săracă, moşteneşte 1- 

o o restul des al moştenirii se împarte între cele două 
să Cf tulpini în două <- 3, din care una o moşteneşte A, 

iar cealaltă. e luată de C şi B impgeună, care o. 
împart în două şi fiecare. din ei moşteneşte câte 3, — A, BC, 

  

1) Du hi. î.,1 $$1 şi 8 Ch. td, 14 şi 19; C., 3, 38, communia utrius= - 
- que judicii, 12 în fine. 

2) C., h. t, 4, 5, 17 şi 18; Novella 18 cap. 6. 
" 3) Du 37, 7, de coll. dotis, 4, S şi 9; C,, 3, 36, fam. ercisc,, 23, 

4) C., 6, 30, de jure delib., 22 Ş 4. |
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fiind! scobortori imediaţi şi „cognaţi, sunt iidrituiţi şi indatoriţi. 
la raport, —M nu raportează fiindcă nu-i scoboritoare. ” 

Testatorul T lasă în urma sa pe fratele său M,, î 
= A pe care l-a numit moştenitor pentru A „ pe îiiisăi: 

ră A şi B, pe care i-a numit moştenitori, -tiecare tot A 
ui pentru A- şi pe nepoţii săi N şi O, din fiul său în 

OB% viaţă B, pe care i-a numit moştenitori, fiecare pentru 

ir ud b +. A şi B, fiind scoboritori imediaţi şi cognaţi, 
2 Sunt. îndrituiţi şi îndatoriţi la co/latio. C şi B sunt. 

scoboritori şi cognaţi, dar, nefiind scoboritorii imediaţi (căci 
tatăl lor B trăeşte), nu sunt nici îndrituiţi, nici îndatoriţi la col- 
latio. — M, nefiind scoboritor, deşi e cognat, nu-i nici el nici în- 
drituit şi nici îndatorit la collatio. | 

UL Sa vedem nai departe: Cui trebuie să se șă se facă ra 
portul, | , 

1) In collatio descendeniium nu se mai aplică regula ei con- 
fertur cui aufertur ; căci, această collatio ţinteşte, ca starea acelor 
care au primit avansuri din moştenire. să fie egalizată cu aceea | 

a acelor, care m'au. primit nimic. De aceea răportul trebuie să 

fie făcut tuturor concurenţilor la moştenire, | 

+2) Pilde: 

3 8 Defunctul lasă în urma sa pe fiul său A, pe fiica 

/IN sa B, care a primit o zestre de 1200 de sesterţii, 

59 a 
poata D, care a primit o zestre de 300 de HS.— 
D şiB, fiindcă au primit avansuri din moştenire şi 
fiindcă sunt scoboritoare imediate şi cognate sunt 

îndatorite să raporteze. Ele vor raportă tuturor moştenitorilor de 
mai sus; deci, D va raportă nu numai lui C, cu care e în aceiaş. 

tulpină, ci şi lui A şi fiicei B. 
4 Testatorul T lasă în urma sa pe fratele său D, 
A) pe fiica sa A, care a primit 'o0 zestre de 3000, 

pe altă fiică B, care n'a primit nici o zestre, fiindcă 
N ma fost încă măritată, şi pe fiul său: C, care a 
4 8c.' primit o donalio propier nuptius de 1500 de ses- 

terţii. Toţi (A,B, C şi D) sunt numiţi moştenitorii | 

fiecare pentru. : — Obligaţi să raporteze sunt A şi C, fiindcă sunt 
scoboritorii imediaţi şi cognaţi şi liindcă au primit avansuri 

ÎN şi dintr'un fiu predecedat, pe nepotul C şi pe: ne- 

OD 
Cc. 10. 

D
i
 

D
O
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din moştenire. A va rapoită fratelui său C şi surorii sale B, iar 
C va raportă surorilor sale A, şi B, căci A, B C, sunt moşte- 
nitori scoboritori' imediaţi cognaţi. Dar, nici A, şi nici C nu 

“vor raportă lui D, căci acesta, deşi este moştenitor şi cognat, . 
totuş nu-i 'scoboritor, ci lăturalnic. p 

III. Să mai vedem: Ce trebue să se raporteze, care e con- 
Jerendus. i DE ' 

- 1) Regula este, că se raportează liberalităţile între vii; iar 
„din acelea mortis causa, numai donationes mortis” causa. . 

- Liberalităţile între :vii se. deosibesc în donationes gualifica- 
“ae şi donationes -simplices. . 

Donaţii calițicate-sunt : Zestrea dată de detunct fiicei, ori 
nepoatei sale. Donatio propter nuptias dată de defunct fiului, 

„ori nepotului său. Şi militia dată de defunct fiului său, ca să-şi 
cumpere o slujbă 5, o o 

Donaţii simple 5 sunt toate celelalte donaţii, afară de cele de 
mai sus. — În ele intră şi peculium profecticium $. - 

Aceste donaţii se raportează numai, dacă au fost făcute - 
sâu cu sarcina de a fi raportate, sau cu condiţia. de a fi ţinute 
în samă la socoteala porţii legitime 6. 
„Dar, dacă dăruitul concurează la moştenire cu alţi moşte- 

nitori, care n'au primit nici o donaţie simplă, dar care rapor- 
tează sau zestrea, sau donatio propler nuptias, atunci el trebuie 
să raporteze donația simplă a sa, chiar dacă este scutită de 
raport? * | 

Abatere. Nu se raportează: | 
Cheltuelile de hrană, de întreţinere şi de educaţie; căci, ele 

“nu sunt liberalităţi, ci sunt numai îndeplinirea obligaţiei. de ali- 
mentare, obligaţie, care, uneori a fost poate prea generos în- 
deplinită 8, 

Cadourile obişnuite 8, 
Legatele . şi alte liberalităţi făcute atât prin testamentul, 

în puterea căruia moştenirea este deferită, cât şi prin orice alt 
act de ultimă voinţă, afară de donationes mortis causa 9, 

  

"în 20 pr.; C., 8, 28, de inoff. testam., 30 $ 2. , 

> 
>
 

T
D
 

5
 

9
 

20 $ 1.
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„Se susține de unii jurişti, că şi datoriile se: raportează, —- 
Părerea aceasta nu-i adevărată: Datoriile se plătesc, nu se ra: 

» poitează! Raportul se face în folosul comoştenitorilor; iar da- 
toriile se plătesc pentru moştenire, adică în folosul creditorilor, 
legatarilor şi în ultima analiză a tuturor comoştenitorilor, dacă sunt 10. 

2) Câtimea lui conferendus se socoteşte după. valoarea, pe: 
care o au liberalităţile la data deschiderii moştenirii; iar nu la: 

„ data, când s”a făcut raportul !!. Deaceea: Bunurile trebuie rapor- 
tate În starea, în care se găseau la deschiderea moştenirii; făr'de- 
dolul şi culpa aceluia, care trebuie să le raporteze. Prin urmare, 
acesta nu răspunde de casus 12, dar, răspunde de toate deterioră- 
rile şi pierderile suferite de lucruri sau prin 'dolul săi, sau prin: 
culpa sa, bucurându-se de temperamentul dilipentia qualem in 
suis rebus adhibere solet13, — Deasemenea, îructele şi dobânzile de. 
întârziere trebuie raportate tot de la data deschiderii moştenirii 14... 

"+ Dar, acel, care raportează, poate să ceară impensele nece- 
sare, p. c. şi, dintre impensele utile, pe acelea, care au mărit: 
valoarea bănească. a bunurilor 45. . Di 

3) In cazul, în care bunurile nu mai există în natură, tre-. 
buie, ca acel 'obligat. la raport să raporteze atât, cu cât s'a îm- 
bogăţit din acele bunuri. Î N E 

4) :Conferendus trebuie raportat în întregime, chiar dacă e. 
mai mare de cât- quota de moştenire; adică, chiar dacă rezultă. 
pagubă pentru acel, care a raportat. 

„IV. Să vedem şi în ce chip se face raportul: | 
___ Raportul se poate face sau cautione, sau re, după alegerea. 

îndatoritului 16, | | 
„„..„ Raportul se face cautione, când acel indatorit să raporteze, 
făgădueşte, că va raportă şi garantează această făgădueală printr”o 
cauţie. Din această făgădueală garantată izvorăşte obligaţia de a: 
aduce conferendus sau în natură, sau în bani. a 

Raportul se face fe, Sau prin aducerea lui conferendus În - 

1 

10) V. Maynz, |. c., III, $ 406, n. 1 în fine. 
„10 CE D. h. t1pr.şi $22,2$83 şi 4; C., 3,28, de inoff.testam., 30 $2. 

12) D., h. 4,2$2, | o 
13) D., ft, 1823. —V. şi Novella. 97 cap. 6. 
14) D., 37, 7, de col. dot., Ş.1. 5 15) C., 5, 13, de rei uxoriae act, | $ 5. — Cf. D., 37, 7, de col. 

dot. 1 $'5. | N 
16) V. mai sus, $ 49, n. S şi 9, p. 1038; $ 496 n. 8, p. 10391040.
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natură, sau, dacă aceasta nu-i cu putinţă, prin aducerea de pres- 
„taţiuni echivalente, 'sau chiar prin luarea mai puţin, (aut minus 
ianto accipere) adică, din ceea, ce i se cuvine din moştenire celui 
obligat să raporteze, se scade ceea, ce acesta trebuie să ra- 
porteze 17. | Si | | 

V. Ceea, ce s'a raportat, se împarte în părţi proporţional 
cu părţile de moştenire, fără însă. să se numere moştenitorii, 
care nu-s nici îndrituiţi, nici îndatoriţi la raport. 

VI, Pilde: | 

778" valoare de 4000 de solizi, o fiică A, un fiu B 
d 9 şi pe soţia sa C. — Aceşti trei sunt numiţi moş- 
n» î*  tenitori şi anume: A pentru 1, Cpentru + şi B - 

pentru +,—A a primit o zestre de 3000 de solizi, iar B a primit o 
donaţie simplă de 300 de solizi.—Văduva C, nefiind scoboriioare, 
nu-i supusă la raport. A, fiind scoboritoare imediată cognată 
raportează zestrea de 3000. — B, deşi a primit o donaţie simplă, | 
care de regulă nu-i supusă raportului, o raportează, fiindcă vine 
în concurenţă. cu sora sa.A, care raportează zestrea. Ceea, ce 
sa raportat, se'mparte în părţi proporţionale cu părţile de moş- 
tenire. Deci, A, din 3000, va da 2000 lui B şi-şi va păstră 1000; 
B va da-100 lui A şi-şi va păstră 200. Rezultatul este: A ia 
1000 -+- 1000 + 100 == 2100; B ia 2000 -+-200 -+- 200 == 2400. 
Fiica A se alege numai cu 2100, pe când înainte de a veni 
la moştenire avea 3000. — N'are' decât să repudieze moştenirea! 

Defunctul lasă o moştenire în valoare de 1200 de solizi, 
2 8 „un fiu A, o fiică B, care primise o zestre de 
/ N 1200 desolizi, un nepot C dintrun fiu prede- . 

0 c 9 cedat şi o nepoată D (din scelaş fiu predecedat), 
dÎ 8 / N care primise o zestre de 600 de solizi. Din moş- 
00 tenire A ia o treime, adică 400, B ia tot o treime, .. 

D adică 400, C ia jumătate din treimea tulpinii 
sale, adică 200 şi D ia tot 200. — B, fiind scoboritoare ime- 
diată cognată raportează zestrea sa de 1200 atât față de B, cât 
şi faţă de C şi D; iar D, fiind tot scoboritoare imediată cog- 
nată raportează zestrea sa de 600 atât față de C, cât şi faţă de 
A şi B, — Ceea, ce s'a raportat se împarte în părţi proporţio- 
nale cu părţile de moştentre; adică B dă 400 lui A, 200 lui C 

17 D. h.t, 1 $ 13; C. kt, 5; Novella 97, cap, 6. 

Testatorul T lasă în urma sa o moştenire: în N
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şi 200 lui D şi păstrează 400 pentru ea; iar D dă 200 lui A, 
200 lui B, 100 lui C şi păstrează 100 pentru ea. Rezultatul este: 

„A ia 400 + 400 + 200 = 1000, B ia 400 - 400 —- 200 = 1000, 
„C ia 200 -- 200 4- 100—= 500, şi D ia 200-4+-200.+ 100== 500.— 
„A, care înainte de moştenire avea 1200, rămâne cu 1000; iar 
D, care avea 600, rămâne.cu 500! N'aveau de cât să repudieze 

moştenirea ! a 
| 

Testatorul T lasă în urma sa o avere de 1200: 
4 o de solizi, şi două fiice A şi B, un fiu C, şi un frate 

/ N D, care sunt numiţi moştenitori, fiecare pentru. 
p O adică fiecare ia din moştenire câte 300. Fiica. 
A DA primise o zestre de 3000 de solizi, iar fiul C 

DO primise o donatio propter nuplias de 1500 de. 
4 "BC solizi; iar D o donatio propter 'nuplias de 3000. 

de solizi, — D, fratele testatorului, nefiind sco- 
boritor, nu raportează nimic şi păstrează cei 1500, A, fiica tes- 
tatorului, fiind scoborltoare imediată „cognată, raportează faţă de. 
C şi de B zestrea sa de 3000, pe care o împarte proporţional cu părţile 
de moştenire, fără să socotească pe D, care nu raportează, şi dă 1000: 
lui B şi 1000 lui C, iar 1000 păstrează pentru ea. C, fiul răpo- 
satului, fiind scoboritor imediat cognat, raportează şi păşeşte, ca. 

„şi soră-sa A şi dă 500 lui A şi 500 lui B, iar 500 păstrează 
peniru ei. Rezultatul este: A ia 300 -L- 1000 + 500 — 1800, B ia 
300 -- 1000 + 500 =— 1800,-C ia tot 300 + 1000 + 500 —. 
1800; iar D -ia 300 4- 1500 = 1800. — A, care înainte de a 
veni la moştenire avea 3000, rămâne cu 1800! N'avea decât să. . tepudieze moştenirea | 

Detunctul lasă o moştenire în valoare de 9000. 
Pă „de solizi, o fiică A, care a primit o zestre de 

6000 de solizi, un fiu C şi trei nepoți D, E, F, 
20 54 Ce din fiica predecedată B, care primise o zestre. 

îi ZN de 2000 de solizi, daro -pierduse în urma unei 
PPP întâmplări nenorocite, aşa că ma lăsato moşte-. 
Ma nire fiilor ei D), E, F.— Moştenirea âb intestato- 

se împarte după numărul tulpinelor în trei părți între scoboritorii 
imediaţi ai defunctului şi fiecare ia câte +, adică A ia 3000,C tot; 
3000, iar D, E, F, impreună 3000, sau fiecare câte 1000.— A, fiind sco- 
boritoare cognată, raportează tuturor moșştenitorilorzestrea sa de. 
6000, apoi o imparte în părţi proporţionale cu părţile de moştenire şi 
dă 2000 lui C 666,66 lui D, 666,66 lui E, 665,66 lui F, şi păstrează 2000.
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pentru ea. D,E şi F, deşi sunt scoboritori imediaţi cognaţi şi deşi 
„mama lor B primise o zestre de 2000, nu raportează nimic, 
fiindcă zestrea mamei lor n'a ajuns până la ei. — Rezultatul este: 
A ia 3000 4- 2000 == 5000. C ia tot 3000: 4.2000 — 5000. D,: 
E şi F, împreună iau 3000 -1-'2000 == 5000 sau fiecare câte 
1666,66.—A, care avea mai inainte 6000, rămâne cu 50001 N'avea 

„de cât să nu vină la moştenire! 
X a înzestrat pe fiicele sale A, B, C şi pe ne- 

poata H din fiul. său D, iar la moartea sa a 
. lăsat în viaţă pe E nepotul din fiica A prede- 

4 "A c 22 cedată, pe nepotul F din fiica B predecedată, pe 
If fiica sa C, pe G 'nepotul din această fiică şi pe 

rd da H nepoata din fiul D predecedat. E a moştenit 

zestrea de la mama sa. F a moştenit pe mama 
'sa B, după ce ea tocase zestrea, aşa că aceasta n'a ajuns la” 
el, C repudiază partea sa din moştenirea lăsată de bunicul 
său X, aşa că. acea parte este detferită lui G. Acesta primeşte: 
“ceea, ce i s'a deferit, dar nu primeşte - zestrea mamei sale, 
II primeşte partea, ce i s'a deferit din moştenire bunicului. Obli- 
gaţi să raporteze sunt numai E şi H. E, fiindcă a moştenit 
zestrea mamei sale, iar H:fiindcă însăş a fost înzestrată. F nu . 
raportează: nimic, fiindcă zestrea mamei sale ma ajuns la el. C 
nu raportează ci păstrează zestrea sa, fiindcă a repudiat moşte- 
nirea şi deci nu s'a făcut moştenitor. G nu .raportează nimic, | 
“fiindcă zestrea. mamei sale a rămas la aceasta şi n'a ajuns la el.— 
Zestrele raportate de E şi H se împart pro portionibus hereditariis. - 
Fiindcă sunt patru tulpini şi E, F, G,Hi iau câte 2 din  moşte- 

7 Y 

nirea bunicului, ei vor mai luă şi câte + 1. din zestrele raportate . .. 
de E şi H, | | 

| VII. Pentru a sili pe cei obligaţi la raport, ca să raporteze 
nu există nici un mijloc direct, adică nici o acţiune, ci numai 
un mijloc indirect şi anume, nu li se îngăduie să exerciteze în- 
-drituirile lor de moştenitori, în special să păşească la împărţeala 
moştenirii, până ce mai 'ntăi nu vor'raportă 1%, Cu alte cuvinte, 
exercitarea îndrituirilor de moştenire, în special. împărţirea moş- 
tenirii, sunt condiţionate de etectuarea premergătoare a raportului 

- datorit, 

18) C., 3, 38, communia utriusque judicii, 12. — Ci, D., &. i, 3 Pra Ss; 
| pian, Reg, 28 s 4; Paul, Sent, V, 9, 4. |
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D. — Collatio descendentium are următoarele neajunsuri : 
1) Ea se face şi când e vorba de o moştenire: testamentară. Această întindere a raportului la moştenirea testamentară este- - neîntemeiată. In adevăr, testatorul mavea decât să egalizeze e! „. Prin testament situaţiile moştenitorilor,. 
2) Raportul unei donaţii simple e cărmuit de reguli prea artificiale : O donaţie simplă primită d. p, de un fiu trebuie ra- _portată, dacă acesta concurează cu o fiică înzestrată, chiar dacă e cu mult mai mare de cât zestrea. Din contra, donația simplă, 

oricât de mare ar. îi, nu mai trebuie raportată, dacă fiica de mai sus va fi primit şi ea, pe lângă zestre, o donaţie simplă. - ori cât de mică! a - o 

Secţia IV. 

ui 
OCROTIREA INDRI UIRU DE "MOȘTENIRE. 

Ocrotirea îndrituirii de moştenire civilă, 

$ 499. Hereditatis petitio !. 

A, Moştenitorul Civil (heres). are o acţiune universală Nu= 
mită hereditatis pelitio, pentru ca să ceară şi să obiină moşte- nirea (fereditas) privită ca un întreg, ca o unitate. 

|. Hereditatis petitio, este: o acţiune in rem întemeiată pe: îndrituirea de moştenire şi țintind la obţinerea moştenirii.— .Ea urmăreşte moştenirea Ca un întreg, în starea în care se găseşte, de când a ajuns în mânele pârâtului, Deci, ea iîmbrăţişează şi” schimbările suferite de moştenire de la deschiderea ei. Intre al- tele, pretium succedit in locum rei et res succedit in locum pretii 
II. Hereditatis petitio se aseamănă cu rei vindicatio. | 
După cum prin ret vindicatio cerem să. ni se dea un lu- 

cru, ce este al nostru, tot aşa prin herediiatis petitio cerem să. 
ni se dea o moştenire, ce este a noastră, | 

[!]. Fereditatis petitio, ca şi rei vindicatio, sentroducea la. 

1)'D., 5, 3, de hered, pelit.; C,, 3, 31, eod.: 
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început per sacramentum 2, pe urmă per sponsionem 3, şin sfârşit 
per petitoriam formulam î. 

Mersul şi sfârşirea procesului în cele dintăi două proceduri 

“(per sacramentum şi per sponsionem) se aseamână cu acelea 
de la rei vindicatio, - 

Aci ne vom îndeletnici cu mersul Şi sfarşirea procesului 
“introdus per petitoriam formular. 

B. Să vedem, în cazul în care procesul este introdus per 

„petitoriam formulam, cine este reclamant, cine este pârât, ce do- 

vezi trebuie să facă reclamantul, ce scop are acţiunea, ce 

efecte produce şi cum se poate apără pârâtul. 
I, Reclamant 5. 
1) Reclamant poate fi moştenitorul idevărat, fie testamen- 

tar, ori ab intestato şi fie ex asse, ori pro parte. —lni cazul, 

în care reclamantul e moştenitor pro parte, el trebuie să arate, 

- cât de mare e acea parte, pentru ca judecătorul să poată apre- 
-cia câtimea condamnării. 

*2) Reclamantul trebue să dovedească: 

Moartea persoanei, pe care pretinde, că o moşteneşte. 
| „Deferirea moştenirii— Dacă moştenirea i-a fost. deierită ab - 
„intestato, . trebuie să dovedească înrudirea sa cu persoana, care 

a lăsat moştenirea. — . Dacă moştenirea i-a fost deferită ex fes- 
Zamento, trebuie să înfăţişeze testamentul; iar dacă acesta nu 
mai există, trebuie să facă dovada cuprinsul său, fie prin 
“martori, fie prin alte mijloace. 

Primirea moştenirii : Această dovadă de regulă nu trebuie 
făcută anume; căci, ea rezultă din intentarea acţiunii. — Dar, în. 
mod excepțional ea trebuie făcută în următoarele cazuri: Când 
acel, care a lăsat moştenirea, a impus, ca primirea moştenirii 

:să se facă sau înlăuntrul unui răstimp determinat, sau cu ,o formă 
anumită. Şi când reclamantul intentează acţiunea, ca moşteni- 

„tor al delatului, fără ca să existe o transmisiune în favoarea sa. 
„Sin sfârşit, reclamantul trebuie să mai dovedească vătă- 

2) Cajus, 4 $ 17. 

3) Cajus, 4 S$ 91 şi 93. 
9) Du h:t4 10 $1. 

5) Du 50, 16, de verb. signif., 65— 70; D, 17, “de reg. Jura 194. 

6) D., 5, 4; si pars hered. pet.; D., A. t, 54 pr.
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:marea îndrituirii sale de cătră pârât. — Asupra acestui punct 
"vom reveni mai jos. - 

II. Pârât, | . 
1) Pârât în hereditatis petitio, este persoana, care vatămă 

-acum, ori care a vătămat mai inainte îndrituirea reclamantului.— 
Romanii spun, că pârât este acela, care posedează sau ca moş- 
tenitor, sau ca posesor: Is qui pro herede aut pro possessore 
„possidet 1. — Să analizăm aceasta, - : ” 

Is qui pro herede possidet. | E 
Pro herede inseamnă, că pârâtul pretinde, că el este Moş- 

tenitor, iar nu reclamantul 8 — Deci, nu-i deajuns, ca pârâtul să 
„“Susţină, sau că reclamantul mare îndrituirea de moştenire, sau 

-că un lucru oare care nu face parte din moştenire; ci, trebuie, 
ca el să-şi dea calitatea de moştenitor, | 

- Possidere înseamnă arătarea prin fapte a cugetului de a se 
da de moştenitor, adică oprirea bunurilor. hereditare. Q astiel de 
oprire se întâmplă, de pildă: Când pârâtul posedează lucruri heredi- 
tare 9, Când pârâtul, fiind datornic al moştenirii, refuză de a plăti da- 
'toria, tăgăduind îndrituirea de moştenire a reclamantului 19, Când 
el reiuză de a cedă o acţiune, pe care a dobândit'o pro herede, 

De o potrivă cu pro heredere possidens (acel care pose- 
„dează ca moştenitor) sunt două categorii de persoane: Intăi, 

„Jicti possessores şi anume, de la senatusconsultul Juvenţian,: acel 
care dolo desiit possidere, şi de la Justinian, acel qui liti se 
obtulit!2. — Al doilea, este asimilată cu acel, care posedează, 
„persoana, .care deşi acum nu mai posedă, totuş e imbogăţită în 
urma unei posesii de mai înainte, fiindcă, d. p. a înstreinat bu-. 

“nuri hereditare *, a. primit plata creanţelor moștenirii !i, a do- 

  

7) Du A. t. 9,10 pr, i pr; Cu a. LA 
8) |. 4, 15, de iriterd, ş 3; D. at, ui pr. - 9) Du îi. £ 4, 9, 10 pr. 13.88 1--11, 18 ss 1 şi 2, 19,20 Ss 2 şi 4, 22, 25 $ 18, 31 $ 5, 34 $ 1, 35, 40 Ş 2; D,, 4, 2, quod metus causa, 14 $3; D., 25. 2, rer, amot, 6 $ 5, 22 $1; D,, 41, 3, de usurp.., 29, 32 $1; D., 16, -3, de servo corrupto, 13 Ş 1, 14 pr. 
10) D., &. î. 13 $ 15, 14,15, 16 pr. şi $ 3, 42. 11) D, h.t, 16 S$4şi5.: A 12) D., îi... 13 $$ 2 şi 13, 14, 20 8 6, 25 $$ 2 şi 8, 45; D., 6, 1, de zei vind. 37 $ 3; D., 50, 17, de reg. jur. 131, 157 $ 1. —V, Maynz, |. c., AL, $ 408, n. 54. 
13) D- ft. 16 $ 5, 20 $ 17, 23, 25 pr,şi S1. 14) D. pt, 16$1. e
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bândit acţiuni, lucrând ca moştenitor !5, ori pentru alte cauze 
asemănătoare 16,. 

Is qui pro possessore possidet. 
„Acesta este acel, care întrebat. pentru ce-posedă, răspunde 

possideo, quia possideo, posedez, fiindcă posedez 17, 
2) Persoana, care posedează îitulo singulare, d. p. în vir= 

tutea unei cumpărări, a: unei donaţii, nu poate fi pârâtă 8, 
Un comoştenitor nu poate fi pârât, decât dacă usurpă por= 

țiunea de moştenire a celuilalt comoştenitor !9,. 
„“Moştenitorii pârâtului nu pot fi -pârâţi, “decât dacă "pose=- 

dează şi ei înşişi, fie pro herede, fie pro possessore, ori dacă se gă-- 
sesc îmbogăţiţi în urma unei posesiuni anterioare, ori dacă au-- 
torul lor eră un fictus possessor; 'căci în acest caz hereditatis pe- 
tilio nu mai are firea unei acţiuni in rem, ci a unei acţiuni. în 
Personam întemeiată pe dol şi trece la moştenitori 20, 

3) Reclamantul trebuie să facă dovada, că pârâtul posedă 
pro herede, ori pro possessore. şi că deci, printr'o astfel de po- 
sesie îi vatămă îndrituirea de moştenire.— Această dovadă se poate: 
face şi prin interrogatio in iure2, - 
„TI. Scop și efecte, | 

, Simpla intentare a acţiunii face, ca bunurile moştenirii să: 
ajungă res lifigiosae şi deci să nu mai fi înstreinate.— Dar, jude- 

„cătorul poate încuviinţă acele înstrăinări, care sunt cerute de îm- 
prejurări 2 | 

Acţiunea are de scop: Pe deoparte, ca hotărirea prin pro- 
„nuntiatio să recunoască îndrituirea de moştenire a reclamantului. 
Aceasta este, după cum ştim, un prejudicium 2%, 

Pe de altă parte, şi ca urmare a recunoaşterii de mai sus, 
are de scop condamnarea la încetarea vătămării. — Pentru ca 
vătămarea să înceteze, trebuie, ca pârâtul să pună lucrurile în 

15) D., h. î., 16 SS 4 şi 7, 18 $ 1, 20 Ş 17, 35, 40 s 2, 55. 
16) D., h. t, 20 pr, 41 pr. 

1DD., hit, 131,483. | 
18) C., 7, 34, in quibus causis cedat longi temp. praescr., 4, 

19) D., h. î., 1.$$2-—5,2,6.8,9şi 10. 
20) V. Maynz, |. e. II, $ 408, n. 65-69, 
20) D., fi. t, 12, 13 pr.; Cu. t, II. 
22) D.„, h.t,5 pr. , 
23) D., 12, 2, de jurejur,, i $ 3; D., 44; 2, de excep. rei judic, 15.
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starea, în care se aflau mai înainte de vatămare, adică să resti- 
tuie, restifiere; iar în caz contrar să fie condamnat la despă- 
gubiri, la litis aestimatio. | | . | | 

In ce priveşte obligaţia de restituere este deosebire între 
dreptul vechiu şi cel nou, | 

In dreptul vechiu. , | 
Pârâtul trebuie să înapoieze toate lucrurile hereditare, pe 

care le mai avea2:.— Pentru lucrurile hereditare înstreinate în in- 
teresul său restituie valoarea lor, atâta vreme cât ele nu fuseseră 
distruse, ori nu se scursese răstimpul cerut pentru dobândirea 
lor prin usucagio pro herede 3, — Pentru lucrurile hereditare înstrei- 

„nate în interesul moştenirii, restituie preţul, cu care le înstrei- 
nase, atâta vreme deasemenea cât nu fuseseră distruse, ori nu 
se scursese răstimpul cerut pentru dobândirea lor prin usucapio 
pro herede%.—Deci, pârâtul nu va trebui să plătească nici valoa- 
rea, nici prețul lucrurilor hereditare, pe care le-a înstreinat, dacă după ce le-a posedat o bucată de vreme şi le-a înstreinat, pe: urmă, înainte de a fi dat în 'judecată, se împlinise usucapio pro 
herede?", 

In dreptul nou. , _ 
Obligaţia de. restituere a pârâtului a fost regulată pe vre- „mea lui Adrian de. senatusconsultul Juvenţian, care a pus două reguli nouă: E 
Intăi, orice pârât în hereditatis pelilio, îie chiar de bună credinţă, trebuie să înapoieze nu numai ceea, ce posedează la " data când i sa cerut, fie pe cale judecătorească prin reclamaţie, fie pe cale extrajudecătorească, d. p. printr'o scrisoare, să resti- tuie, ci şi orişice lucru, cu care se găseşte îmbogăţit la darea hotăririi,  asttel încât posedarea moştenirii să nu fie pentru el: în nici un caz un prilej de: îmbogăţire, iar dacă a fost de bună credinţă, să nu fie o cauză de păgubire, negue in lucro neque - în damno haerere.. debet 3%, - - | Ia 
Al doilea, pârâtul posesor de rea credință este răspunză- tor de orice pagubă, pe care prin posesia sa şi prin faptele sale, 

24) V. Maynz, 1. c.; III, $ 409, n. 4: 
25) D., îi. î,'18 pr., 20 ş 2, 48.—V. D, hi. t, 18 pr. şi 33, $1. 26) V. mai sus n, 25, , o 
27) V. Girard, |, c., p. 918, n. 1 şi 2. 
28) D., hi. î, 22,
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de care s'a făcut vinovat, a pricinuito moştenirii nu numai dela 
"data reclemaţiei, ci şi înainte de acea dată, adică dela data în- 

'ceperii posesiunii sale 29, 
Aceste două regule ale senatusconisultului Juvenţian au pu- 

tut fi puse, numai după ce Hadrian rânduise mai înainte, că o 
usucapio pro herede împlinită, să fie privită, ca neinplinită, Este 
controversă, dacă această ficţiune a usucapiunei neînplinite 
A fost stabilită de. senatusconsultul Juvenţian, ori prin alt se- 
natusconsult tot din vremea lui Hadrian %, 

2) Combinând cele două reguli de mai sus ale senatus- 
consultului Juvenţian cu regulile generale privitoare la acţiunile 
in rem, ajungem la următoarele rezultate: 

Intăi, orice pârât trebuie să înapoieze toate lucrurile hereditare 
dimpreună cu accesiunile lor, care se găsesc la el la data, când" 

. Sa cerul, fie pe cale judecătorească, fie pe cale extrajudecătorească, 
şi asupra cărora decujus avusese fie o îndrituire reală, fie orice 
altă îndrituire, fie chiar simpla detenţie. — Aci intră şi plata da- . 

„„teriilor, pe care pârâtul le-ar avea cătră moştenire ?!, 
Al doilea, orice pârât trebuie să înapoieze tot ceea, ce a câş- 

tigat până la data hotăririi în urma posesiunii avute, Astfel .tre-- 
buie să înapoieze: Preţul primit pentru bunurile hereditare vân- 
dute, p. c. şi orice a câştigat în locul acelor bunuri. Sumele 
primite. cu orice titlu hereditar. Ceea, ce a câştigat cu banii 
moştenirii. Şi'nsfârşit fructele culese22.— Toate acestea trebuie să 
le înapoieze in Quantum locupletior factus est%8. 

ÎQuid, dacă pârâtul, după ce a înstreinat de bună credință 
un lucru hereditar, se găseşte la data intentării acţiunii în po-- 
sesia aceluiaş lucru? In acest caz, răspunderea pârâtului este re- 
gulată de D., 5, 3, de hered. pet., 22.] 

E Al treilea, dacă pârâtul de bună credinţă la data cererii (fie 
„ judecătoreşti, fie extrajudecătoreşti) nu mai posedează unele lu- 
cruri hereditare, ori unele câştiguri realizate, răspunderea sa este: 

29) D., h. i, 25 8$2 și 7,13 $2. 

30) V. Girard, i c., p. 916,n.1, 

31) D.A. t, 13 $ i, 14, 15, 16 pr. şi $$4şi7, 18 s2, 19, 20 pr, şi 
$$ 3 şi 12, 25 $ 20, 30, 36 pr. şi $ 3,40 $1, 4181, 56. 

32) D., h. £; 20 3 15, 25 $ 11 in fine, 27 $ 1, 40 SŞ1 Și 2 32, 56: 
CRIS. 

33) D., h. bu 26 ss 11—16; 30 $4.
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următoarea: EI este ţinut până la suma, cu care se găseşte îm- 
bogăţit la darea - hotăririi “(usque. eo dumtaxat quo tocupletior 
factus est), aşa ca neque in. lucro, neque in damno haerere - 
debet 3, — De aceea, el nu răspunde: -De ceea. cea consumat, . 
ori a înstreinat, chiar dacă a risipit nebuneşte! De strică- 

„ciunile lucrurilor hereditare şi de fructele neculese chiar dacă 
"aceste rezultate s'ar datoră unei fapte, ori unei omisiuni, de care 
ar putea fi vinovat; căci şi-a neglijat oarecum lucrurile: sale pro- 
priii (guia quasi rem suam neglexit 35). — Dar, dacă prin consu- - 
marea lucrurilor hereditare, a fructelor produse de aceste lu- 
cruri etc, a economisit propria sa avere, pârâtul de bună credință 

„este răspunzător, căci cu cât-a economisit, cu atât s'a îmbogăţit 
Quid, dacă posesorul moştenirii a dat unui al treilea cu 

imprumut bani de ai moştenirii ? V. D., 5, 3, de hered,. petit., 30. 
Al patrulea, posesorul de rea credinţă (praedo) este răspun- 

zător de vrice pagubă suferită de moştenitor de la data înce-: 
perii posesiunii sale3%., — De aceea, el] răspunde: De îructele 

„Percepti şi percipiendi3. De deteriorările lucrurilor hereditare 
pricinuite prin fapta sa, ori prin culpa sa, De valoarea lucru- 
rilor, pe care le a posedat odinioară, chiar dacă :nu le-ar mai 

- posedă la data acţiunii intentate 5% ; căci, pro possessione dolus est, 
Pro possessione culpa est, de oare ce se ţine seamă Şi de dolus prae- 
terilus şi de culpa praeterita. — Dar, nu răspunde : De lucrurile, 

care au pierit prin?casus. De valoarea lucrurilor, pe care le-a pose- 
„dat odinioară, dacă posesia lor a încetat prin casus. De pierderea 
unei creanţe a: moştenirii pricinuită sau de insolvabilitatea datorni- 
cului, sau de prescripţie. De dobânzele fructelor culese dela data in- 
tentării acţiunii şi de dobânzile banilor, pe care i-a lăsat neîntrebu- 
inţaţi 4.— Valoarea pagubei pricinuită de posesorul.de rea credinţă 
prin neinapoierea lucrurilor se preţueşte, ținându-se seamă de inte- 
resul reclamantului şi cuprinzând atât fructele, cât şi dobânzile +1. 

34) V. Maynz, |. cu Il, $ 409, n. 11. Cf. Dn. t,2086,c. 
35) D., h.t, 31 $3. 

„36) Di; h. t., 25 $ 5,40 pr. 
37) Du h. te 21, 25 SS 2 şi 4,40 ŞI; Cpt, ŞI. 
38) D., h. t.; 13 $ 2, 25 $$ 2 şi 7. - E 
39) D., h. t., 25 $ 2, 30. 
40) D., î. t,21 $1,20$14.: : ÎI 
41).D., îi 6 20 SS 2, 12 şi 21, 33 $1,3%5$3. . 
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Reclamantul poate preţui singur acea valoare prin jusjurandum 
in litem42. Dar, peniru lucrurile înstreinate pe temeiul unui just 

motiv, pârâtul posesor de rea credinţă răspunde numai de pre- 
țul acelor lucruri %, 

Al cincilea, gui liți se obtulit este răspunzător întocmi ca 
-şi un posesor de rea: credinţă i, 

De la data reclamaţiei posesorul de bună credință este răs- 

punzător ca şi. unul de rea credinţă %. 

Al şeaselea, -dacă după data cererii (fie judecătoreşti, fie 

extrajudecătoreşti) înapoiarea bunurilor hereditare nu se mai 
-poate fâce, âşa după cum trebuie să se facă, pârâtul va fi con- 
damnat la /ifis aestimatio potrivit regulelor de larei vindicatio %6, 

IV, Apărarea pârătului. 
Pârâtul se poate apără sau în fond, tăgăduind temeiul re- 

clamaţiei, sau, fără să tăgăduească fondul, invocând alte mijloace 
de apărare. | 

__1) In fond, pârâtul se poate apără tăgăduind sau îndritui- 
rea de moştenire a reclamantului, sau vătămarea. 

„ Indrituirea de moştenire a 1eclamantului poate fi tâgăduită 
sau pur şi simplu, sau pretinzând, că el pârâtul, este moştenitor. 
In cazul întâi, când pârâtul tăgădueşte pur şi simplu, fără să 
pretindă, că el este moştenitor, reclamantul trebuie să facă do- 

vada de mai sus, că moştenirea i-a fost. deferită; iar pârâtul 
poate face contraprobă +. In cazul al doilea, când pârâtul pretinde, 
că este moştenitor, el trebuie să facă această dovadă.- 

- Vătămarea poate fi tăgăduită sau susținând, că el, pârâtul, 

nu posedă de loc, sau susținând, că nu posedă pro herede. In 

cazul întâi, este condamnat să strămute reclamantului posesia 

saf. În cazul al doilea trebuie să arate titlul pe temeiul căruia 

posedă, căci altfel poate îi dat în judecată, ca posedând pro 
" possessore. 

+, £, 20 $ 21, 45. 
h. 4. 20 $$ 2 şi 12. 

„h 1, 19813, 45. 
„h t 20 $ 11, 25 $ 7, 31 $ 3, 40. 

46) V. 'Vol., |, 2, $ 79, p. 133, b, fi până lac şi p. 135, e 
47) C., 4, 19, de probat., 11; C., 6, 36, de codiciliis, 5; D. 22, 3, de 

probat., 22: . 
48) D., 44, 2, de exc, rei judic., 9 pr.; D,, 6, 1, de rei vindic,, 80. 

7
3
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2) Dacă nu se apără în fond, pârâtul poate invocă .alte mijloace de apărare, mai ales excepții, şi anume: 
Prescripţia de 30 de ani 4%, — Dar, el nu poate invocă 0 ex=: ceplio dominii întemeiată pe 0 usucapio pro herede, fiindcă de „la un senatusconsult de pe vremea lui Hadrian se poate reclamă şi *n acest caz, ca şi cum lucrul n'ar fi fost usucapat (perinde eam rem Consequi atque si WSucapta non esse) %, Ă Exceptio rei judicatae5!. Mărturisirea reclamantului 52. Jură- mântul acestuia 5, Tranşacţia. 5: Lipsă de interes a reclamantului 55, Imposibilitatea de a înapoiă de care nu-i vinovat, Dar, în acest caz, sau va da cauţie, că va înapoiă, dacă-i va fi cu pu- tinţă, său va cedă acţiunile, pe care le va fi dobândits, 

_-  Pârâtul de bună credinţă, condamnat la - litis aestimatio, poate să refuze plata, până ce. reclamantul îi va cedă acţiunile privitoare la lucrurile a căror valoare o primeşte3?, - - Părâtul creditor al moştenirii poate opune creanța sa in compensare pe cale de exceptio 55, - 
Pârâtul, care din pricina posesiei avute a contractat obli- gaţii, poate cere, ca reclamantul . sau să-l descarce de acestea, Sau să-i dea cauţie, ca să-l garanteze în contra efectelor acelor obligaţii 5, | : | | Pârâtul de bună credinţă poate cere plata cheltuelilor fă- cute pentru achitarea obligaţiilor moştenirii, d; p. pentru achita- rea cheltuelilor de înmormântare %, a datoriilor moştenirii 61, a lega- „telor impuse de decujus 62, — -Dar, pârâtul de rea credinţă nu 

  

49) C., 7, 39, de pracser. XXX vel AV anhor,, 3.. 
50) Cajus, 2, £ 57; D., A. t, 20 $6,21; Cc, il. 91) D, 44, 2, de exc, rei judic. 7 $$ 4 şi5, 
52) D,, 42, 2, de confessis, 6 $ 2, 
53) D,, 12, 2, de jurejur., ui $ 3. 
54) D., 44, 2, de exc, rej jud., 30 $ 1, 55) D fi. £,13$14, - 
56) D., hi. t, 40 pr. DI . 
57) Cf. D., 6, 1, de rei vindic , 63, 6S, 69, 70. 58) D, h. î. 31 SS1şi2, 
59) D. p. t., 20 $ 20,40 $3..| | - 60) D., 11, 7, de relig, 14 $ 11, 32 pr.; Cuh.t4. 61) D., A. î. 5,20 $ 18, 31 pr. 

- 62) D., 3, 5, de neg. gestis, 49; D, îi. î,17 50 $ 1; D, 12, 6, de cond. indeb., 33 in fine, - _
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poate cere -plata "datoriilor hereditare achitate, de cât numai, 

dacă garantează pe moştenitor contra orcărei reclamări 6. 

Pârâtul de bună credinţă poate cere şi obţine toate cheltuelile 

făcute cu producerea fructelor. Acel de ea credinţă este îndrituit nu- 

mai să scadă cheltuielele din fructeie, pe care ele le au produs ît.. 

Pârâtul. poate să invoace jus retentionis cu ajutorul unei 

exceptio doli, spre a căpătă înapoi impensele făcute cu lucrurile he- 

reditare şi anume: Posesorul de bună credință poate;să scadă 

"- tot felul de impense, chiar dacă bunurile, cu care s'au făcut im- 

pensele, nu mai există 65, — Posesorul de rea credinţă poate scă- 

dea impensele, făcute cu producerea fructelor, numai din ceea 

ce s'a produs, poate cere toate impensele necesare, poate cere 

impensele utile numai, dacă îmbunătățirile făcute mai există 

încă; dar, nu poate cere impensele voluptuarii, ci poate numai 

- să le ridice (are jus tollendi)%: Sa - 

V. Efectete hotăririi. n 

1) Hotărirea, cu care se sfârşeşte hereditatis pelitio are, ca 

orice hotărire, autoritate de lucru judecat între părţi *: | 

2) Dar. din pricina. firii particulare a îndrituirii de moşte- 

nire, pe care se "ntemeiază, ea poate să aibă putere, în unele 

privinţe, chiar faţă de cei de al treilea. Astfel: N 

Legatarii, pe de o parte, pot invocă în folosul lor.hotărirea, 

rostită între doi împricinaţi, care s'au judecat pentru moştenire, 

iar pe de altă parte, trebuie să sufere efectele acelei hotăriri, 

dacă desbaterile au fost contradictorii şi sincere, — De aceea, 

legatarii pot face intervenţie în proces şi apel contra unei hotă- 

riri obținute sau per collusionem (prin punere la cale), sau în 

lipsă 6, | - | | 

- Creditorii moştenirii pot deasemenea să invoace hotărirea 

contra împricinatului, căruia i s'a recunoscut însuşirea de moș- 

tenitor %. 

263) Du he e 31 pr: 
64) D., h. î., 36 $5, 37. | : | 
65) D., îi. t., 31 8 3, 38, 39. De 

66) D., ft, 38, 39. - 
67) D., 12, 2, de jurejur., 12; D.„h.t.,3,7$84şi5. . 

68) D. 20,1, de pign., 3 pr., verbis Atquin aliud; D., 1 (30), de le- 

gaiis, 50 $ 1, D., 49, 1, de appellat., 14; C., h. î., 12 $ 2. . 

69) D., 1 (30), de legatis,.50 $1; D...49, 1, de appeli., 14. 

10). D., 20, 1, de pign. 3 pr.; D., i (30), de legatis, 50 $1; C.A. tt, 

i2pr.$1. | | ”
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- C. Hereditatis petitio : a mai fost acordată şi la alte per- 

„:soane de cât moştenitorul civil şi anume: - 

1) Aceluia, care dobândise un fideicomis universal. In acest 
“caz ea se numeşte fideicommissaria hereditatis petitio1!. - 

__2) Lui bonorum possessor. De data aceasta se numeşte pos- 
:sessoria hereditatis petitio 12. 

3) Cumpârătorului unei moşteniri fie de la fisc, fie dela ori 

„ce moştenitor 73. — Dar, este controversă, dacă ea poate fi intentată 

“de cumpărător, jure proprio, ori numai ex jure « cesso venditoris 74 

S. 500, Acțiunile: singulare. — Raporturile dintre hereditatis petiio 
şi acțiunile singulare, 

A. Acțiunile: singulare. ! 

Moştenitorul civil, pe lângă acţiunea universală, adică pe 

Tângă hereditatis pelilio, mai are şi actiones singulares, adică 

“toate acţiunile, pe care le avea autorul său pentru fiecare în- 

“ „drituire din moştenire !, | - 

B. Raporturile dintre hereditatis petitio și acţiunile singulare. 

Acţiunile singulare şi hereditatis petitio exercitate sau de 
“moştenitor, sau contra lui, stau în următoarele raporturi: 

|, Hereditatis petitio pendentă între doi pretendenți la moş- 
“tenire n'are nici o înrâurire asupra îndrituirilor creditorilor moş- 
tenirii şi nici asupra îndrituirilor moştenitorilor faţă de dator- | 

__nicii moştenirii. Deci aceste îndrituiri pot f fi exercitate în cursul 
“ :;procesului pendent. Astiel: 

| Creditorii moştenirii pot să reclame contra aceluia dintre: 
“ pretendenţi,-pe care vor să-l aleagă ? şi trebuie să reclame con 

tra aceluia, care are lucrul în puterea sa, când este vorba de 

„prestaţiunea unui corp cert şi determinat 3,—Datornicii moştenirii, 

ca sa nu plătească de două ori, pot depune . 

-71).D. 5, 6, de fideicomissaria hereditatis pet, 
72)D., 5, 5, de possessoria hered. Pel 

13) Di h. tu 54 pr. 

74) V. mai jos $.505, n.-22, p. 1071: $ 507. CIV, p. 1080. 

1) Cajus, 4 $ 133;D., ft, 19 pr, 20 $ 4; D., 10, 2, famil, ercisc., 
-$.1; D., 11, 3, de servo corrupto, 13 $ 1, 14. E 

2) C.,h.t, 281, 
3) V. mai sus n. 2, 
4) D., 16, 3,, depositi, 1 $ 57
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Pretendentul la moştenire poate reclamă contra datornicilor 
moştenirii, numai când este pericul în întârziere; dar, trebuie să 
dea acestora cautio de restituendo, pentru cazul când ar pierde 
procesul pendent 5. . | 

II. Moştenitorul nu poate intentă contra lui pro herede pos- 
sidens o acţiune singulară în rem, chiar dacă este întemeiată, fiindcă 
Sau pârâtul'ar puteă fi vexat prin întentarea a mai multor procese, . 

„în loc de unul singur (sinpulis judiciis vexare), sau s'ar.putea, ca 
pârâtul posesor de bună credinţă să fie condamnat la presta- 

„țiuni mai mari decât în heredifatis „pelitio, sau sar schimbă 
competenţa, care pentru hereditatis petitio este aceea a tribuna- 
lului centuviral, De aceea s'au pus regulele următoare : 

Posesorul pro herede poate să se apere contra unei acţiuni 
singulare printr'o excepție numită exceptio quod praejudicium. 
hereditati non fiat, ca adică, prin acea acţiune singulară să nu 
se pricinuească moştenirii nici un prejudiciu 6, 

“Persoane de al treilea pot invocă această excepţie contra. 
moștenitorilor, deşi ele nu pretind să tăgăduească indrituirea 
de moştenire a reclamantului; dar, deţin sau lucrul litigios, sau 
îndrituirea litigioasă dela o persoană, care are o astfel de pre- 
"enţie ?, ” 

Ocrotirea îndrituirii de moştenire pretoriană. 

Ş. 501. Interdictum quorum bonorum 1. 

| A. Acest interdict a fost, la 'nceput, un mijloc, pentru ca 
moştenitorul civil să obţină repede posesia lucrurilor hereditare 
şi să preintâmpine usucapio pro herede cea improba, mai ales, 
că hereditatis petitio intentată, până la senatusconsultul lui Ha- 
drian 2, nu întrerupea usucapio. 

  

5) Du hit 49; Dun.t,5 
6) D., fi. î., 5 $ 2, 25 $ 17, 49, in fine; D., 5,1, de judiciis, 54; 

Cajus, 4 $ 133; D, 44,1, de excepi,, 21; C., îi. î., 12 pr. . ! 
. 7) D., h. î., 25 Ş 17. | e 

1) |. 4, 15, de interdictis, $ 2; D., 43,'2, guorum bonorum; C., 8, 2, 
codem. E . 

2) V. mai sus $ 39, n. 8. p. 760.
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Mai târziu, el a ajuns un mijloc, pentru ca moştenitorul 
„pretorian să obţină posesia lucrurilor hereditare şi să fie ocrotit. 

_<a şi'un adevărat moştenitor. 

B. Interdictul guorum bonorum este un , interdict adipiscen- 
„dae possessionis, adică, „serveşte la dobândirea unei posesii, pe 
care mam mai avut'o niciodată?! _ 

EI are de obiect numai lucrurile corporale, ce se găseau, 
“în stăpânirea lăsătorului moştenirii la data morții lui, iar nu şi 

| creanţele +. 4 

C. Să vedem, cine este reclamant în acest interdict, cine . 
e pârât, şi ce scop are, cum se poate apără pârâtul şi ce elect” 
produce: hotărirea rostită. 

1. Reclamant. - 
Reclamant poate fi bonorum possessor vătămat în îndrituirile 

„“Sale izvorite din bonorum possessio, ce a dobândito 5, 
El frebuie să facă dovadă, că bonorum j possessio i-a fost 

- -acordată în chip regulat şi că e vătămat 5. 

II. Pârât, 
1) Pârât poate fi acela, qui pro herede aut. pro possessore 

Pro herede possidet, 
In dreptul vechiu, posedează pro herede atât acela, care este 

în realitate feres, cât şi acela, care crede, că-i moştenitor, qui 
putat se heredem esse 7, 

In dreptul nou, posedează pro herede numai acela, care 
«crede că-i moştenitor 8, 

Pro possessore possidet, 
La 'nceput acela posedează pro possessore, Care nu vrea 

-să arate titlul, pe temeiul căruia posedează, ci spune, că pose- 
-dează, pentiu că posedează?. 

„De la senatusconsultul lui Hadrian privitor Ia usucapio pro 

  

pri SI. a 

a 4, 5 de interdictis, 5 2, 
V. mai sus $ 499, n. 17, p. 1054, 

s



— 1064 — 

herede pârât poate îi şi acela, „Care ar posedă pro possessore,... 
dacă mar fi usucapat!. 

Cel mai târziu de la senatusconsultul Juvenţian pârât poate 
fi şi acela, gui dolo desiit possidere, adică acela, care este cel. 

puţin un fictus possessori!. N 
De la Arcadiu şi Honoriu 12, spre deosebire de hereditatis: 

petitio, pârât poate fi, nu numai cine prelinde, că e moştenitor, 
ci şi acel, care pretinde, că este proprietar titulo singulare al 
unui lucru cerut de reclamant, 

2): Din cele de mai sus rezultă, că 'Ia 'nceput pârât poate 

fi acela, care prin posesia sa impiedecă pe reclamant. să aibă 

posesia lucrurilor, în privința cărora i se acordase bonorum: 

possessio. Deci, pe atunci, pârătul trebuia să se găsească în po- 

sesia actuală a lucrurilor reclamate. Dar, de la senatusconsultul. 

Juvenţian pârât poate fi şi cineva, care nu posedează, dare privit, -: 

că posedează, din pricina dolului său, adică poate fi Şi un fictus: 

possessor. . 

3) Pârâtul n'are nevoie să tăgăduească însuşirea de moş- 
tenitor a reclamantului. 

__ IUL. Scop și efecte. 

Interdictul guorum bonorum are de scop obţinerea şi îna--. 
-poiarea posesiei bunurilor lasate de decujus 13, 

Fiindcă are de scop obţinerea posesiei-acelor lucruri (fie: 

- indcă este adipiscendae possessionis), el nu poate fi intentat 
_pentru a reluă lucruri, care au mai fost .in posesia noastră '4, 

Inapoiarea lucrurilor de mai sus se face potrivit regulilor: 
generale, 

, IV. Pârâtul se poate apără, ca şi acel, care este pârât în 
” hereditatis petitio. „— Obiectul contestaţiei poate fi numai posesia: 

“lucrurilor. De pildă: Pârâtul poate susţine, că bonorum possessio: 
„na fost. acordată reclamantului în chip regulat şi deci nu-i va-. 

10) Duh. til pr. 
11) D., 43, 8, ne quid in loco publice fiat, 2 Ş 42; D., 43, 13, ne quid: 

în flumine publico fiat, 1 $-13; D., 10, 4, ad exhib.,.9 $3;0D, 5 1, de- 
peculio, 21 pr.; D., 25, 2, rer. amol, 3$4. 

12) Th. C., 4, 21, quorum, bonorum, |; C, h. t, 3 

13) V. mai sus n. 3. 

1%) Cajus, 4 S 144 in fine ; |. 4, 15, de “interdictie, $- 3. verbis Ideo- 
autem.
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labilă 15; că el, pârâtul, are o bonorum possessio regulată şi va- labilă, ori este moştenitor, că nu posedează lucrurile reclamate, Dar, dacă pârâtul susține, că posedează fifulo singulare, va “trebui să restituie lucrurile, în cazul în care ele se găsiseră în posesia defunctului la deschiderea moştenirii, şi va putea să in- | „tenteze pe urmă rei vindicatio 16. y - 
V. Hofărirea rostită are putere de lucru judecat în ce pri- “veşte posesia, ce -a făcut obiectul procesului. 

D. Aşa dar, din punctul de vedere practic, prin interdictul “guorum bonorum se poate ajunge la aceleaşi rezultate ca şi prin hereditatis petitio n, a] 

E. Acest interdict a pierdut din însemnătatea sa, de când . bonorum 'possessor a obţinut possessoria hereditătis petilio. De atunci a continuat să servească numai la obţinerea provizorie a posesiunei moştenirii.. i - Totuş el a fost păstrat, pentru că: procedura eră mai “grabnică şi dovezile mai uşoare. In adevăr, reclamantul, dove- . 
-dind, că are calitatea să ceară bonorum Possessio, adică să fie „eventual moştenitor, va birui pe oricine, care nu va dovedi, că este într'o situaţie superioară. ori cel puţin egală cu a sa. Deci, „“interdictul e mai folositor, când pârâtul este. un possessor. pro „Possessore. De la Valentinian II şi până la Justinian nu se poate face apel contra hotăririi pronunţate întrun proces înjghebat prin înterdictum quorum tonorum 18. | 

La căderea interdictului nostru a contribuit şi Remedium ex lege ultima Cod., de edicto divi Hadriani tollendo, 6, 33. 

„$:502. Interdictum quod legatorum !, 

Când cineva cu de la sine putere se pune în posesia lucturilor | - ihereditare, fiindcă i-au fost legate, şi posedă astfel de lucruri, pre- 

  

15) Co htp şi 2. 
16) V. mai sus n, 12, . 

17) V. Maynz, |. c., Ul, Ş 410, n. 34 şi urm. 
„.18) Th. C., 11, 36, quorum appell, non recip., 22, , . 1) Otto Lenel, Die Aktivlegitimation beim interdictum Quod legato- sum, în Melanges P. F, Girard, ||, p. 63—84. ă
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cum şi când dolo desiit possidere, adică în cazurile, când aveni 

de aface cu.un possessor pro legato, atunci bonorum possessor 
are interdictul guod legatorum, ca să obțină înapoi posesia ace- 
lor lucruri 2! " 

Justinian a dat acest interdict şi moștenitorului, civil3, 

Secţia V.. | 

INSTRĂINAREA MOŞTENIRII 2. 

$. 503. Generalităţi. - 

Atragem luare aminte, că înstreinarea îndrituirii la moște-— | 

nire trebuie deosebită de .înstreinarea moștenirii ca valoare pa- 

trimoniale. — In adevăr, fiindcă regula este, că semel heres, - - 

semper heres, de aceia îndrituirea la moştenire nu se poate în- 

- streină, Pe când moştenirea ca valoare patrimonială se poate 
înstreină, 

Instreinarea îndrituirii la moştenire. 

Ş. 504 

A. Din rânduelile cuprinse în Digeste, Cod, Instituţii şi Novele: 
se scosese regula, că îndrituirea la moştenire nu s'a putut în-- 
streină niciodată, 

Dar, de la descoperirea lastituţiilor lui Cajus s'a văzut, că 
trebuiv-să deosebim 1 dreptul vechiu de „dreptul de la Justiniân 
în coace. N 

l. Dreptul vechiu. 

1; Cajus ne spune, că, de la regula, că indrituirea la moş- 
tenire nu se. poate însireină, fhereditas delata non transmittitur !,. 

„există o singură abatere: Hereditas delata ab intestato sau ere- 
ditas legitima poate îi înstreinată prin in jure cessio 2, — Această. 

2) D., 43, 3, quod legatorum. 
3) V. Dernburg,-1, c., III, $ 99, n.7; Girard, 1. c., p. 922, n. 2, 

„1) D., 18, 4, de hereditate vel actione vendita; C., 4, 39, eodem. 
1) V. mai sus $. 479, A, ,g. 995. - 

2) Cajus, 2 8 4-31, 3 S8 85 — 87. Cf. Uipian, Reg., 19 $S.11—15.
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„abatere se poate justifică astfel: Delatul, întru cât ma făcut 
actul de dobândire a moştenirii, nu-i încă moştenitor, EI nefiind 
încă moştenitor, prin înstreinarea îndrituirii sale la moştenire nu 
“calcă regula semel heres, semper heres, - 

In caz de fereditas delata ex testamento justificarea de mai 
“Sus nu mai este îndestulătoare, fiindcă instituiţii, fiind persoane 
«de încredere ale testatorului, trebuie să reguleze' raporturile de 
-moştenire în persoană, iar nu prin alţii. — De aceea nu sa ad- 
mis, ca şi hereditas delata ex testamento să poată fi înstreinată 
prin în jure cessio. a - 

Instreinarea prin in jure cessio a unei hereditas delata ab intestato are de efect, ca îndrituirea la moştenire să treacă la cesiona:, ca şi cum acesta ar fi fost delat de la început; iar 
cedentul, adică delatul, nu mai are nici îndrituiri, nici. îndatoriri - ereditare 3. — Pe când instreinarea prin în jure cessio a unei 
hereditas delata ex testamento este „nulă, inoperantă şi deci nu 
produce nici un efect 4, 

2) Indrituirea la o hereditas adquisita (la o moştenire do- 
“bândită), deferită fie ab intestato, fie ex testamento, nu se poate .- " înstreină, fiindcă acel, care a dobândit moştenirea, s'a făcut. "moştenitor. şi deci sermel heres, seimper heres, 
„IL n dreptul nou, de la Justinian încoace. 

In acest drept nu se mai face nici o abatere de la regulă, că îndrituirea la moştenire nu se poate înstreină. — Aceasta re- zzultă din faptul, că în “toată. legiuirea lui, Justinian nu se gă- seşte nici un “text, care să spună, că îndrituirea la moştenirea deferită fie ab intestato, fie ex:testamento şi îndrituirea la o moş- ttenire dobândită se pot înstreină, ş e 

B. După ce din Cajus s'a aflat, că în dreptul vechiu: exi- stă abaterea, că îndrituirea la moştenirea deferită ab intestato se poate instreină prin in jure cessio, unii romanişti susţin, că - şi în dreptul lui Justinian ar există această abatere, şi s'ar găsi texte, că ea afost cunoscută şi în dreptul clasic, 

În nuca iai ii 

„.3) Cajus, 2 $ 35; Uipian, Reg., 19 $ 14. | . 4) Cajus, 2 $ 36, 3 ş 86; Uipian, Rez., 19 $$ 14'şi 15,
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Părerea aceasta nu poate fi admisă, pentru că în contra 
sa vorbesc atât motive extrinsece, cât şi motive intrinsece, 

Motive extrinsece sunt: In toată legiuirea lui Justinian, după. 

cum am zis, nu se găseşte nici un text, care să spună, că în- 

drituirea la hereditas delata ab intestato poate îi înstreinată. 

“prin in jure cessio. — Mai mult de cât atâta: In Instituţiile lui 

Justinian şi anume în părţile luate din Instituţiile lui Cajus, nu se 
mai găsesc vorbele acestuia privitoare la abaterea din dreptul ve- - 

chiu. Deci, Justinian le-a lăsat la o parte.De ce?-—Fiindcă n'a 
voit să recunoască abaterea din. dreptul vechiu! — In sfârşit, 

înainte de descoperirea Instituţiilor lui Cajus, nimeni m'a găsit în 

legiuirea lui Justinian vre o urmă, din care să rezulte, că'n dreptul 

clasic există o abatere de la regulă, că îndrituirea la moştenire: 

nu poate fi înstreinată, 

"Motive intrinsece sunt: Fără de texte pozitive nu-i de admis,. 

ca o persoană să poată arbitrar să înstreineze îndrituirea sa la o: 

moştenire în nici un caz, fiindcă efectele înstreinării sunt prea - 
grave: Delatul ar putea să-şi însuşească valoarea bănească a 

moştenirii, primind preţul, cu care s'a făcut înstreinarea ; iar, cre- 

ditorii moştenirii ar trebui să aibă de a face deseori cu un do- 
bânditor făr'de conştiinţă şi cârciogar! 

„Instreinarea valorii patrimoniale a moştenirii, 

$ 505. 

A. In dreptul vechiu. 
|. In ce priveşte pe moştenitorii voluntari. - 

1) Moştenirea ab infestato. privită ca valoare patrimonială, 

dacă eră dobândită (adquisita), poate fi înstreinată de moşteni- 

“torul voluntar prin în jure cessio. — Instreinarea aceasta produce: 

efectele următoare: 

Cesionarul (dobânditorul) dobândeşte proprietatea tuturor 

lucrurilor corporale hereditare. Proprietatea acestor bunuri trece 
la cesionar, ca şi cum S'ar fi făcut câte o in jure cessio pentru.. 

fiecare lucru în deosebi 1.—Deci, această înstreinare nu-i o suc- 
- cesie per universitatem. Cesionarul nu-i :moştenitor. 

| 1) Cajus, 2 $ 33. .
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N Cedentul (moștenitorul înstreinător) rămâne “moştenitor 
(Semel heres, semper heres). El nu se poate desbrăcă singur de 
răspunderea isvorită din calitatea sa de moştenitor; de aceea, 
rămâne obligat faţă de creditorii moştenirii. Dar, fiindcă, păşind - 
la in jure cessto, făcuse o declaraţie, care implică renunţarea la 
moştenire 2, de aceea, faţă de datornicii moştenirii pierde crean- 
țele acesteia ; iar datornicii, rămânând făr'de creditor, sunt des- 
legaţi de obligaţiile lor 3, 

3) Creditorii moştenirii nu dobândesc nici o îndrituire faţă 
de cesionar, fiindcă pentru ei cesiunea este res inter alios acia 4. 

Moştenirea testamentară, privită ca valoare patrimonială, 
dacă eră dobândită poate fi înstreinată de moștenitorul voluntar ' 
prin in jure cessio, şi produce aceleaşi efecte ca şi înstreinarea 
moştenirii ab -intestato 5. . | Se 

II In ce priveşte pe moştenitorii necesari. 
-Am văzut, că pentru acest fel de moştenitori deferirea moş- - - 

tenirii coincide cu dobândirea moştenirii. Deci, când avem de: 
a face cu moştenitori necesari, nu poate fi vorba de cât, dacă. 
moştenirea dobândită de ei, privită ca valoare patrimonială, poate 
fi înstreinată, ori nu. Cassianii sau Sabinianii erau de părere, că | 
această moştenire nu poate fi înstreinată nici ca valoare patri- 
monială. Dimpotrivă Proculianii erau de părere, că ea poate fi 

înstreinată; că nu trebuie să se facă deosebire, dacă moştenirea . 
este dobândită, fiindcă voim, ori dacă e dobândită făr'de voia 

noastră; căci, în amândouă cazurile 'ea este dobândită; deci, 
„ moştenirea dobândită privită ca valoare patrimonială se poate - 

înstreină şi înstreinarea va produce aceleaşi efecte, ca şi atunci, i 
Când e făcută de un moşteriitor voluntar 6. 

B. În dreptul nou. 

Orice moştenire, privită ca- -valoare patrimonială, “poate fi 

„. înstreinată, fie că e dobândită, fie că este numai deferită, fie 
„(dar numai de la Justinian încoace) că nu-i nici măcar deschisă. 

Instreinarea se face mai ales venditionis causa. De aceea, 

2) Uipian, Reg. 1818, 11 $7; Vatic. jragm., 75; D., 23, 3, de jure 
dotium, 86. a 

3) Cajus, 2 $ 35, 3 $ 85; Ulpian, Reg.» 19 $ 14. 
- 4) Cajus, 2 $ 14, 3 $ 85; Ulpian, Reg. 19 $ 14. 

- 5) Cajus, 2 8 36, 3 $ 86; Ulpian, Reg., 19 $ Ș8 14 şi î5. 
„6) Calus, 2 $ 31. 3 $ 87. i
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în izvoare sa vorbeşte de hereditațis venditio, de hereditas ven- 
dia. — Dar, înstreinarea se poate face şi donationis causa, per- 
imutationis causa etc. — In cele, ce urmează, ne vom Îndeletnici 
de înstreinările făcute de orice persoană afară de fisc. Despre înstreinările făcute de fisc vom vorbi la bona vacantia. “ 

I. Instreinarea unei: moşteniri dobândite. 
1) O astiel de înstreinare se face, printr'o convenţie, prin - "care moştenitorul se obligă să treacă dobânditorului tot activul - (activa) moştenirii. Ea nu-i o succesie per universitatem, ci o 

succesie cu titlu particular (în singulas res). De aceea, | 
- Instrăinătorul rămâne moştenitor şi deaceea: Poate să dis- i pună valabil de lucrurile şi îndrituirile cuprinse în moştenire ; 

dai, dacă va dispune, va i, bine înţeles, răspunzător personal 
de despăgubiri faţă de dobânditor 7.—Instreinătorul rămâne obligat ». faţă de creditori şi legatari 8. Aceştia, dacă vor, pot, spontanea 
voluntaie, să primească de. datornic pe dobânditor*.  Instrei- - “nătorul poate deasemene să reclame pe datornici.— In fine poate să fie pârât în hereditatis petitio 10. o Si 

Convenţia de înstreinare obligă reciproc pe acei, care au 
incheiat'o, să facă tot.ce-i de trebuinţă, pentru ca să se ajungă 
la acel rezultât economic, la care s'ar fi ajuns, dacă dobândi- torul ar fi fost moştenitor, iar nu înstreinătorul, adică trebuie, ca 
neque amplius neque minus juris emptor habeat, quam apud he- 
redem futurum esset (cumpărătorul dobânditor să nu aibă nici 
mai mult şi nici mai puțin, de cât ar fi avut moştenitorul) 1. 

2) Să vedem acum în special efectele produse de o înstrei- 
nare, care este o vânzare. i | o 

| Vânzătorul este obligat să strămute toate acfiva ale MoOş- tenirii Lucrurile corporale 1e strămută prin tradiţie !2, Jura in re 
le strămută potrivită firii lor Şi întru cât e de nevoie 12, Creanţele şi toate acţiunile moştenirii (dimpreună cu actio familiae hercis- 

  

7) D., 2, 15, de transact., 17; D., î.1,2$$3,5 şi 10; 3, 14 S121, 25; C.,A.t,6. Ma 
” '8) C., &.t,2; C., 6, 37, de legatis, 2.- 

9) C,, 2, 3, de pactis, 2, 
10) D., 5, 3, de hered, petil., 13 $ 4, 16 5, E 11) D., &. î.,2 pr. şi ŞS 15. 18 şi 19, 20, 24; D., 8,4, comm, prae- __ diorum, 9, . Si - - 12) D., h.t,14$1,21;Cu,h.t,6



N a 
| — 1071 — 

cundae şi cu hereditatis petitio) le strămută .prin cesiune 3.—Lu= 
crurile şi îndrituirile trebuie strămutate aşa, cum se găseau la 
data contractării vânzării, dimpreună 'cu accesoriile lor, p: c. şi 
cu ori, ce s'ar mai. cuveni vânzătorului: din pricina moştenirii, 
adică şi cu jus acrescendi 1.— Vânzătorul răspunde de toate pier- 
derile. şi deteriorările pricinuite prin fapta sa, ori prin culpa sa 15, 
Dar, nu: “răspunde de evicţie, de cât numai când m'ar fi fost în- - 
drituit la moştenirea vândută *, iar nu şi. când evicţia atinge 
lucruri separate din moştenire a, Deasemenea nu răspunde de 
cusururile lucrurilor heditare 8, 

Cumpărătorul trebuie să plătească atât preţul, cât şi chel- 
_tulile făcute de vânzător cu întreţinerea şi păstrarea bunurilor 
“hereditare, cu dobândirea moştenirii şi cu achitarea datoriilor şi 
sarcinelor hereditare!9, şi mai trebuie să ia asupra sa datoriile şi 
sarcinile, care au rămas neexecutate 2.—EI este privit, că posedă 
pro herede ori, dacă e de rea credință, pro possessore?l. De a- 
ceea, se pote intentă contra sa hereditatis petitio ; dar, nu direct, 
ci utiliter22. — El poate, ca, sau în calitate de cesionar, sau . 

„utiliter, adică quasi ex jure cesso, să exercite toate îndrituirile, 
-p. C€, şi toate acţiunile, care se cuvin vănzătorului în calitatea 
lui de moştenitor, fie că ele sunt in rem, ori in personam, îie că 
e vorba de actio- familiae herciscundae, ori 'de hereditatis pe. 
litio 8, — De la Justinian, orice cumpărător poate jure proprio 
să intenteze- hereditatis petitio, adică poate s'o intenteze direct, 

: nu utiliter21. De aceea, nu i se. poate opune excepiio doli, care 
ar îi putut îi opusă vânzătorului 25. 

13) D., â.t,.2SS7şi 8; Cf. to 5 şi 9; D, 2, 14, de paciis, 16 
pr. C., 2, 3. de paciis, 25, 

14) D., în. tu 2 pr. şi ŞS 1—10, 12, 13, 14 şi 18;D,, 50, 16, de verb. 
signif., 178. — V. Maynz |. e. II, $.413, n. 4, 

15) D., fi. t,2pr. şi $5, 3,21 in fine, In ce priveştă D, h, t, 2 8 
1, V. Maynz, |. c.. Lil, Ş 413, n. 41. 

16) D. &.t,7,8,9 şi 16. 
17) Du fi. î, 2 pr., 7—9, 14 $ 1, 15; Cu, 8, 45, de evict., 1 
18) D., 21, 1, de aedil. ed,, 33. 
19) Da h.t,1SŞu1, 15, 16 şi 17, 18, 24; Co. a... 
20) D., h. î.; 2 $$7; 9—11,16, 17 şi 20, 14, 18; C.,6, 37, de legutis, 2, 
21) D., 5, 3, de hered. petit, 13 $8. 
22) D., 5, 3, de hered. petit, 13 S$ 4,5, 8 şi 10,20 $ 13. 
23) V. mai sus n. 13, — D,, î, 14, de pactis, 16 pr. 
24) D., 5, 3, de hered. petit, 54 pr. 
25) D., 44, 4, de doli mali exceyt., 4 $ 2, —v, Maynz |. c, » II, $ 

413, n. 26 şi 2 . _ -
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- Indrituirile stânse prin confuzia (contopirea) patrimoniului 
moştenirii cu acel al moștenitorului trebuie reînfiinţate. Deci, vân- 
zătorul e în drept să ceară de la cumpărător, ca acesta. să-i 

"plătească ceea, ce i se datoreşte de moştenire, iar cumpărătorul 
poate cere, ca vânzătorul să-i plătească, ceea, ce acesta datoreşte 
moştenirii 26, ae Ma | 

Pentru ca să asigure reciproc, că-şi vor execută obligaţiile 
"de mai sus, cumpărătorul şi vânzătorul obişnuesc să. încheie 
stipulaţii, care sunt numite stipulationes emptae venditae here- 
ditatis?, | 2 - 

„1. Instreinarea unei moșteniri deferite. . . 
Acest act juridic, după părerea unora, este o pro herede 

gestio. Deci, vânzătorul trebuie să strămute toate activa ale 
moştenirii. - o i 

Alţii sunt de părere, că vânzătorul, în urma acestui act, 
este obligat să dobândească moştenirea, pentru ca să fie înstare 
să facă prestaţiunile, ce se fac în cazul instreinării unsi moşte- niri dobândite. e E 

III. Instreinarea unei imoșteniri nedeschise încă... . 
Aceasta poate fi o emptio “rei speratae. — Instreinătorul 

(vânzătorul), dacă ajunge să fie moştenitor, este obligat să treacă 
dobânditorului (cumpărătorului) moştenirea, ca şi cum ar fi în- streinat o moştenire delerită, ori dobândită %, 

IV. Înstreinarea unei moşteniri deferită unui al treilea, ori dobândilă de un al treilea. .  - a 
Aceasta poate fi o vânzare a lucrului altuia. Ea va produce 

aceleaşi efecte; ca şi vânzarea unui lucru al vânzătorului, 

V. Se poate ca o moştenire să fie obiectul unei vânzări - aleatorii (emptio spei)%. De pildă: Dacă am vreo moştenire (si . . qua mihi hereditas est). Ori şi ce îndrituire aş avea (quidquid 
juris haberem). Dacă am vre o îndrituire (si guis juris mihi est). 

  

26) D., 8, 4, comm. praed., 9; D., h. t, 2 SS 15, 18 şi 15, 20, 24. | 27) Ca us, 2 $ 252; ]., 2, 23, de fideic; hered,, Ş 6; D., 15, 1, pecutio, 37,; D., 45, 1, de verb, oblig, 50 $ 1;D.; 50, 16, de verb. signuif., 97. 
„_28) C,, 2, 4, de pactis, 30, - ELI . 

29) D., h. î., 10-13; D., 17, 2, pro socio, 3.$ 2.
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VI. Dacă moştenirea a fost înstreinată altfel de cât prin „ "Vânzare, de pildă, prin donaţie, schimb, Ş. a. se va aplică -re- - gulile de mai sus schimbate potrivit titlului de înstreinare 2%, 

C. Trebuie de deosebit înstreinarea moştenirii prin o vân- “zare reală, hereditas quae veniil negociationis causa, de aceea _ făcută printr”o vânzare 'dicis Causa, imaginară, numo uno (cu un " ban) pentru a execută un fideicomis universal, hereditas quae veniit fideicommissii causa îi, | a a 

Secţia vi 

HEREDITAS JACENS. 

3. 506 . 

„A. Hereditas jacens este moştenirea deschisă, care m'a fost -dobândită-încă de nimeni.. 
"Am spus, că,. moştenitorul trebuind să succedeze întrun îri- treg patrimonial, intro unitate patrimonială, trebuie, ca „moşte- nirea să-şi păstreze! unitatea, şi, pentru ca acest scop. să fie | " “ajuns, s'a recunoscut instituția numită hereditas jacens, care con- tinuă moştenirea !, E a 
B. Pentru ca moştenirea deschisă să rămână o unitate, o -universitas, ar îi fost deajuns, să se admită, că hereditas jacens are numai capacitatea de a avea şi a păstră îndrituirile lăsăto- . rului moştenirii. Dar, utilitatis causa s'a admis, că ea este ca- „pabilă atât de a dobândi unele îndrituiri, cât.şi de a se obligă „ “uneori, adică s'a admis, că este capabilă, nu nelimitat, ci: atât „cât e de nevoie pentru administrarea curentă. De aceea: | |. Hereditas jacens'este capabilă de a avea şi de a păstră - Îndrituirile aceluia, despre a căruia moştenire este vorba. — Ba, : mai mult de cât atâta: Ea este capabilă de a avea şi a păstră „ „Posesia unui lucru dat amanet de decujus, adică, possessio qua- „lisgualis fuit in hereditate 2, ! a 

( 

  

30) D., 4, 3, de doli maii except., 4 $ 29. -31) Cajus, 2 & 252, i - 1) D., 43, 24, quod vi aut clam, 13 $ 5; D., 9, 2, ad leg. Aquil, 13$ :2; D., 45, 3, de stip. serv, 36. , | - 2) D., 29, 2, de ada. vel omitt. hered., 88,



— 1074 — Ş 

Hereditas iacens este capabilă de a dobândi unele indrituiri - 

şi, uneori, de a se obligă: Hereditas jacens et accessionem et 

decessionem recipit 3. Astiel: 

1) Ea dobândeşte îndrituiri prin schimbări, care nul cer un 

“act de voință al subiectului şi anume: 
Dobândeşte. tot ceea, ce, fără de concursul voinţei persoanei 

sau este produs de lucrurile hereditare, sau se uneşte cu acestea, 

adică fructele şi accesiunile 1. Deasemenea dobândeşte acţiunile, - 
care se nasc ex re.ipsa, adică din întâmplări neatârnate de vo- 

inţa actuală a persoanei 5.—De aceea, câştigurile şi celelalte ve= 

nituri curg şi de la deschiderea moștenirii şi până la dobândirea 

ei, adică şi cât ţine tempus vacuum $. 

Ea continuă posesia de bună credință a aceluia, care a 

lăsat moştenirea şi, dacă se împlineşte usucapiunea înlăuntrul 

lui fempus vacuum, dobândeşte proprietatea lucrurilor astfel po- 

sedate 7.—La prima vedere s'ar părea, că aceasta este contrar 

regulilor, de oare ce posesia, fiind un fapt, se sfârşeşte cu moartea 

_. posesorului şi nu poate înviă, possessionem hereditas non habet 

quae facti est et animi 8. Dar, aci nu e vorba numai de posesia 

obişnuită (posesia juridică), care e o stăpânire de fapt, ci de 

posesia ad usucapionem, adică de o posesie, care cuprinde şi o 

eventualitate de îndrituire ?. 9 

| 2) Hereditas jacens dobândeşte unele îndrituiri şi uneori se 

poate obligă prin schimbări, care sau cer, sau presupun acte de 
voință din partea subiectului. Pentru toate acestea servesc robii 

- hereditari. [in drepturile moderne, astfel de acte pot fi făcute de 
curatorii unei /ereditas jacens, ori de executorii testamentari]. 

Prin robii hereditari fereditas jacens dobândeşte: Proprie= 

3) D., 50, 16, de verb. signif., 178 $ ! - 

4) Du 5,3, de hered. petit., 20-8 3, 5 ș 20, 25, 27, pr. 4) $1;C. 
3, 31, de hered. petit., 2; C., 3. 36, famil. ercisc., 9. 

_"5) Du 9, 2, ad leg. Aquil., 13 $ 2, 15 pr., 43; D., 43, 24, quod vi aut - 

clam., 13 $ 5; D., 47, 10, de injuriis, 1 SS 4 şi 6; D.R47, 4, si is- qui testa-. 

„-mento liber esse jussus erit, post moriem domini anle aditam hereditatem 

subripuisse aut corrupisse dicitur. 

6) D., 41, 3, de usurpal., 31 $5. 

7) Du 41, 3, de usurpat., 40; D., 4, 6, quibus ex causis majores, 30 pr. 
..8) D., 47, 4, si is qui testam, liber. esse jussus eril, 1 $ 15. 

9) V. Maynz, |, c., II, $ 4t1,n.9.
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talea lucrurilor corporale şi posesia acestora 0. — Creanţe prin stipulaţii 1, p, c. şi altfel, de pildă, printrun Pactum in rem, prin facerea unui depozit, ori a unui comodat ş, a12, — Stân- „Berea unei datorii hereditare prin acceptilatio 3, 
„Ea poate să ajungă obligată: Să sufere Poena dintr'o sti- pulatio poenae +, — Să sufere decăderea pricinuită de scurgerea unui răstimp 15,—-Prescripţia curge şi faţă de hereditas jacens 16, — Garantarea unei datorii hereditare e valabilă7,— Negotiorum Bestio pentru o'Aereditas jacens o poate obligă18, . 
“11. Herediţas Jacens este incapabilă: o De a dobândi o moştenire, care a fost lăsată unui .rob hereditar numit moştenitor, p. c. şi de a dobândi legate lăsate unui astfel de rob. In aceste cazuri trebuie să se aştepte TMOş- tenitorul, ca să dea jussus pentru actul de dobândire 19, Deasemenea este incapabilă de a cădea în mora, fiindcă aceasta presupune o culpă, adică un-act de voinţă: iar fereditas „Jacens nu are voinţă2, - . - De a dobândi un. uzuiruct; căci, aceasta ar trebui să se stângă, “când ar veni moştenitorul, o' persoană nouă?!, 

| III. Capacitatea unei hereditas jacens se determină de ca- pacitatea aceluia, care a lăsat moştenirea: Nondum  adita here- ditas personae vicem sustineti, non heredis futuri sed defuncti 22. De aceea:  . a 
22 

10) D., 44, 7, re oblig, et act, 16; D, 41, 1, de adg. rer. domin., 33 -$ 2, 6i pr.; D, 41; 2, de ada. vel amitt, poss. 1 $ 5; D.,41, 3, de usurpat., 15 pr., 44 $ 3; D., 49, 15, de caplivis, 29.—V. Mayaz, 1. c., III, Ş 411, 1, 11). 3, 17, de stip. serv,, pr.; D., 45, 1, de vero, oblig, 73 $ 1. 12) D., 2, 14, de paciis, 27 $ 10; D.,.16,3, deposili, 1 $ 29; C.; 4, 34, depositi, 9. 
” - 13) D., 46, 4, de accepiil., 11 Ş 2. | Ia 14) D., 45, 1, de verb. oblig, 17; D., 23, 2, de nautico foenore, 9. 15) D., 18, 2, de in diem adict,, 15 pr. 

16) V. mai sus n. 15, A 
17) D., 46, 1, de fidejuss., 22; 
18) D., 3, 5, de eg. gest., 3 pr. şi $6,21 s1, - „19) D., 41, 1, de adg. rer. domin., 61 pr. şi $ 1; J:, 2, 14, de hered. instit., $ 2; D., 28, 5, de hered. instit., 31 $ 1, 52; D,, 1 (30),.de legatis, 116 $ 3; Du II, (31), de leg, 55 şa. . o ” - 20) D., 50, 17, de reg. jur., 42; D.. 36, 4, ut in poss. legat. serv. causa, 5 $ 20. 

21) D., 45, 3, de stip. serv, 26; D., 41, 1, de ada. rer. domin., 61 Ş1,- „.. 22)"].. 2, 14, de hered, instit., $-2; D,, 41, 1, de adq, rer. domin., 34,
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Când defunctul fusese cetăţean, robii hereditari pot. să. 

dobândească proprietatea ex jure. Quiritium &. 

Insultarea lui de cujus face, ca hereditus jacens să _do= 

bândească actio injuriarum, pe care o va putea intentă, acel care 

se va face moştenitor?. 

Deasemenea se întâmplă şi cu raporturile. patrimoniale : 

Actio funeraria.— Negotiorum gestio. O pildă modernă: Negotio- 

rum gestor plăteşte premiile unei loterii, la care defunctul jucă. 

regulat, deşi moștenitorul urăşte loteriile. . i 

IV. Dar, deşi hereditas jacens personam “defuncti sustinet, 

totuş nu se poate.zice, că acel care a lăsat moştenirea, acel 

care a murit, trăeşte mai departe” în. hereditas jacens. Dacă s'ar' 

admite aceasta, atunci văduva n'ar :putea face o intercesiune. 

Dacă s'ar căsători sar face vinovată de bigamie - (biandrie). În- 

sfârşit donațiile între soţi mar ajunge valabile, chiar dacă n'au 

fost revocate până în clipa morţii dăruitorului, - 

Hereditas jacens personam dejuncti sustinet numai spre a: 

„păstră unitatea patrimonială pentru viitorul” „moştenitor; iar nu: 

spre a se ajunge alte scopuri. 

„Deci, hereditas jacens nu-i capabilă nelimitat, ci după cum: 

am spus,- numai atât, cât cere trebuinţa pentru administrarea. —. 

curentă. Capacitatea sa este mai restrânsă decât capacitatea. - 

corporațiilor. 

„C. In izvoarele noastre se spune, despre hereditas jacens,. 

că funcționează în locul persoanei (personae vicem fungitur) în- 

_tocmai ca un municipiu; o decurie, o societate (sicuti munici-- 

pium et decuria et societas), că ţine locul persoanei (personae: 

vicem sustinet), că este stăpână (dominam esse), că e privită, că 

ţine locul stăpânului (domini loco habetur), că e privită, ca.- 

stăpân (pro domino habetur) 35. — De aci rezultă, că, la Romani,. 

hereditas jacens este o persoană juridică. 

23) D.. 41, 1, de adq. rer. domin., 61 pr. 
24) D., 47, 10, de. injuriis, 1 $86. 

25) D. 46, 1, de fidejuss., 22; D., 1 (30), de leg, 115 $ 3; Î., 2, 14,- 

de hered. instil., Ş 2; D.; 41, 1, de ada. rer. domin., 34; D., 41; 3, deu- 

surpai., 15 pr.; D,, 28, 5, de hered. instit., 31 $ 1; D., 11,1, de interrog. in: 

jure, 15 pr.; D., 41, 1, de adg. rer domin., 61, pr. -
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Intre romanişti este controversă, dacă pereditas jacens tre- 
buie să fie numărată printre persoanele juridice 3%; 

I. Unii susţin, că, jurisprudenţa, neavând putere să creeze . 
“după plac persoane, cărora să le dea. patrimoniu, hereditas ja. . * 

cens este un patrimoniu cu- un scop anumit, un patrimoniu tăr' de 
subiect 27.— Această părere e neîntemeiată. Dreptul nu crează, ci re- . 
cunoaşte îndrituiri. Dar, ori ce îndrituire presupune neapărat un su- 
biect; îndrituirea e predicatul subiectului; predicat tără subiect nu 
există. De aceea, juriştii nu creează, ci găsesc o persoană juridică 2, 

II. Alţii susțin, că, deşi hereditas jacens . cuprinde în sine 
ideia unei persoane juridice, totuş. nu se găseşte pentru ea un 

-. loc'potrivit în nici una din categoriile cunoscute de persoane 
juridice, din pricină că are o capacitate, care nu-i indepen- 
dentă, ci împrumutată de la defunct, şi care nu-i generală, ci 
mărginită şi mai mică de cât acea a „corporațiilor 2. 

Ili. Dar, nici independenţa capacităţii şi nici cantitatea ca- 
. pacităţii .nu pot îi hotărâtoare: Fiscus are” capacitate mai mare 

de cât municipia (corporaţii publice); iar municipia au capaci- 
„tate mai mare de cât corporaţiile particulare.— Ceea ce trebuie 
„să fie hotăritor, este existenţa capacităţii. Hereditas jacens, a- 
vând capacitate, trebuie să fie numărată printre persoanele ju- 

„ridice 30, 
D. Hereditas jacens încetează de a există prin dobândirea | 

moştenirii. de către delat. —.Moştenitorul succedează pe acel, 
„care a lăsat moştenirea, iar nu pe fhereditas jacens. Izvoarele 
noastre spun, că moştenitorul e privit,. că -a succedat chiar. . 
din clipa morţii testatorului (j jam tunc a' morte testatoris SUCCes- 
sisse defuncto intellegitur) 3, 

E. In cazul în care delatul întârzie prea mult, ca să do- 
bândească moştenirea; creditorii acesteia pot cere de la dregă- 
torie, ca să se numească un curator ' bonorum. — Acesta, spre 
deosebire de tutorul impuberului şi de reprezentanţii corpora-. 

26) V. Maynz, |. c., Il, Ş 411, n. 6. 
27) Brinz, Pandekten, $ 155. K6ppen, Lehrbuch. 
28) E. Eck., 1. €.,.$5, Antriit der Erbschafi. Hereditas jacens. 
29) Savigny, System, Vol, 2, p. 102; Keller, Pandeklen, $456; Schir- 

mer, De iribus regulis juris in hereditate jacente observalis; Scheueri, Beitrăge, 
Vol.l,n. 1. 

! 30) Maynz, 1. c., UI, Ş 4il.n. 5 şi 6; E. Eck, |. c.,.85 in fine. 
31) D., 29, 2, de ada. vel. omitt. hered, 54; D., 4, '3, de usurpat., 22, -
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ţiilor, mare cădere să completeze capacitatea moştenirii, ci tre- 
buie să păstreze şi să administreze bunurile hereditare, îi numit 
„custodiae causa. — El poate intenta actio injuriarum, în cazul, în 
care defunctul a fost injuriat22, - 

„F. Dacă nimeni nu primeşte să fie moştenitor, creditorii 
defunctului pot cere missio in possesionem spre a păşi la ven- 
„ditio bonorum, ori la distracetio bonorum 3%. 

G. Dacă nici delaţii şi nici creditorii nu-şi exercitează în- 
drituirile lor, p. c. şi în cazul, în care. nu există. nici delaţi și 
nici creditori, moştenirea deschisă e privită ca Bonum vacans şi . 
“se cuvine fiscului 3%, | a 

Secţia VII. 

BONA VACANTIAI, 

 Ş. 507, 

- AXBona vacantia sau moştenire vacantă se numeşte moş- 
” “tenirea, fie întreagă, fie parțială, care rămâne fărde moştenitor, 

fie din pricină că acel, care a lasat'o, n'a lasat moştenitori nici 
“testamentari, nici ab intestato, fie din pricină că delaţii sau au 
repudia: moştenirea, sau nu pot so dobândească, sau sunt 1o- 

- iţi de indignitate.- - i 

B. Indrituiţii la bona vacantia sunt acei, pe care i-am a- 
ratat mai sus 2, Cel mai însemnat dintre ei este fiscul, care e cel 
din urmă şi care vine în lipsa celorlalţi. | 

C, Să ne îndeletnicim mai de aproape cu îndrituirea fis- 
ului lă bona vacantia. 

  

32) D., 42, 5, de rebus aucl. jud. possid., 22 $ 1; D., 30, 4, de mune- 
Jibus. 1 $ 4, : - - 

33) V. mai sus $ 315, p. 484 şi $ 316, p. 490. 
34) V. mai jos $ 507. i i 
1) C., 10, 10, de bonis vacantibus et de incorporaiione. 

2) V. mai sus $ 406, B, V, p. 809. o
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|. De. la începutul împărăției, ca să se procure venituri: 
“statului, s'a recunoscut îndrituirea lui de a dobândi bona va- 
cantia (în care intră şi erepticia) 3 E 

Se pare, că, la'nceput „fiscul dobândea moştenirea vacantă. 
în chip forțat, ipso jure. — Aceasta era o favoare, | 

Dar, favoarea aceasta putea să fie şi un neajuns în cazul, 
în care moştenirea eră damnosa, De aceea, edictul a făcut, ca. 

- dobândirea moştenirii vacante să fie facultativă pentru stat +, 
„In sfârşit, constituţii impărăteşti au rânduit, ca mai întăi 

să se cerceteze starea acelor bunuri vacante, ca să se. poată. 
chibzui, dacă e folositor, ca ele să fie întrupate sau încorpo- 

. rate cu tezaurul statului, ori e mai bine, ca să fie „abandonate: 
„creditorilor 5, ii 

- UI. Fiscul poate să reclame, (vindicare), să încorporeze (înt-- 
corporare) bunurile vacante înlăuntrul a patru ani de când acestea. 
i-au. fost deferite, adică, de când s'a stabilit, că moştenirea a 
rămas vacantă &, | 

III. Incorporarea se face prin adenitio a bunurilor şi fiscul . 
succedează per universitatem în totalul îndrituirilor şi Îndatoririlor: 
hereditare 7, Deci: | Di “ 

1) Fiscul răspunde de datoriile moştenirii numai intra vires,. 
chiar dacă n'a făcut inventar. Dar, trebuie să facă întotdeauna 

“- inventar &, — Deasemenea răspunde de legate şi fideicomise, 
chiar dacă sunt cuprinse întrun testament destitutum, fără clausa: 

“codicillaris. In sfărşit răspunde de desrobiri 9, 
2) Fiscul are hereditatis petitio 10,. pe care o poate intentă. 

  

3) Ulpian, Reg., 28 $ 7; D., 49, 14, de jure fisci, 1 $ 2; C,A.t,1 şi 4; Cu 5, 16, de donat. inter. v. et U., 1.—V.Maynz, |, c., ll, $ 412,-n. 10: "in fine.—V. mai sus $, 488, p. 1016. | : . 4) În 3, 10, de eo, qui liberi. causa bona addicuntur, $ 1; D., 49,. 14, de jure fisci, 1'$ 1, 11, - iN i | ” „BC, h.L,3şi5, | | 
6) D., 49, 14, de jure fisci, 1 $ 2; C., 7, 37, de quadriennii praescr., 1 7) V. mai sus n. 5, îi ă 8) C., f.t.,5. e . j 9) Ulpian, Reg, 17 $ 3; D.„,1 (30), de leg, 9 $ 1, 114 $2; 0, 34,. 1, de alimentis leg., 2 $ 1; D., 36, 1, ad Sc.pTrebell., 3 Ş 5; D., 49, 14, de: jure fisci, 14; D., 40, 5, de fideicom, libertat., 4 $ 17. 
10) D., 5, 3, de hered. petit., 20 $ 7. 

=
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-contra. oricărui posesor, fie pro herede, îie pro possessore, şi m'are 

să se teamă de cât de prescripția de 30 ani. Dar, acei care fifulo 
singulare prin usucapiune au dobândit bunuri hereditare, înainte 

ca moştenirea vacantă să fie deterită fiscului, pot invocă usuca- 

piunea şi contra acestuia !!. 
3) Fiscul, dacă sau cu ştiinţă, sau de bună credință i incor- 

„ porează o moştenire, care nu-i vacantă, ci jacens, trebuie să răs- 

” pundă ca pârât în hereuitatis petitio 12, - 

IV Fiscul poate să înstreineze moştenirea vacantă privită 
ca valoare patrimonială, fie deferită. fie încorporată. Această în- 

Sireinare este o succesiune per universitatem 13, De aceea, îiscul, 

“prin înstreinare trece dobânditorului moştenirea vacantă aşa cum 

o are el, adică, impreună cu foloasele, sarcinele şi hereditatis 

petitio. Deci, fiscul nu rămâne moştenitor ; iar dobânditorul poate, 

chiar înainte: de Justinian, să intenteze direct heredifatis petitio, | 

„iar.-nu utiliter, ca acei care au dobândit dela altcineva, iar nu 

„dela fisc. 

V. Dacă fiscul lasă să treacă răstimpul de patru ani, fără 
să păşească la încorporare, îndrituirea sa se stânge prin această 

prescripţie quadrienală (praescriptio quadriennis) !*. 

- VI. Sa susţinut, că fiscul_are numai o îndrituire privile- : 

giată. de ocupaţie şi că: deci nu-i succesor per universitatem. — 

Dar, nu-i aşa!. 
Fiscul are o îndrituire asemănătoare cu moştenirea în in- 

țeles subiectiv; deci, el e succesor per universitatem. Dovezi: în 

sprijinul acestei păreri sunt: Intăi, fiscul are fereditatis petitio. 

Al doilea, el răspunde de datoriile moştenirii; ceea ce nu se 

poate întâmplă în caz_de ocupaţie, Şi al treilea răspunde de 

legate. — Singura deosebire dintre fisc - şi moştenitor este, 
că îndrituirea fiscului la bunurile vacante se stânge prin pres- 
cripţia quadrienală î5. | 

D. Dacă fiscul a pierdut îndrituirea sa, desrobiţii testa- 

11) D., 41, 3, de usurpat., 18. „ 

12) C., 3, 28, de inoff. testam., 10... 

13) D., 5, 3, de fered. petit. 13 $ 9, 54 pr.; D., 49, 14, de jure fisci 
; C., 4, 39, de hered. vend,, 1. . 

14) C., 7, 37, de quadrienii praescr,, 1; D, 49, -14, de jure fisci, 1 Ş 
1,11 (9. 

15) E. Eck, 1. c., $ 59.
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mentari, p. c şi ori ce altă persoană sunt îndrituiţi, de la Marcu | 
„Aureliu încoace, :să ceară bunurile vacante de la dregătorie cu 
Sârcina, ca să plătească pe creditori şi să păstreze robilor li- 
bertatea hărăzită, Această operaţie juridică se numeşte bonorum 
addiclio libertatum conservandarum causa 16. . 

| E. In stârşit, dacă nimeni iu cere addiciio de mai sus, 
bunurile vacante pot fi dobândite de cel dintâi venit prin ocupaţie !?.. 

APENDICE. 

Starea Ia care s'a oprit succesiunea mortis causa per universitatem. -. DN ” în Dreptul Roman!. 

_$. 508, 
A. Hereditas şi Bonorum possessio ajunseseră, chiar în drep- 

tul clasic, să se asemene complect: Bonorum possessio cum re-. 
se aseamănă cu /hereditas, fiindcă : ” 

Produce aceleaş efecte, _ 
___ Eră ocrotită print”'o acţiune, care se ascamărniă cu “here 
ditatis petitio şi care se numeşte possessoria heredita!is pelitio. 

Bonorum possessor este numit heres. 
Hereditas şi bonorum possessio, în 'ce priveşte întăietatea. 

deferirii moştenirii, erau cârmuite de Successorium edicturmn. 

B.: Asemănarea a putut dură şi după dreptul clasic, fiindcă 
elasticitatea edictului îngăduea, ca să se întercaleze în el- toate 
schimbările făcute de legiuirile împărăteşti din vremea postclasică.2.. 

„__C. Justinian a deterit moştenirea tuturor persoanelor, că- rora li eră deferită şi de successorium edictum. Deci, toţi delaţii 
ajung moştenitori legitimi. Toţi moştenitori civili sunt îndrituiţi: 
la bonorum possessio şi toţi moştenitori pretoriani au' însuşirea 
-de moştenitori civili.' De aceea bonorum possessio sine re a. 
dispărut.. | E | Sa 

„Justinian ar îi trebuit să desființeze deosebirea dintre MOş=- 

16) ]., 3, 11. de to cul libertalis causa bona addicuntur, 
“ 19) C, 7, 37, de quadriennii praescriptione. 

1) V. Maynz, 1..c., Il, Ş 374. 
2) C., 6, 57, de legit..hered,, 14 $1,15$4.
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tenirea pretoriană şi cea civilă, după cum a desfiinţat şi deose- 
birea dintre propietatea quiritară şi cea pretoriană şi să le con- 
topească, după cum contopise cele două proprietăţi. El n'a făcut 
„aceasta. Ba, a păstrat şi o deosebire materială de mică însem- 
nătate :. Interdictum quorum bonorum nu se dă de cât, dacă s'a 
căpătat bonorum possessio; iar aceasta se obţine numai prin 
adgnilio, care, din anul 339 d. Ch., nu se mai face printr'o pe- 

„tiţie, ci printr'o simplă declarare. Deci, moştenitorul civil nu 
poate intentă interdictum quorum bonorum de cât, dacă a'decla- 
rat, că face adenitio, adică dacă a declarat, că voeşte să do- 
bândească bonorum possessio. 

| D. Justinian prin-Novel!a 115 a desfiinţat toate succesiunile 
;contra testamentului; iar prin -Novella 118 a regulat din nou . 
succesiunea ab intestato. Rezultatul a fost, că afară de soțul 
“supravieţuitor, nu există nici.un moştenitor, nici testamentar, 
nici ab intestato, care să-şi tragă îndrituirea sa din edict. — 
„Deci, de atunci (Novellele 115 şi 118) bonorum possessio a fost 
desfiinţată virtual. Aşa dar, ca şi în vremea, când legea celor 

12 table eră singură în vigoare, .moştenirea este deferită numai 
în două feluri: Sau ex testamento, sau în puterea lui jus civile, 
ab intestato. - 

TITLUL Il. 

SUCCESIUNEA CU TITLU PARTICULAR DIN 
PRICINA MORŢII 

CAP. 1. 

Legate şi fideicomise singulare. 

GENERALITĂŢI. Sa 

Ş. 509, Legatele L, 

A. Legatul (legatum) este un act juridic unilateral de ul- 
“timă voinţă şi de liberalitate pus în sarcina moștenitorului, pe 
socoteala căruia se procură mortis causa altei „persoane anume 
«determinate o valoare patrimonială. 

  

î) J., 2, 28, de legatis. “
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De pildă, testatorul Spune: | | 
Moştenitorul.meu C. Sejus să dea lui L. Titius moşia mea. Corneliană. - | | E | 
Moştenitorul. meu C. Sejus să dea lui L. Titius creanţa, pe- „Care o am. contra lui M. Maevius, a 

„_ Moştenitorul meu C. Sejus să dea lui L.. Titius casă lui M. Maevius. IE | 
Moştenitorul meu C. Sejus să cumpere de la' 7, Titius- casa acestuia. | 
I. Persoana, care face un legat, se: numeşte: Qui legat, legatorul, a | 
Persoana, căreia i se lasă un legat, se numeşte: Legatarius, legatarul. 
Persoana, în sarcina căreia se pune un legat, se numeşte de romanişti: Oneratus, însărcinatul, e 

„1. Legatele se pot face, la'nceput, numai prin testament; - iar mai târziu şi prin codicili, E - 
II. Din definiţia de mai sus rezultă, că: | 
Legatul trebuie să fie făcut în folosul unei Persoane anume. determinate. — Dacă persoana, în folosul căreia se face un legat, 

“nu-i determinată, nu avem de a face cu un legat, ci cu un modus, “sarcină, " PN 
| Legatul trebuie să fie o sarcină impusă moștenitorului, — 
Deci, nu este deajuns să facem o liberalitate mortis causa. Pentru 
ca aceasta să fie un legat, trebuie să fie o sarcină pentru Moş= tenitor, adică, acesta, executând liberalitatea, să fie lipsit de o. valoare patrimonială. . i 

Legatul are de- obiect o valoare patrimonială. — Această. valoare patrimonială, la rândul său, poate fi sau din moştenire,. “sau din afară de moştenire. In cazul întăi, poate fi un lucru din moştenire (moşia Corneliană de mai sus), ori o îndrituire din moştenire (creanţa de mai Sus). In cazul al doilea, acea valoare- constă într'o prestaţiune, pe care moștenitorul trebuie s'o facă legatarului, şi care are de obiect lucruri, ori îndrituiri nefăcând 
parte din moştenire (casa lui M, Maevius de mai sus), 

Legatul este, după cum ştim, o succesiune in. singulas res, 
o succesiune cu titlu particular, iar nu per universitatem. — De aceea: Legatul, chiar când are de obiect o valoare patrimonială. din moştenire, nu este.o succesiune per universitatem ; căci, are
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"de obiect valori. patrimoniale anume determinate. Iar legatarul 

niciodată nu vine la întreaga moştenire și nu răspunde de da- 

" “toriile moştenirii. 
IV. Acum, după ce ştim cele de mai sus, putem să criticăm 

următoarele definiţii ale legatului, pe care le găsim în izvoa- 

- rele noastre: 
Ă 1) Modestin spune, că legatul este o donaţie Tăsată . prin 

testament (legatum est donatio testamento relicta 2. — Dar: 
Legatul nu-i o donaţie, fiindcă aceasta este un act bila- 

teral, iar legatul este un act unilateral, 
| La donaţie găsim numai două persoane: Dăruitorul şi dă- 

ruitul. La legate găsim trei persoane: Qui legat, legatarius şi . 

-oneratus, 
| Legatul nu-i o donaţie, fiindcă aceasta are de efect. îmbo- 

gățirea dăruitului, iar legatul poate să nu. aibă de efect îmbo- 

_găţirea legatarului, De pildă: L. Titius are o casă, pentru care 
nu găseşte cumpărători. Testatorul însărcinează pe moştenitorul - 

său C. Sejus, după cum am văzut mai sus, ca să cumpere acea 

casă, L. Titius, vânzând casa, nu câştigă nimic! - 
„ Legatul pe vremea lui Modestin poate fi lăsat nu numai 

prin testament. ci şi. prin codicili confirmaţi prin testament; iar 

de la Theodosiu Il poate fi impus şi moştenitorilor ab intestato. 
2) Justinian spune, că legatul este un fel de donaţie lăsată 

de de cujus (legatum est donatio quaedam a defuncto relicta) ?. 

“In contra acestei: definiţii se pot face, cele dintăi trei obiec- 

““țiuni de mai sus; dar nu şi a patra. 
-3) Florentin spune, că legatul este o micşorare a moşte- 

nirii, prin“ care testatorul, din tot ceea ce va fi a moştenitorului, 
vrea să dea cuiva ceva (legalum est delibatio hereditatis, qua 

testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum 

velit). Dar: 
“ Legatul nu-i totdeauna o micşorare a moştenirii -(delibatio 

„hereditatis) ; ci, poate fi şi o obligaţie impusă moştenitorului, 

după cum am văzăt, în cazul “în care el are de obiect o valoare 

patrimonială afară din moştenire (casa lui M. Maevius). 

"Definiţia lui Florentin conţine însă două elemente esenţiale 

2) D., Ii (31), de leg, 36. 
3) ]., 2, 20, de legatis, $ 1. | 

4) D,, 1 (30), de legatis, 116, pr. -
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ale legatului şi anume: Că liberalitatea trebuie făcută în folosul 
unei persoane anumite (alicui quid collatum velit), Şi, că este 

o sarcină impusă moştenitorului, de oare ce acesta. trebuie, ca 
să dea cuiva ceva, şi deci să fie lipsit de o valoare patrimonială, . 

B. Legatele, fie că erau făcute prin testament, fie că erau 

făcute prin codicili, pot fi făcute în una din următoarele patru 

forme: Per vindicationem, per praeceptionem, per damnationem 

şi sinendi modo 5. — Cele două dintăi au de obiect o îndrituire 
reală a lui qui legat; iar cele două din urmă au de obiect obli- 

- gaţii impuse moştenitorului, 

|. Legatum per vindicationem $. 
Pentru ca să se facă un astfel. de legat, trebuie, la! nceput, 

să se întrebuințeze vorbele do lego. De pildă: Cajo Sejo hominem 
Stichum do lego. Mai pe urmă, se poate întrebuință vorbele do, 
lego, capito, sumito, sibi habeto. 

Forma aceasta sentrebuinţează numai, când qui legat. voeşte 
să' treacă legatarului o îndrituire reală, fie proprietatea, fie un 
jus în re?. 

| Ca să se poată: face un legat per vindicationer, trebuie, ca 
, lucrurile nefungibile' lăsate legat să fie ale lui gui legat în clipa, 
“în care făcea legatul, precum şi în clipa, în care murea; iar lu- 

crurile fungibile este. deajuns să fie ale lui qui legat, în clipa, 
"în care murea 8, | 

Efectele produse de acest fel de legat sunt: Proprietatea, 
„ori jus in re trec la legatar direct, recta via, peste capul moş- 
tenitorului, chiar în clipa morţii lui gui legat. Legatarul le do- 
bândeşte fără să se mai adresese moştenitorului. 

Pentru valorificarea îndrituirii . sale, legatarul are .sau rei 
vindicatio, când s'a lăsat proprietatea; iar când s'a lăsat un jus 
in re, are actio conjessoria, ori altă actio în rem potrivită ace- 
lui jus in re%, 

5) Cajus, 2 $ 19%; Ulpian, Reg., 24 $'2. |. h. 1, 82, : 
6) Cajus, 2 ş 193 —200; „Ulpian, Reg., 24 S$ 3, 7, Il A, 13, 14; Paul, 

- Sent, 1, 6,7 şi 1: [tes ' 
” 7) Paul, Sent, il, 6, 17; “otie. Jragm., 47— 49, 56, ! 57, 85; D,8,1, 

de servit, 9. . , 
8) Cajus, 2 $Ş 19%, 207; Uipian, Reg., 24 $ 

9) Cajus, 2 $ 194. .
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In sfârşit, prin legatum per vindicationem. se poate, ca ver- 
bis directis să se lase libertatea directă libertas directa, (libertas 
directo relicta) acelor robi, care erau proprietatea lui qui legat 
şin clipa facerii legatului şin clipa morţii acestuia 1, 

H. Legatum per praeceptionem i. 
Acesta. este o variantă a legatului per vindicationern, - 
Pentru ca să se facă un astfel de legat, trebuie să se în- 

trebuinţeze vorba praecipito (să preiă). D. p. C. Sejus hominem 
Stichum praecipito. a a 

Forma aceasta se 'ntrebuinţează, când qui legat voeşte să: 
ase legat un lucru rar şi să fie sigur, că acest lucru va ajunge 

în mâna legatarului. | a a 
Pentru ca un astfel de legat să fie valabil, Cassiani sau 

Sabinianii susțineau, că legatarul trebuie să fie comoştenitor. 
Dar, Proculiani susțineau, că legatar poate să fie şi cineva, care 
nu-i comoştenitor, adică şi un extraneus, cu condiţia, ca, şter= 
gând silaba prae din praecipito, să se găsească întrunite ele- 
mentele unui legatum per vindicationem. —- Părerea. această din 
urmă a fost constinţită printr'o constituţie a lui Hadrian”, 

La "'nceput se mai cerea, ca legatul per praeceptionem să. 
aibă de obiect un lucru, care eră ex jure Quiritium al lui qui 
legat '3. Mai pe urmă, dar numai în cazul, în care legatarul eră un 
comoştenitor, s'a admis, ca legatul acesta: să poată avea de 
obiect şi orice lucru şi orice îndrituire, care s'ar fi găsit in bo- 
nis ale lui qui legat!. Mai mult! S'a admis, ca obiectul să poată 
fi chiar un lucru dat prin mancipatio cum fiducia '5. — lată din 
ce pricină s'a putut aceasta: Legatarul comoştenitor, ca să poată 
reclamă legatul, are, fiindcă e comoştenitor, şi actio familiae 

- - herciscundae. De aceea, s'a spus, că legatul poate în acest caz 
să aibă de obiect -orice lucru, ce poate fi obiect al acţiuni fa- . 
miliae herciscundae. - 

-_10) Cajus, 2 8 267, - Ă : 
11) Cajus, 2 $$ 216—233; Ulpian, Reg., 24 $$ 6 şi 11; Paul, Sent, 

UI, 6, 1. po : 
- 12) Cajus, 2-8 221. 
„13) Ulpian, Reg, 24 $ 18. A 

„ 14) Cajus, 2 $$ 220—222; D., 50, 16, de verb. signif., 49. 
15) Cajus, 2 $ 220.in fine; Paul Sent. WI, 6, 1,



-— 1087 — 

Legatul per praeceptionem" produce efectele următoare: Dacă 
obiectul fusese ex jure Quirittum al lui qui legat, legatarul do- 
bândeşte. direct, recta via, peste capul moştenitorului, proprieta- 
tea, ori jus in re, chiar în clipa morţii lui gui legat. Ă 

Pentru valorificarea îndrituirilor sale, legatarul, care e co- 
moştenitor, are actio farmiliae herciscundae, ori rei vindicatio, ori 
actio 'confessoria. ori altă acţiune in rem. Dar, actio familiae he- 
rciscundae n'o poate intentă de cât numai contra comoştenitorilor 
săi, pe când celelalte le poate intentă şi 'nconira celor de al, 
trejlea.— Legatarul, care nu este comoştenitor, fie că n'a fost 
numit moştinitor, fie că deşi a fost numit, totuş n'a ajuns moş- 

„ tenitor, are acţiunile de mai sus afară de actio familiae hercis- 
cundae ', - In cazul, în care obiectul legatului este unul din lu- 
crurile in bonis ale lui gui legat (în care caz legatarul, după cum: 
am spus, nu poate fi de cât un comoştenitor), legatarul dobân- - 
deşte ceea, ce i s'a lăsat şi deci are contra comoştenitorilor : actio familiae herciscundae, iar contra celor de al treilea are sau 
actio Publiciana, sau altă acţiune potrivită îndrituirii, de care-i 
vorba 1, - 

III. Legatum per damnalionem *8, IE 
Pentru ca să se facă un astiel de legat, trebuie să se 'n- 

- trebuinţeze. vorbele dare damnas esto (să fie condamnat să dea). 
De pildă: Feres meus vtichum servum dare dammas esto. 

El poate avea de obiect orice lucru. „De aceea, qui legat 
poate impune moştenitorului sarcina de a face prestaţiunea ori- 
cărui lucru, fie din ale sale, fie din ale moştenitorului, fie din ale unui al treilea. — De, aci rezultă, că acest legat cere mai puţine elemente de cât celelalte două de mai înaintea sa: De aceea, el e numit şi optimo jure legatum. | 

Legatum per dumnationem produce următoarele efecte: Le- gatarul dobândeşte lucrul prin mijlocirea moştenitorului, iar nu direct. . | | a 
„- Pentru valorificărea îndrituirilor sale legatarul are o actio "ÎN personam, care poate fi sau o. condictio certi, sau o condictio - incerti. o 

  

16) D., II (31), de legatis, 75 $ 1; C.,6. 317, de Iegatis, 12, 17) Cajus, 2 $$ 221 şi 222; C, 6, 37, de legatis, 12. * -- 18) Cajus, 2 $ 201--205; Ulpian, Reg, 24 S$ 4,8, 9 şi 13; Paul, Sent., Il, 6 S$ 2, 8—10 şi 17. | -
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| Prin legatul per damnationem nu se poate:'lăsa robilor lui 
qui legat libertatea, fiindcă, aceştia, fiind robi, nu pot reclamă 
contra moştenitorului, aşa că executarea legatului ar fi atârnat, 
cu totul de bunul plac al acestuia. 

IV. Legatum sinendi modo2 2, 

Acesta este o variantă a legatului 'per damnationem. 

| Pentru a face un astiel de' legat, trebuie mai întâi să “se 

"întrebuinţeze vorba sinere, adică moştenitorul ' să îngăduie, ca 

legatarul să ia cutare lucru. De pildă: Heres meus damnas esto 
sinere C, Seium hominem Stichum sumere sibique habere.. Apoi 
trebuie, ca. lucrurile, fie corporale, fie incorporale, care formează 

obiectul legatului, să fie sau ale moștenitorului, sau ale lui qui 

legat în clipa morţii acestuia?! . | 

In cazul unui legat sinendi modo legatarul dobândeşte lu- 
crul prin mijlocirea moştenitoruliii. 

Pentru valorificarea îndrituirilor sale legatarul are o in per- 
sonam actio şi anume o condictio incerti?. in caz de întârziere, 

oneratul datoreşte îructe şi dobânzi %. . 

C..Din cele de 'mai sus rezultă, că. sunt vorbe anumite, 

verba apta, pentru îiecare formă de legat. IE 

Dacă nu se întrebuințează vorbele cuvenite pentru o formă 

anumită de legat, atunci acesta este nevalabil. De aceea, qui le-" 
gat trebuie să se gândească bine, în ce formă voeşte să-l facă 

şi să-l facă verbis aptis. — Dacă însă va întrebuinţă altfel de 
vorbe, dacă-l va face verbis minus aptis (cu vorbe mâi puţin 
apte), legatul nu va îi valabil. 

Din pricina acestei primejdii, qui legat, ca să fie prevăză. 

tor, întrebuinţă câte două trei feluri de vorbe. De regulă şi cel. 

mai sigur chip, ca legatul să nu fie nevalabil, eră, ca. qui legat 
să spună, că legatul să fie valabil, ca şi cum ar fi fost făcut 

per damnationem?*. 4 

19) Cajus, 2 8$ 204—213; Paul, Seni,, III, 6, 17. 

20) Cajus, 2 $ 209; Uipian, Reg., 24 S$$ 5 şi 10; Paul, Sent, [1,6.11 

21) Cajus, 2 $$ 211 şi 212; Ulpian, Reg., 25 $ 10; Paul, Sent, III, 6, 

11; D., 33, 2, de usu et usujr. per leg. datis, 14, 15. : 

22) Cajus, 2 $$ 214 şi 215.—V. Maynz, |. c., Il, $ 414, n. 34 şi 35, 
23) Gajus, 2 $280.. - . i o 
24) D., ii (32),'de legatis, 30 Ş 1.
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De la senatusconsultul Neronian sa rânduit, ca legatul,: . 
făcut verbis minus aptis, să fie privit, ca şi cum ar fi fost făcut. 
oplimo jure, şi în cazul cel mai rău, per damnationem 2%, 

Justinian a desfiinţat deosebirile dintre cele patru forme de 
legate şi a rânduit, ca toate legatele să aibă una şi aceiaş na- 

„tură, ca fiecare legat să dea naştere, unei obligaţii şi ca legata- 
rul să aibă o ipotecă legală asupra bunurilor, pe care moşteni- 
torul le primeşte din moştenire, — Obligaţia, care isvorăşte din 
orice legat este privită, că isvorăşte guasi ex contractu, ca şi cum 
moştenitorul şi-at fi luato printr'un contract, fiindcă el, primind 
ceea, ce i s'a lăsat, a consimţit implicit la obligaţia impusă %. 

Fiindcă dela Justinian orice legat dă naştere unei obligaţii, 
legatarul pentru valorificarea îndrituirilor sale, are în“totdauna o 
actio in personam. -- Dar, el mai poate avea Şi O actio în rem, 
dacă împrejurările îngăduie aceasta. Aceasta se întâmplă, când 
el a dobândit sau proprietatea, sau altă îndrituire reală, ceea ce 

“însă nu se poate întâmplă 'decât, dacă obiectul legatului este a 
lui qui legat. 

D. Pe lângă una din cele patru forme de mai sus, legatul, 
pentru ca să îie valabil, trebuie să: întrunească următoarele 
elemente: | | LI 

Să fie făcut printestament verbis latinis directis vel împera- 
livis 2, , o 

Legatarul să fie o persoană având testamenti factio passiva 
” şi, de la lex Julia et Papia Poppaea, şi jus capiendi%, 

Oneratul să fie un moştenitor numit, institutus 2, 
Din pricină că oneratul trebuie să fie un moştenitor in- 

stituit, mai trebuie, ca legâtele să tie precedate de numirea de 
moştenitor (de feredis institutio) %, . 

Să nu fie lăsat poenae nomine „(cu titlul de pedeapsă) %. . 
E. Fiindcă legatele trebuiesc precedate de numirea moşte- 

„_nitor, ele nu pot fi, făcute executorii după moartea moştenito- 
rului onerat, căci întrun astfel de caz m'ar mai fi fost puse _îri 

25) Ulpian, Reg., 24 $ 1 a, 
26) C., 6, 43, comm. de legatis, 1. 

- 27) Cajus, 2 $$ 269, 270 şi 281; Ulpian, Reg., 24 $ 1, 25 $$8 şi9; J- 2, 23, de fidicomm. hered., Ş 10 - | ? „28) J h.-1-. $ 24; Cajus, 2 $$ 275 şi 286. , 
29) Gajus, 2 $$ 229, 240 şi 271; Uipian, Reg., 24 SS 15, 20 şi 21, 25 

s 8; Paul Sent, ÎI, 6, 2; ]., f. £, $$ 34 şi 35, : 
Cajus, 2 $$ 235-—237, 243, 258; Uipian; Reg, 24 $ 17, 25 $ 13. 

S. G. Longinoscu — Dreptul Roman e | - co.
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sarcina „moştenitorului, ci în aceea a moştenitorului moşteni- 
torului (post mortem heredis inutiliter legabatur)3!. 

F. De la lex Falcidia oneratul moştenitor trebuie să rămână 
cu o pătrime din moştenire, când eră singur moştenitor, ori cu 
o pătrime din quota, sa de moştenire, când concură cu mai 
mulți moştenitori instituiţi. — Dacă nu rămâne cu această pă- 
trime, el este îndrituit să reducă legatele. Aceasta .se exprimă, 
zicându-se, că oneratul moştenitor este îndrituit la quarta Fal- 
cidia 2. 

G. De la Justinian, se poate, ca un legatar, la rândul său, 
să fie însărcinat cu un legat, Acest legat se numeşte: Sublegat.— 
Persoana, căreia i s'a Jăsat un sublegat, se numeşte sublegatar. 

Sublegatul poate fi definit: Un act juridic usilateral de ul- 
timă voinţă şi de liberalitate, pus în sarcina unei persoane, care 
primeşte de la de cujus o valoare patrimonială, act, prin care pe 
socoteala acelei persoane, se procură'mortis causa altei persoane 

" anums determinate o valoare patrimonială, 

„$. 510, Fideicomisele 1, 

A, Fideicomisul (fideicommissum) este o rugăminte îndrep- 
tată cătră o persoană, căreia i se lasă mortis. cuusa o valoare 
patrimonială, ca să treacă altei persoane sau tot, sau parte din 
ceea, ce primise. 

B. Vorba fideicommissum se trage de la fideicommittere, 
care înseamnă a avea încredere în cineva, a încredinţă cuiva ceva, 

Acel, care lasă un fideicomis, se numeşte qui fideicommittit, 
Acel, care primeşte un fideicomis se numeşte fideicomrmis- 

sarius (fideicomisar). 
„_* Acel însărcinat cu un fideicomis se numeşte fiduciarius, 

fiduciar, | - 

C. Fideicomisul are de obiect tot o valoare patrimonială, 
ca şi legatul. - 

31) Cajus, 2 $ 232; Uipian Reg., 24 S 16, 25 $ 8; Paul, Sent, Wi,6, 5 
şi 6, IV, 1,11. 

32) V. mai jos: Quarta Falcidia. p. . . | 

- 33) J.. 2, 24, de sing. reb. per Jideic. relictis, pr.; D., | (30),-de legalis, 
1 $Ş$ 6—10, 2, 6. —- V. Maynz, 1. c., II], $ 419, n. 7—10. 

1) ]., 2, 23 de fideicom. hereditatibus,
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EI este tot o succesiune cu titi particular (in singulas res) 
ca şi legatul. ' E Da 

Fiindcă eră o rugăminte, de aceea, la'nceput, nu eră obli- 
gator 'şi nu există nici un mijloc pentru a sili pe fiduciar să-l 
execute 2. — De la August fideicomisarul dobândeşte pentru acest 
scop o aciio in personam numită petitio fideicommissi, persecutio 
fideicommissi, pe care o poate valorifica extra ordinem, prin cog- 
nitio 3.— Claudiu a înfiinţat chiar doi pretori fideicomisari însărci- 
naţi în special cu judecarea proceselor privitoare la fideicomise 4. 

La'nceput fideicomisele erau, după cum am spus, de. un 
“singur fel. Dar, înainte de senatusconsultul Neronian se iveşte o 
deosebire între ele: Unele sunt cu titlu singular, iar altele cu 
titlu universal. Cele dintăi au de obiect un lucru anume  deter- 
minat; pe când fideicomisele cu titlu universal au de obiect sau 
moştenirea întreagă, sau o quotă de moştenire 5. — Senatuscon= 
sultul Tertullian a înălţat fideicomisul universal la rangul de 
succesiune per universitatem &. 

D. Pentru ca un fideicomis să fie valabil se cere întrunirea 
a mai puţine elemente de cât pentru legate: 
EI. nu trebuie făcut într'o formă anumită, ci poate fi 

făcut sau prin testament, sau altfel, prin codicili, ori chiar prin- 
trun semn, etiam nutu ?. 

„ Poate'fi făcut cu vorbe latineşti, ori greceşti S, precative 
“iar nu imperative“, în scris; ori prin viu graiu, ori printr'un: 
semn 10, . 

Fideicomisar poate fi orice persoană, chiar una, care 
n'are testamenii factio passiva, d. p. un “peregrin, ori n'are jus 

-. capiendi, d. p. un celibatar, ori este o persoană incertă, fie un 

9
 Dj, h.t,pr.şi $12. - : 

3) „ft, ŞI. - 
4) D., 1, 2, de orig. jur., 2 $ 32, ” 
5) Caius, 2 $$ 247—250, 251 şi 252; ]., h. ti $Ş 2, 3 şi5. 
6) Cajus, 2 $ 23; |, n. t,s4 
7) C. 6, 12 de fideicom., 22. : 
8) Cajus, 2 $ 281, Ulpian, Reg., 25 $ 9; D., ll (32), de legalis, ip. - 
9) Cajus, 2 $$-249 şi 250; Uipian, Reg, 24 $ 1, 25 $$1 şi 2; Paul 

Sent., 1V, |, 5 şi 6; ], 2, 24, de singulis rebus per fideicom. relictis, Ş 2, 
10) V. mai sus n.7.



— 1092 — 

Postumus suus, fie un postumus alienus, fie o persoană juridică!!, 
Fiduciar poate fi sau moştenitorul, sau orice altă per= 

soană, căreia i se lasă mortis causa o valoare patrimonială 12, 
Fideicomisele făcute prin testament nu trebuie precedate 

de heredis institutio 13 

Ele pot fi lăsate poenae nomine 1, E A 
E. Spre deosebire de legate, prin fideicomis se poate lăsă 

libertatea chiar unui rob, care nu eră ex jure  Quiritium al lui 
qui fideicommittit 15. 

Ş 511. Apropiarea: și asimilarea legatelor și a fideicomiselor. 

A, Până sub Vespasian, pe de o parte. fideicomisele sunt 
apropiate de legate, adică pentru valabilitatea fideicomiselor se 

„Cer mai multe elemente de cât mai inainte ; iar pe de altă parte, 
legatele sunt apropiate de fideicomise, adică se împuţinează ele- 
mentele cerute. pentru valabilitatea legatelor, : 

. Fideicomisele sunt apropiate de lepate. 
De la Hadrian fideicomisarul trebuie să nu fie peregrin. 

Fideicomisul lăsat unui peregrin mare nici o putere şi este do- 
bândit de fisc 1. — Fideicomisarul trebuie să nu fie: nici persoană 
incertă, nici postumus alienus 2. . - | 

De la senatusconsultul Pegasian 2 incapacitatea, de care 
sunt loviți coelibes şi orbi, a fost întinsă şi la fideicomise- şi fidei- 

„ comisele sunt supuse 2 ja reţinerile prevăzute de lex Faicidia.—Un 
ai!. fenatusconsul a rânduit, că nu se mai poate lăsă nimic poe- 
nae nomine nici prin fideicomises, | 

  

11) Cajus 2 $$ 274, 275, 285—287. 
12) V. mai jos $ 512, B,1,n.3. şi urm., p, 1094 şi urm. 
13) Ulpian, Reg. 25 $ 8; ]., 2, 20, de legatis, $ 34. . N 
14) Cajus, 2 S$ 287 şi 288; Ulpian, Reg, 25 $15.. 1 | 
15) |.» 2, 24 de sing. reb. per fideic. rel., $ 2; D., 40, 5, de fideicom, 

liberlat., 4 $$ 15 şi 16, 6, 1, 9. 16, 19'$ 1, 24 S$ 10—12, 26 pr., 31 pr. şi $ 
4, 32 $ 1, 39 pr., 47 $1,51 Ş2. Ă . 

1) Cajus, 2 $ 285. 
2) Cajus, 2 $ 257 şi 288; Ulpian, Reg, 25 $ 13. 
3) Cajus, 2 $Ş 254 şi urm, 286. 
4) V. mai sus n, 2. ”
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II. Legatele sunt apropiate de fideicomise, 
De la senatusconsultul Neronian orice legat, putând fi privit 

«ca legat per damnationem, e ocrotit printr'o actio în personam, 
ca şi fideicomisele. 

III. Astfel între legate şi fideicomise, afară de' deosebirile 
-de amănunte 5, nu mai rămăseseră de cât următoarele deosebiri 
mai insemnate: 

Legatele trebuie făcute prin testament; iar dacă sunt făcute 
prin codicili, trebuie, ca aceştia să fie confirmaţi prin testament $, ' 
Pe când fideicomisele pot fi făcute şi altfel. S 

Onerat cu' legate nu poate fi de cât un moştenitor; pe când 
-onerat cu fideicomise poate fi oricine primeşte o valoare patri- 
monială ca liberalitate 7, 

Acţiunea, prin care se reclamă un fideicomis, este lăsată la 
libera apreciere a judecătorului, pe când acţiunea, prin care se 
reclamă un legat (condictio ex festamento), este supusă regulilor 
ssevere ale lui jus civile 8, N 

B De la fiii lui Constantin şi până la Justinian se continuă 
» “sgalizarea : 

|. Legatele suni apropiate de fideicomise. 
Uşurându-se formalităţile pentru testamente; S'au uşurat 

o rmalităţile şi pentru legate 3, 
II. Fideicomisele sunt apropiate de legate. 
“Theodosiu Îl, cerând ca şi codicilii' să fie făcuţi față de 

Cinci, ori şeapte. martori, a îngreuiat facerea fideicomiselor BD 

C. In sfârșit Justinian a egalizat legatele şi fideicomisele. 
"EI spune în Digeste, că per omnia exaequata sunt legata fidei- 

comrmissis, adică legatele au fost egalizate din toate punctele 
- de vedere, cu fideicomisele 1. 

5) V. Cajus, 2 $$ 268 —288, 
6) Cajus, 2 ş 273. * 
7) D,, III (32), de legatis, 1 $ 6, 
8) Cajus, 2 8$ 218—280; Ulpian, Reg., 25 $ 12, Paul, Seni 2V,.1, 18; 

'D. 50, 16, de verb. signif., Vi8 $ 2. 

9) C., 6, 23, de testamentis, 15; C., 6, 37, de legatis,.1. 

10) Th. C., 4, 4, de estar, et codicil., 1 $ 2. 
11) D., 1 (30), de legatis, 1; ]., 2, 20, de legotis, Ş 3.
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Dar, Justinian spune prea mult: Se pare, că trebuie să. 
se facă vreo câteva rezerve 12, | 

Secţia L. 

PERSOANELE PARTAŞE LA LEGATE, ORI LA FIDEICOMISE 
SINGULARE. 

Ş. 572. 

Atât la legate, cât şi la fiedeicomise găsim trei persoane : -  Aceea, care face legatul ori fideicomisul, gui legat, ori qui fi 
deicommittit, Aceea, care e însărcinată cu legatul, ori îideicomisul,. is a quo legatum relictum est, ori is a quo fideicommissum re- 
lictum est sau fiduciarius. Şi aceea, în favoarea căreia se face legatul, ori fideicomisul, legatarius, ori fideicommissar ius. —Roma- 
niştii numesc pe persoana de a doua oneratus, iar pe acea de a treia honoratus. - i 

A. Qui legat, ori qui fideicommittit. 
Acesta trebuie să aibă testamenti factio activa la data fa. 

cerii liberalităţii şi s'o păstreze până la moartea sa!, 
| Abateri de la această regulă sunt: Filiifamilias, robii şi 

acei condamnaţi la deportare trebuie să aibă tesiamenti factio- 
activa numai în clipa morţii lor, adică, în această clipă filifa- milias trebuie să fie sui juris, robii trebuie să fie desrobiţi şi acei condamnaţi la deportare să fie graţiaţi 2. 

B. Oneratus. 
|. Până la Justinian oneratus cu un legat nu poate fi decât: 

un moştenitor 3; pe când oneratus cu un fideicomis poate fi ori 
ce persoană, care primeşte o liberalitate morțis causa de la qui 
fideicommiltit 4, 

  

12) V. Maynz, 1. c., III, $ 415, Observation l. - | 1) D., 1 (30), de legatis, 2 şi 144 pr.; D. 11 (32), de legatis, 1 pr. şi . S$ 1—5; D,, 29, 7, de jure codicill., 6 $ 3,8 $ 2. 
2) D., LII (92), de legatis, 1 SS 1 şi5,. 
3) Cajus, 2 $ 260. 

i 4) D,, LUI (32), de legatis, 1 $ 6,



-— 1095 — 

De la Justinian oneratus poate fi orice persoană, care din 
libera voinţă a lui qui legat, ori a lui qui fideicommittit sau pri- 

„ meşte mortis causa de la acesta, fie direct, fie indirect (prin 
mijlocirea altei persoane), o liberalitate. având valoare patri- 
monială, sau păstrează mortis causa o astfel de liberalitate, cui 
-aliquid datur vel non adimitur 5, - 

1) Nu poate fi oneratus : | 
Cine primeşte o liberalitate, care nu are valoare patrimo- 

nială. De pildă: Un rob, căruia i s'a lăsat numai libertatea, Li- . 
bertatea, deşi e foarte prețioasă, totuş m'are valoare “patri- 
monială $, | 

” Cine primeşte o liberalitate, care are valoare patrimonială; , 
. dar, pe care o primeşte, nu. din libera voinţă a lui qui legat, 
ori qui fideicommittit, ci fărde voia acestora. De pildă : Legi- 
timarul, ce primeşte numai porţia legitimă 7. 

Cine primeşte un fideicomis de famille, pe care trebuie 
să-l treacă mai departe, conform oidinului înfiinţătorului lui £, 

In sfârşit, un desmoştenit (exheredatus) nu poate fi oneratus. 
2) Poate fi oneratus : or 
Orice moştenitor, fie-ab intestato 9, ori ex festamento, fie direct, 

ori substituit (chiar cine e pupillariter substituit) 10, 
„_. Orice legatar, ori fideicomisart1.—In acest caz avem dea 

face cu un sublegat, ori cu nn subiideicomis. 
Oricine primeşte o donaţie mortis causa 12. a 
Dăruitul, a căruia donaţie poate îi luată înapoi prin voinţa 

  

„9) Îi» 2, 24, de sing. reb. per fideic. relictis, pr.; D., 1 (30), de legalis, 1 S$ 6—10,2,6 $1;D.,1u (32), de leg., 2, 103 pr.; C.,6, 43, de fideic., 31; D., III (32), de leg, 1 $6. Ni 
0) C., 6, 42, de fideic., 9, 31; D., 1 (30), de leg., 2, 94 pr. şi $'3, 144 5.15 D., Il (32), de leg. 3 $1,6$1. 

- 7) ]-. 2, 19, de inoff. test, $ 6; D., 5, 2, de inojj. test., 8 şi 9; D.1 (31), de leg, 114 $ 1; C,, 3, 28, de inoff. test. 31, 32, 36 pr. şi Ş 1; No- velia 18, cap. 3; Novella 117, cap. 1. * - ' 8) D., Il (31), de leg., 67 pr. şi $$ 1 şi 2, 
9) D., 29, 7, de jure codicil., 3 pr. şi $1, 881; D., 1 (30), de leg, "92 S 2, 93, 04 pr., 127. 
10) D., 23, 6, de vulg. et Pupill. substit,, 34 $ 2, 35, 41 $ 3. 

„ 11) Cajus, 2 $ 271; ]., 2, 24, de sing. reb. per fideic. rel,, pr. şi $1;: D., 1 (30), de leg, 78, 9, $ 4; D, III (32), de leg, 5 pr. 
12) D., Il (31), de leg., 77 $ 1; D., Ii (32), de leg, 3; C,6, 42, de Jideic., 9; C, 6, 51, de caducis toll, 1 $ 8. i
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dăruitorului, — Aceasta. se *'ntâmplă atât în cazul unei donaţii; 
obişnuite, susceptibile de a fi revocate, cât şi 'n cazul donaţiilor- 
între soţi, care pot fi evocate până la moartea dăruitorului 13 ... 

Chiar fiscul, dacă este însărcinat pentru cazul, în care MOş-- 
tenirea va ajunge vacantă 14, - 

3) Pentru ca cineva să poată fi oneralus, nu-i nevoie, să: 
primească direct o valoare patrimonială; ci . este deajuns s'o- 
primească indirect '5 De pildă: Dacă un filiusfamilias este hono- 

- ratus, atunci paterfamilias al său poate îi oneratus. Dacă un rob- 
este Honoratus, stăpânul său poate fi oneratus *, Viitorii moşteni-- 
tori ai unui instituit, ori ai unui legatar pot fi onerati 11, 

II. Oneratus trebuie să fie o persoană determinată ; ' căci,, 
esie obligat să execute legatele şi fideicomisele: Dar, este dea- 
juns, ca în clipa executării legatului, ori a fideicomisului să se- 
poată determină cu siguranţă persoana, care trebuie să-] execute îs.. 

» — Determinarea aceasta poate să atârne „sau de o întâmplare, 
sau de un al treilea 1%. — Pot fi oneraiae şi persoane, care nu e— 
xistă în clipa, în care se face legatul, ori fideicouisul. De pildă = 
Postumi, moştenitorii moştenitorului, moștenitorii legatarului ş,. 
a. m. d.2%, . e 

„IN. Oneraius poate fi sau o Singură persoană, sau mai multe. 
De pildă: Se poate, ca sau un Singur moştenitor să fie oneratus,. 
sau toţi moştenitorii, sau numai unii din ei să fie onerati. 

„Qui legat, ori gui fideicommiliit poate să arate individual,.: 
cine să fie onerati 2, i 

Dar, poate şi să mu arate individual, cine să fie o-- 
neraţi. — In acest caz, moştenirea întreagă este onerată: Le-. 

  

-13) D., HI (32), de leg., 3 pr.; D.,24,1. de don. înterv.et U., 32 $$2 şi 3.. 
14) D., 1 (30), de leg. 1]4 Ş 2 N , 15( D., 1 (30), de leg, 96 Şia.. . 
16) Ulpian, Reg., 25$ 10; Dl (50), de leg, 11; D,1l (31, de leg... 62; DI (32), de leg, 4. * : 
16) D., Ul (32), de leg, 5 $1,6 pr. 
18) D., 35, 1,-de cond. et dem., 34 pr. " 
19) D, 11 (31), de leg, 3; D.1 (30), de leg, 43 $2; Du (32), de- leg. Îl $ 7; D.. 35, 1, de condic. etdem., 5; D., 40, 5, de fideic. libert., 46 $3,. 20) D.. 1 (30), de leg, 127; D, Ii (32), de 1eg., 5$1,6 pr.; D.,29,7,.. de jure codicil., 3 pr, şi Ş 1. ” , 

| 21) Du Îl (31), de leg. 29 $1, 33.$ 1; D., III (32), de leg. 99 şi 98. .. V. Maynz, |. c., Ul, $ 419, n. 27,
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=gatele, ori fideicomisele sunt în sarcina Sau a singurului moş- 
tenitor, sau a tuturor moştenitorilor în proporţie cu părţile lor 
“hereditare (pro portionibus hereditariis) %. O astfel de însărcinare - 
„poate fi expresă şi să rezulte din chipul de rostire al lui gui” 
-Jegat, ori al lui gui fideicommitiit, care-a zis: Oricine îmi va fi. 
“moştenitor să dea. (quisquis mihi heres erit dato) Moştenitorul: 

„meu să dea (Aeres meus dato), în cazul în care are un Singur : 
„moştenitor. Moştenitorii mei să dea (heredes mei danto), când 

-are mai mulţi moştenitori 2 — Dar, oneratul, ori oneraţi pot fi : 
„ „arătaţi şi individual. De pildă: Dacă qui legat înşiră nominatim : 
„-pe toţi moştenitorii, ei sunt priviţi, ca fiind obligaţi să contri- . 
bue fiecare pro rata, pentru o porţiune. Aceasta rezultă din a-. 
„ceea, că o astfel de înşirare nominatim face prestaţiunile egale 2, 
— Dacă qui legat, ori qui fideicommittit.. arată alternativ doi o- 

“neraţi, fiecare din ei este ţinut pentru tot, ca şi un correus .25.— 
"Quid, dacă numai unii din moştenitoii sunt arătaţi, fie nomi- 
«natim, fie prin “înlăturarea altora. De piloă :. Moştenitorii mei, 

--afară de Cajus şi Lucius? Pomponius e de parere, ca fiecare să 
“îie ținut pentru o parte virilă ; iar Paul e de părere, că sunt ți- 
:nuţi în proporţie cu părţile lor hereditare 36, - 

IV. Sarcina lui oneratus este o sarcină personală. De aceea, 
„legatele şi fideicomisele nu trec de la oneratus la alte persoane. 
-De la moştenitorii testamentari ele nu trec la moştenitori ab in- 

„-testato nici chiar în vremea lui Justinian 2, | 
De la un rescript al lui Septimiu -Sever s'a admis, ca le- :atele să treacă de la instituiţi la substituiţi 2. — Ca o consen- 

-cuență a acestei abateri s'a admis, că şi fideicomisele să treacă 
«dela oneratus la moştenitorii ab intestatlo, când aceştia au do- 
:bândit porţia lui oneratus în virtutea lui Jus accrescendi 19, 

  

22) D.,î1 (31), leg, 33 pr. 
. | 23) D., 29, 7, de jure codiciil., 3 pr., 14 $ 1; D,, lil (32), de Zeg., 9,4, "98; D., 35,'2, ad leg. Falcid, | $13, , ! , 

Ă 24) D., 1 (30, de leg, 124.—V. Mayuz, |. c. Il, $ 419, n, 42 şi 43. 
25) D., i (30), de leg, 8$1;D 3 1 (32), de leg., 25 pr.; D, 45, 2, de. 

„„duobus reis, 9 pr. e | 
26) D.,1 (30), de leg.;54 $3; D., 45, 2 de duovus reis, 17.— V. Mayuz, A. e. Ul, $ 419, n. 45—48, . 
2î) D., III (22), de leg, 1 $9. : 
29) D., 1 (30), de leg, 74; D., 1 (31), eod., 61$ 1, 77 $Ş$7 şi 15,82 Ş1.
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De la Justinian, sarcinele (legatele şi fideicomisele) trec în 
totdeauna la substituiţi chiar cu eventualitatea de acrescenţă, 

„portio portioni accrescit cum onere; afară numai dacă sau pres- - 
taţiunea, care face obiectul legatului, are un caracter individual, 
sau testatorul a poruncit altfel?, 

In caz de moştenire vacantă fiscul, dacă ajunge moşteni- 
tor, trebuie să execută legatele şi fideicomisele 2%, , 

Moştenitorii legitimari, care du obţinut iesciziunea testa- 
mentului, trebuie de asemenea să execute * legatele şi fideicomi- 
sele cuprinse în testamentul rescissum3l, 

C.. Honoratus, 

|. La 'nceput legatarul trebuie să aibă testa:menti factio- 
„Passiva la data facerii legatului şi la data, când i-a fost de- ferit 32, Da « i 

Dela Hadrian fideicomisarul trebuie să nu fie nici peregrin, 
nici persoană incertă, nici postumus alienus38, 

De la Justinian şi fideicomisarul trebuie să aibă testamenti 
Jactio passiva la data facerii fideicomisului şi la data, când a- 
cesta i-a fost deferit34, De aceea, pe scurt, vom zice: Honoratus: 
trebuie să aibă festamenti factio passiva la data facerii liberali- 
tăţii şi la data, când aceasta i-a fost deferită, 

1) Au festamenti factio Passiva cetăţenii şi Latini, precum: 
şi unele persoane, care nau testamenti factio activa, şi anume: 

Impuberii, nebunii şi surdo-muţii 5%, | 
Filiifamilias pentru paterjamilias al lor; iar de când a fost 

recunoscut pecuiium adventicium şi pentru ei înşişi 3%, " 
Robii pentru stăpânul lor%, — Deci, legatul făcut robului 

  

29) C., 6, 51, de caducis toi. 1 $ 9; D,, Îl (31) de /eg., 29 pr.,61 $1. 
30) D., I (80), de leg, s6$1;D, 34, 1, de alim. leg, 2 $1. 
31) Novella 115, cap. 3 in fine, 
32) ]., 2, 20, de leg., $ 24; D., 28, 5, de hered. instit., 49 $1, 59 ş q. 

83) Cajus, 2 $ 285, V. mai sus $.511, n. 2, p. 1092, | “ 
. 34) ]., 2, 20, de leg, $$24—27;.D., 34, 8, de his guae pro non scriptis. habentur, 3 pr., 4; D., 41, 8, pro legato, 1. | | 

35) ]., 2, 19, de fered. qual, et differ., $ 4 in fine; D., 28, 1, qui tes= „ dam. facere poss., 16; D., 28, 5, de hered. instit., 1 $ 2. 
'36) Cajus, 2 $ 87; Ulpian, Reg., 19 SŞ 18 şi 19; ]., 2, 19, de kered.. 

qualit. et di/fer., $ 4; D., 28,1, qui testam. fac. poss., 16 pr.; D. | (30), de 
leg., 50 pr., 91 $$ 3 şi 5.



  

! — 1099 — 

altuia este valabil, dacă stăpânul lui are testamenti factio passiva 
“la datele arătate37. — Deasemenea, dacă lăsăm legat cuiva pe 
robul nostru şi apoi în favoarea acestuia facem un legat, ori un 
fideicomis, liberalitatea este valabilă, căci e făcută în favoarea 
robului altuia 5, — Dar, legatul, pe care-l facem robului nostru 

“e nul, dacă nu-i întovărăşit şi de: hărăzirea libertăţii 3, 
Dintre persoanele incertae au dobândit testamenti factio passiva 

„atât postumii, cât şi persoanele juridice. — Postumi sui au do- 
“bândit această testamenti factio pentru legate; iar postumi alieni |. 
„pentru fideicomise, Hadrian a desființat această rânduealăt!, Dar, 
de la Justinian orice postum poate fi honoratus cu condiţie, ca 
să fie zămislit la data deferirii liberalităţii. Intrun Singur caz nu.. 
e nevoie, ca honoratus să fie zămislit la această dată şi anume, 
când 'e vorba de un fideicomis de familie, — Dintre persoanele 
juridice, muncipia, din vremea lui Nerva, au dobândit fesfamenti 
„actio passiva pentru legate; iar din vremea lui Hadrian, prin 
“senatusconsultul Apronianum, au dobândit'o pentru fideicomisele 
“universale. De la Marcu Aureliu toate corporaţiile licite au do- 
“bândit deasemenea festamenti factio passiva pentru legate; dar, 
«chiar În vremea lui Justinian nu pot dobândi o moştenire, de . 
cât numai dacă sunt înzestrate cu un privilegiu special pentru 
„aceasta 43, 

2) In mod excepţional honoratus n'are nevoie să aibă tes- 
tamenti factio passiva în următoarele trei cazuri 4: 

37) D., | (30), de leg., 12 $ 2, 50 pr,.91 SS 3—5, 114 $ 10, 116 $3 
D., îl (31), de leg., 55 $ 1,8282; D., 33, 8, de servit. leg., 5; D., 35, 1, de 
«condic. et demonstr., 8, 63 pr.' : 

| 38) D., 1 (30); de leg, 69 pr., 91 $$ 3—5; D., 36, 2, quando dies leg. 
cedat, 17. - | - | 

39) D., 28, 5, de hered. instit., 89; D., 1 (30), de leg, 91 $ 1, 102; C,, 
6, 27, de necessariis hered. instit, 5 $ 2. | . ” 

40) Cajus, 2 $& 241—287. 
41) Cajus, 2 $ 287, 
42) |. 2, 20, de leg., SS 26—28; D., 34, 5, dereb. dub., 5$ 1 şi urm, 

6, 7; D. II (31), de leg. 32 $.6. | , 
„43) Ulpian, Reg, 22 $ 5, 24 $8; D.,3%6, 1, ad Se, Trebell, 26; D,, 

38, 3, de libertis universit., 1 $ 1; C., 6,24, de hered. instit. 12; D., 34, 5, 
„de reb. dub., 20. 

44) D., 31, 1, de alimentis legatis, 11, D., 34, S, de his quae pro non 
scriptis habentur, 3 pr., 4 $ 1; D., 1 (30), de Ige. 101; D., 49, 15, de cap- 
divis, 1; D., II (32), de leg., 7 pr. : | o ”
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Când e vorba de un legat, ori fideicomis de alimente. In: 
:acest caz honoratus poate fi orice persoană. 

Când e vorba de un legat, ori fideicomis lăsat unui cetă-. 
țean robit în răsboiu. — O astfel de jiberalitate poate ajunge . valabilă în virtutea lui jus postliminii. a 

Când este vorba de un legat, ori fideicomis lăsat unui con- 
damnat la deportare. — Această liberalitate poate ajunge vala- 
bilă, dacă honoratus este grațiat, când se deschide îndrituirea la. 
liberalitate, adică în clipa, care, după cum vom vedea, se nu- 
răeşte, dies cedit. E 

II. Honoratus trebuie să ţie o persoană determinată. 
1) Dar, nu e nevoie de o determinare prea mare. De aceea, : 

este valabilă liberalitatea lăsată acelora dintre rude, care vor - 
veni mai întâi la înmormântare, p. c. şi liberalitatea lăsată COgp-. naţilor in general 4, Aaa , 

2) Se poate, ca alegerea lui honoratus să atârne de fapta. 
unei persoane streine, chiar dacă acea faptă ar fi potestativă. - 
pentru aceasta. Cu acest prilej Modestin pomeneşte de adagiul: 
eXpressa nocent, non expressa non nocent, „Dar, restricţia din a- cest adagiu nu-i primită de alte texte “, | 

3) Se. mai poate, ca să se dea voie lui oneratus să aleagă 
pe honoratus sau, dintro categorie de persoane anume arătate- 
de acel, care a făcut liberatitatea, sau dintre mai multe persoane: 
arătate alternativ 47, - 

III. Quid, dacă mai multe persoane sunt honoratae ? 
1) Când mai multe persoane sunt honorate alternativ, îie-. 

care din ele, înainte de Justinian, este privită, ca un creditor: 
coreal şi aceea, care se grăbeşte, este preferată.— Justinian atrân-- 
duit, ca vorba aut să se citească et, de aceea, de atunci hono-— 
raţii alternativ sunt priviţi ca nişte colegatari 48, . | 

2) Când mai multe persoane sunt honorate Succesiv, se: 
poate să avem dea face: i 

. 

  

45) Cajus, 2 Ş 238; D., 34, 5, de rob, dub., 19 pr. şi ŞI. 
46) D., 35, 1, de cond. et demon., 52; D., 1 (30), de leg., 43ş2; D.. II (31), de leg. 1 pr.; D., 40, 5, de fideic. libert., 46 ş 2. 
417) D, Il (31), de leg, 17 $ 1, 24,35, 67, $7,77$4; D., 34, 5, dereb 

dub., 17 Ş 1; DU (31), de leg., 16. 
48) D,, Il (31), de leg, 16; C., 6, 38, de verb. signif,, 4,
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"Sau cu o substituție vulgară şi deci cu un legat condiţional %, 
- Sau cu o substituție fideicomisară, de care vom vorbi 

mai jos şi care mare nimic condiţional 50, | 
3) Când mai multe persoane sunt honorate conjucliv se - 

poate să avem de a face cu colegatari, după cum vedea mai jos 51, 
D. Am spus, că filiifamilias şi robii pot îi honoraţi. 
Quid, dacă honoratus este un filiusfamilias, on un rob al. 

lui oneratus ? Fiindcă ei, la'nceput, dobândeau pentru - paterfa- 
milias, ar urmă, ca ei să dobândească liberalitatea pentru one- 
ratus. Aceasta nu 'se 'poate ! Deci legatul, ori fideicomisul nu vor 
fi valabile. — Dar, dacă la deterirea moştenirii” filiusfamilias de 
mai sus va fi sui juris, iar robul va fi desrobit, atunci legatul, 
ori fideicomisul vor fi valabile %2,. IE 

Quid, dacă un filiusfamilias numit moştenitor, ori un rob 
numit moştenitor, sunt însărcinaţi cu legate, ori fideicomise în 
folosul lui paterfamilias al lor 2. Aceste legate sunt valabile. Dar 
ele încetează să mai fie valabile, dacă la data deferirii lor există 
încă potestas (fie patria potestas, fie dominica potestas) 5. 

Secţia II. 

ÎN CE. CHIP POT FI FĂCUTE LEGATELE, ORI FIDEICOMISELE 
- SINGULARE. |. ” 

Formalităţile legatelor şi ale fideicomiselor singulare. 

2 $583, 

i Legatele pot fi făcute, la'nceput, numai prin testament, mai 
târziu şi prin codicili şi în forma codicilară,. p. c. şi chiar 

*49) D., 18, 5, de hered, instit,,-24, 25, 26; D., ll (31), de leg, 50, pr., 71 3 13; D., 33, 4, de adimendis leg. 3 SS 1—4; D., 35, 1, de condic. «i 
demon.. 101, pr. — V. mai jos $ 5i6, p. 1106 şi urm. 

50) V. mai jos $ 516, P...—D., | (30), de leg, 114 S$ 14 şi 183; D„ul 
(31) de leg, 32. $6, 67 pr. şi$$ 1—7, 69 81 şi urm; D., 36,1, ad. Se, Trebeli., 51 $ 2; C., 6. 43, de fiderc., 30. 

51) V. mai jos $ 527, pu... 
52) Cajus, 2 $ 244; Uipian, Reg., 24 $ 23; ]., 2, 20, de legatis, $ 33; 

D., ], (30) de /eg., 69 pr., Și $$ 3-5; D., 36, 2, guando dies leg. cedat, 17, 53) Cajus, 2 $ 245 Ulpian, 24 $ 24; J-> 2, 20 de leg. $ 33; D, 1 (30), de leg., 25, 91 pr.; D., 36 2, quando dies leg. cedat, 17. , . 

/
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printr'o simplă declarare adresată lui oneratus.— Fideicomisele 
pot îi făcute, la'nceput, făr'de nici o formă, chiar printr'un semn, 
etiam nutu, iar mai pe urină ca şi legatele. 

A. Priri testament, 

|. Testamentul trebuie făcut cu formalităţile ştiute !. — Ca 
şi pentru numirea de moştenitor se poate, ca pentru numirea de legatar să se trimeată la alt înscris (d. p. la codicili) 2, 

Până la Justinian legatele făcute prin testament trebuie pre- cedate de numirea de moştenitor (heredis institutio) 3.—De aceea, 
după cum am văzut, legatul -nu este valabil, dacă e făcut 
pentru timpul de după moartea moştenitoruiui (post mortem heredis inutiliter legabatur) 4. | 

De la Justinian nu mai trebuie, ca numirea de moştenitor să precedeze legatele5, | 
Din vremea Severilor, clauza codicilară face, ca un testa- „ment, care nu poate produce efecte ca testament, să poată pro- . duce efecte cel puţin ca nişte codicili şi deci, ca legatele cu- prinse în acel testament să fie valabile, . << - 
Theodosiu II obligă pe moşteaitorul instituit întrun testa- ment cu clauza codicilară să declare, dacă vrea să-şi ia calitatea 

de moştenitor direct, ex testamento, ori de moştenitor fideicomisar, „Şi nu-i îngăduie să revină asupra alegerii de cât numai dacă e scoboritor, ori suitor al defunctului 7, 
De la Justinian este de ajuns forma codicilară, adică numai 5 martori în loc de 7 (afară de celelalte formalităţi, a- dică afară de Capacitatea martorilor, de unitas acius, de sub- scrierea înscrisului de cătră testator şi martori şi de pecet- luire) 5. Când se. întrebuinţează forma codicilară, nu mai este ne- voie de vorbe anumite, ci se pot întrebuinţă ori ce vorbe. 

II. Fideicomisele, putând fi făcute chiar printr'un semn, cu 

  

1) V. mai sus $Ş. 408—414, p. 812—895. 
_2) V. mai zus Ş 414, n. 42. p. 844. 

3) V. mai sus $ 509 n, 29, 
4) V. mai sus $ 509, n, 31. | N 
5) V. mai sus $ 510, n. 13 p. 1092 și Ş 51, n. 11, p. 1093. — ]., 2 20, de legatis, $ 34. : ” | 6) V. mai sus Ş 415, n. 7, p. S27. 
7) C 6, 36, de jure codicill, S $ 1 a şi 2. . 
8) V. mai sus $ 415, n, 9, p. 828. — D, 28,7, de jure codicill, 1 Ş 4.



—- 1103 —- 

atât mai mult pot fi făcute prin testament. Dar, nu e nevoie, ca 
ele să fie precedate deinumirea de moştenitor €, 

B. Prin codicili. 

Inainte de Constantin şi Costanţiu legatele pot fi făcute 
prin codicili, numai dacă aceştia sunt confirmaţi prin testament. 
Fideicomisele, putând fi făcute etiam nutu, cu atât mai mult pot 
îi făcute prin ori ce fel de codicili, chiar şi prin codicili ne- 
confirmaţi 10,. 

„De la Constantin şi Constanțiu legatele pot îi făcute prin 
codicili neconfirmaţi, dacă au fost faţă sau 5 martori (codicili 
scrişi), sau 7 martori (codicili nescrişi)!!, 

De la Theodosiu [| (424 d. Ch) fideicomisele trebuie făcute 
prin codicili faţă de 5 martori, ori de 7 martori 2, 

In sfârşit, de la Justinian, care “a reprodus rândueala lui 
Theodosiu Îl,. schimbând'o puţin, legatele şi fideicomisele ” pot fi 
făcute şi în formă codicilară, faţă numai de 5 martori?3, 

C. Printr'o simplă declarare adresată lui oneratus. 

Pe la sfârşitul anului 531 d. Ch. Justinian a mai rânduit, 
ca atât legatele cât şi fideicomisele să poată îi făcute şi printr'o 
simplă declarare îndreptată cătră oneratus 14. 

Dacă oneratus este de faţă, declararea se face prin viu graiu, 
In acest caz fideicomisul este numit fideicommissum praesenti 
heredi injuncium, fideicommissum orale. — Dacă oneratus nu-i de - 
faţă, lipseşte, declararea se face printrun inscris, ce se comunică 

“lui oneratus, 
- Declararea trebuie să fie făcută faţă de 5 martori.— Dar, dacă e. - 

făcută sau faţă de mai puţini martori, ori chiar tără de martori, 
„atunci acel, care vrea să se prevaleze de liberalitate, n'o poate 
dovedi de cât, dând jurământ lui oneratus, asupra realităţii şi 
câtimei ei. lar oneratus, dacă 'nu jură, că n'are cunoştinţă” de. 
declaraţia de mai sus, trebuie să execute liberaliatea. 

  

9) V. mai sus $ 510, n. 13, p. 1092, 
10) V. mai sus $ 511, n. 6, p. 1093 şi $ 510, n. 7, p. 1091, 
11) V. mai sus $ 415, n. 8, p. 827. 
12) Th. C., 4, 4, de iestam. et codicil., 7$ 2. 
13) C., 6, "26, de coaicil., 8 $ 3. — V. mai sus $ 415, n, 2 P 828.. 
14) C,, 6, 42, de Jideic. 32; |., 2, 23, de fideicom. heredit.,
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Cuprinsul legatelor şi al fideicomiselor singulare, 

$ 514. Obiectul liberalităţii, 

Obiectul liberalităţii (legat, ori fideicomis) trebuie să fie 0. valoare patrimonială şi anume : | | 
Sau lucruri corporale, fie species, fie determinate numai in genere. j 
Sau lucruri incorporale, fie jura in re aliena,- d: p. usus- fructus omnium 'bonorum, fie creanţe, ca obligationes' faciendi (de „pildă, a învăţă pe cineva un meşteşug, artificium docere ş. a.) 

ca prestaţiuni periodice, ca liberări de datorii ş. a. 
Dacă obiectul legatului nu-i o valoare patrimonială, ci, de pildă, o adopţie, ori o emancipaţie, legatul nu-i “valabil 1, | 
|. Fiindcă în dreptul nou liberalitatea (legatul ori fideico- 

misul) dă naştere unei obligaţii, valoarea patrimonială trebuie 
„să întrunească aceleaşi însuşiri, ca şi prestaţiunea unei obligaţii 2, 

şi anume: 
1) Să prezinte un interes. pentru honoratus, 
2) Să fie o prestaţiune determinată, ori cu putinţă de deter- minat cel puţin la data, când trebuie să fie adusă la indeplinire. 
3) Să fie o prestaţiune posibilă, legală şi morală. De aceea: Dăcă lucrul lăsat nu mai are fiinţă, liberalitatea este nulă. De pildă: -S'a lăsat banii, care se găsesc în casa de bani (arca) ; pe urmă 

aceşti bani au fost cheltuiţi de testator; legatul nu-i valabil 3.— 
Dacă lucrul lăsat lui honoratus este un lucru propriu âl acestuia, 

„ liberalitatea de asemenea este nulă; căci aceea ce este a] nostru, nu mai poate fi făcut al nostru 4. — Deasemenea legatele de a face parţial o prestație indivizibilă de a.da un ins dintr'un ge- NUS, care nu mai există în natură, de a da un lucru, care n'a existat nici odată sunt nule; căci În toate aceste cazuri presta- țiunea este imposibilă fiziceşte. — Dar se pot lăsă legat lucruri viitoare 5, — In sfârşit, legatele de a face o. prestaţiune ilegală 

  

1) Dl (30), de legatis, 41, $ 8, 114 $ 8. — Cf, D., 35, 1, de condic. et demonstr., 92. . , 2) V. mai sus $ 206, p. 33—39, 
3) D., ! (30), de fegatis, 65 pr., 108 $10. 
4) ], 2, 20, de legatis, Ş 10. . " 5) ] 2, 20, de lepatis, $ 7; D., 1 (30), de legatis, 24, D., 1 (32), de legalis, 17.
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(d. p. a da un lucru extra commercium $), ori imorală sunt nule 7, Dar, dacă oneratus nu are, nu mai are, ori nu poate do- bândi lucrul lăsat (nu-i în commercio al său), liberalitatea este valabilă; căci în îndoeală el trebuie să dea aestimatio a acelui lucru, pentru ca honoratus să-l poată dobândi 8, 
Quid, dacă lucrul lăsat legat nu-i in commercio legatarii? Legatul, de regulă, nu-i valabil 9— Dar, dacă va fi vădit, că tes- fatorul a.voit în orice caz să facă o liberalitate în favoarea le- gatarului, atunci acesta va li îndrituit să ceară aestimatio a lu- crului 10 a 

| „ Quid, dacă lucrul lăsaţ legat este res litigiosa? Deşi lucru- rile litigioase nu pot îi înstreinate, totuşi ele pot fi lăsate legat, Theodosiu 1 îndritueşte pe legatar să ceară aestimatio a lucrului, ori'a;îndrituirii litigioase !!. — Justinian priveşte legatul ca aleatoriu, având de obiect rezultatul procesului, care va fi continuat de „moştenitor şi'n care legatarul poate să intervină pentru a veghea asupra intereselor sale 2, ” , 
II. În orice caz valoarea lucrului lăsat nu poate întrece „ câştigul (lucrum), pe care oneratus îl are din liberalitatea primită, | Ceea ce întrece acest câştig este nevalabil (inutiliter relişuitur) %, 

$ 515. Numirea Ii honoratus. 
Voința exprimată a aceluia, care face liberalitatea (legatul, ori fideicomisul) irebuie, în general, să întrunească aceleaşi e. lemente, ca şi voinţa exprimată a testatorului, adică să fie a- devărată, să armonizeze cu voinţa internă, să fie cerţă şi să nu a 

| | 
6) Ulpian fReg., 24 $ 9; [., 2, 20, de Iegatis, $ 4; D,, 1. (30), de legatis, 39 S$ 8-10; C., 6, 37, de legatis, 14; D., 1 (30), de legatis, 21 $ 2, 41 SŞ1 şi urm., 42, 43 pr; C, 8, 10, de aedificiis Privaiis, 2, | 7) D. 28, 7, de condie insiit, 15; D., 1 (30), de fegdtis, 112, $ 3; D, 35, 1» de condic. et demonstr.. 71 $ 2. | Si 8) D. 1 (30), de legatis, 40; D., 4 (31), de legatis, 49 $ 3; ]., 2, 20, de legatis, Ş ă, 

Pi 9) D, 11 (31), ae legalis, 49, ş 2; D., 41,1, de ada. rer, domin., 62; D, 1 (30), de egatis, 112, pr. 114, $5, 
. +10) D., 1 (30), de legatis, 40. 

11) C, 8, 37, de litigiosis, 3. 
12) Novella, 112, cap. 1. 
13) D., 1, (30) de legatis, 114 $ 3 in fine.
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fie înrâurită nici de năzuinţe imorale şi nici de eroare, de vio= - 
lenţă ori de dol!. — De aceea: 

Persoana lui honoratus trebuie să fie determinată 2. . 

- Orânduelele perplexe şi captatorii sunt nule 3. 
Orânduelile poenae nomine fac, înainte de Justinian, ca 

legatele să nu fie valabile şi de la Vespasian ca şi fideicomi- 
sele să nu fie valabile. — De la Justinian legatele și fideico- 
misele poenae nomine sunt valabile, ca liberalităţi condiţionale, 

afară numai dacă liberalitatea atârnă de o condiţie impo- 
sibilă, ilegală, ori imorală; căci, în acest caz condiţia nu-i pri- 
vită ca nescrisă 4, 

Orânduelile prepostere înainte de Justinian sunt nule.—De 
la Justinian sunt valabile, privindu-se ca nescrisă clauza, care 
făcea ca orânduelile să producă efecte înainte, ca liberalitatea 

„să fie dobândită 5, . 

Ş 516. Substituţii de honorati: Substituţii vulgare — 
Substituţii fideicomisare. Fideicomisul de familie. 

"A. Subslituţii vulgare de honorati. 
|. Substituţia vulgară de honorati este orândueală, prin care: 

qui legat, ori qui fideicommittit numeşte în râud subsidiar un ho- 

noratus pentru cazul, in care honorutus numit în rândul întâiu 

mar dobândi liberalitatea. 

II. O astiel de orândueală poate îi făcută sau expres, sau tacit, 

Expres. De pildă: Dacă L. Titius nu va ajunge legatar, 
atunci C. Sejus să fie legatar. 

- Tacit, De pildă: L. Titius şi C. Sejus, care din amândoi 

va trăi, să fie legatari.—In acest caz, dacă vor trăi amândoi, a- 

tunci amândoi vor fi 'legatari; iar dacă unul din ei va muri, 

atunci supravieţuitorul va fi legatar şi va dobândi întreg legatul !. 

1) V. mai sus $, 417, p. 837 şi urm, 

2) V. mai sus Ş. 512. C.I. p. 1100.: 

3) D., 35, 2 ad. leg. Falcia., 65 in fine; D., 1 (30), de legatis, 61. 
4) Cajus, 1 $$ 235—237, 243, 248; Ulpian, Reg., 24 $ IT 25 £ 13; 

D., 34, 6, de his qu poenae nomine relinq.; C, 6, 41, eodem., |; ]., 2, 20, 

de legaiis,' $ 36. ' 
5) C., 6, 23, de testam., 25; . 
'1) D., 28, 5, de hered. instit., 24, 25 şi 26; D., 11 (31), de leg., 77£: 

32; D,, 34, 4, de alimentis leg. 3 $ 1; D., 86,1, ad Sc. Trebell.; 57 $2.
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III, Substituţia vulgară de honorati nu-i altceva de cât o liberalitate (legat, ori iideicomis) condiţională, a căreia eficaci= ' tate atârnă de aceea, ca honoratus numit în rândul întăi să nu dobândească liberalitatea, ” 

B. Substituţii fideicomisare. 
Substituţia fideicomisară 2 se deosebeşte de substituţia vul- " gară prin aceea, că mare nimic condiţional. — Ca să producă 

efecte, ea nu cere de loc, ca honoratus numit în rândul întâi să nu dobândească liberalitatea. Din potrivă, ea presupune, că el o dobândeşte şi deabia atunci intervine o condiţie, ori un termin, care, când se împlinesc, fac, ca liberalitatea să treacă la altă persoană. 

|, Substituţia fideicomisară este orânduealâ, prin care tes- tatorul impune legatarului, ori fideicomisarului sarcina de a păstră " liberalitatea, care i se lasă, şi, sau la moartea lui, sau după un răstimp determinat, s'o treacă altei persoane, care, la rândul ei, ” „poate fi însărcinată s'o păstreze şi S'0 treacă mai pe urmă altei persoane ş. a. m. dă, | | 
1) Pentru ca această substituție să tiv valabilă se cere în- 

+ 

trunirea a trei elemente : Voința de a face o substituție fideico- - 
misară, un 'obiect şi un oneratus. | . 

- Voința de a face o substituție de acest fel poate fi arătată “sau expres, sau tacit, adică să reiasă din cuprinsul orânduelii. De pildă: Oprirea de a instreină liberalitatea, când e făcută în folosul unei persoane determinate, cuprinde o astfel de voință, Dar, în îndoeală, acea oprire este numai nudum praecepturn *, Obiectul, poate îi san un lucru determinat, sau mai multe lucruri determinate. a 
Oneratus poate fi'sau un legatar, sau un fideicomisat cu titlu singular, 
2) Substituţia fideicomisară produce efectele următoare: 
Oneratus este obligat să păstreze neatinsă liberalitatea, pe 

  

2) V. Maynz, |. c., Il, $ 419, n. 96, 
„5) Di 1 (30), de leg., 114 $$14 şi 18; Du (31), de leg, 32 $ 6, 67 "pr. şi S$ 1—7, 69 $$1 şi urm.; D,, 36, 1, ad Se. Trebell., 571 $ 2; C, 6, "43, de Jldeic,, 30. 

| 4) D., 1 (39), de lee., 114 $ 14; D,„u (31), de leg, 88 $ 16; D., ui (32), de leg., 39; D., 35, 1, de condic, et dem., 36 $ 1.
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care o primeşte; de aceea, nu-i îndrituit să înstreineze bunurile, - 

“care o alcătuesc 5, Deasemenea este obligat sau să treacă, sau 
să lase persoanelor arătate acele bunuri în starea, în care le a 
primit. — Acest oneratus nu-i îndrituit la quarta Falcidia €. 

Honoratus dobândeşte liberalitatea potrivit regulelor de la 
legate şi fideicomise 7. — Dacă oneratus înstrăinează bunurile, 

viitorii honorati (fideicomisari) pot, înainte de Justinian, să in- 
tenteze imediat persecutio fideicommissi 5. Dela Justinian, înstrei- 
nările sunt nule de plin drept, iar bunurile înstrăinate pot fi ce- 

rute înapoi cu rei 'vindicatio 9. | Dar, dacă viitorul fideicomisar 

se'nvoeşte la înstreinare, printr” aceasta renunță la îndrituirile 
de mai sus W, 

IL. Fideicomisul de familie, Aplicarea cea mai însemnată a 
substituţiei fideicomisare este fideicomisul de familie. 

1) Fideicomisul de familie 'este substituția fideicomisară fă- 
cută în folosul unei familii, fie a testatorului, fie a altei persoane !!. 

2) Dacă honoratus nu-i arătat, oneratus poate trece libera- 
litatea oricării rude. îi va plăcea, dar nu unui extraneus 2.—Dar, 

dacă oneratus nu alege, atunci rudele în şirul, în care vin la 

moştenirea ab intestato, şi, în lipsă acestora, soțul supravieţuitor 
al celui din urmă fideicomisar rudă, sunt t îndrituiţi să ceară fi- 
deicomisul 13, 

3) Fideicomisul de familie se stânge : Dacă nu mai există 
nici rude, nici soţ succesibi! 11. Dacă toţi succesibili în vieaţă 

5) D, 1 (30), de leg. 114 $$ 14, 15 şi 16; D, ii 30, de leg., 69 Ss 
| şi 3, 77 $ 27, 78 $$ 3 şi4; D., 1il (32) de leg., 38 $ 3; Novella 159,eap. |. 

” 6) D, 35, 2, ad leg, Fale., 47 Ş 2, 

DD, ft, 188,55 $2. — V. mai jos $525,p. 1129, 
8) V. mai sus n. 4. 

9) C., 6, 43, comm. de leg. et fideic., 3$3, 
10) D, 1 (30), de Zeg., 120, $ 1; D., 11 (31), de leg, 77 Ş 27, C, 6, 42, 

de fideic., M, 
11) D., 1 (30) de leg, 114 $$14—18D, 1 "(31), de leg., 32 $ 6, 67 

pr. şi S$ 1—7 69 $$ 1, 3 şi 4,77 $27. ” 
12). D., 1 (30), de leg., 114 $ 17; D., [i (31), de leg, 67 pr. şi $ 2; C., 

6, 42, de fedeic., 4, - 
13) D.,.29, 7, de jure codicill, 3, pr; D., 1 (30), de leg., 11% $$ 15-18, 

D., li (31), de leg, 67 $$ 3—7, 69$ 3 şi 4; D., 36, 1, ad. Sc, Trebell; 
57, $ 2; C,, 6, 38, de verb. signif,, 5, 

14) D., 1 (31), de leg, 77 $ 27.
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se'nvoesc, ca să se înstrăineze bunurile cuprinse în fideicomis 35, Şi, de la Justinian. nici un fideicomis de familie nu poate dură mai mult de patru generaţii 16, 

Ş. 517. Accidentalia: Terminul, condiția, modus. 

Aceste trei accidentalia sunt tratate mai liber, când e vorba de legate şi de fideicomise particulare (singulare). 

A. Terminul (dies) 
I. Terminul rezolutor.. - Dacă uzutructul, emifiteuza, superțicia şi ipoteca au fost lăsate legat (ori „ideicomis) cu termin rezolutor (dies ad quem), sosirea terminului face, ca liberalitatea (legatul ori fideicomisul) să se stângă! | ” 
in afară de aceste Cazuri, sosirea terminului rezolutor nu face înainte de Justinian, ca  liberalitatea (legatul ori fideico- misul) să se stângă, ci dă celor interesaţi o exceptio doli contra „exerciţiului îndrituirilor cuprinse în acea liberalitate2 — De la Justinian, honoratus (legatarul, ori fideicomisarul) trebuie să dea garanţie, că va înapoia liberalitatea (legatul ori fideicomisul), când va sosi terminul rezolutor 3 
II. Zermminul. suspensiv, 
Terminul suspensiv (ies a quo) face numai, ca, executarea legatului să fie amânată 4, 

B. Condiţia (condicio). 
|. In ce priveşte condiţia rezolutorie. trebuie să se facă de- . osebirile de mai sus. 5, 

” 
! ” 

. . 15) D.. 1:(30), de leg., 120 $ 1; D..1l (31), de leg, 77 Ş 27; C., 6 42, de fideic.. 1, ” Ed - 16) Novella 159, cap. ]. 
1) Paul, Sent,, 1, 6, 33; Vatic. fragm., 48 şi 52; D., 7,3, quando dies ususfr. legali cedat. 1 $ 3; D.. 32, 2, de usufruclu legaiis, 6; C., 3, 33, de USujr.» 12, pr. — V. Maynz |. Co. II] $ 418, n. 21 şi 23. _ „- 2) D., 1 (30) de legatis,.55, D., 34, 3, de, liberat. legata, 3 Ş 4; D., 44, 1, 

: 
7, de oblig, et act, 44 ş 

Pui 

3) C,. 6. 37 de legatis, 26 pr. 4) D., 35,1, de condi, e! dem, 1 pr. şi S$1 — 2, 79 pr; D, 36, 2, guando dies leg. cedat, 4 ŞI. ” 5) V. mai sus n, | şi 2.
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Ile Condiţia suspensivă adăogată la un legat, ori un fidei- 
comis produce efectele următoare: 

1) Pendente condicione, 
Honoratus (legatarul, ori fideicomisarul) are numai o îndri- 

tuire eventuală, 'dar nu dobândeşte nimic şi deci nu poate trece 
nimic moştenitorilor săi 6, — Dar: 

Indrituirea eventuală poate servi de bază saula o garanţie 
(fie reală, fie personală), sau la o novaţie 7. 

Honoratus poate luă măsuri «conservatoare; mai ales poate 
- cere caulio servandorum legatorum causa 8, 

Honoratus, dând cautio Muciana, poate cere chiar execu- 
tarea unei liberalităţi (legat, ori fideicomis) lasat sub condiţie 
potestativă în ce-l priveşte, dar negativ concepută *. 

2) Existente condicione. 
Honoratus dobândeşte îndrituirea la liberalitate (legat, ori 

- fideicomis), Dar: 

In ce priveşte legatul per damnationem şi ideicomisele con- 
diția împlinită mare efect retroactiv 10, 

In ce priveşte legatul per. vindicalionem este controversă 
între cele două şcoli!!, dacă are, ori nu efect retroactiv. De 

„la Justinian, se pare, că s'a admis, că n'are efect râtroactiv12, 

3) Defficiente condicione. 
Liberalitatea cade. | 

Condiţia este privită, că nu s'a împlinit, dacă honoratus 
(legatarul ori fideicomisul) moare înainte de implinirea condiţiei. 

III, Reamintim, că se consideră ca nescrise condiţiile im- 

posibile, ilegale, imorale, derizorii şi inepte 8, 

C. Modus. | o 

Mijloacele de a asigură executarea sarcinelor impuse unui. 

legat, ori unui fideicomis sunt numai indirecte: 

6) V. Maynz, |. c., Ill, $ 418, n. 33. 
7) D., 20, 4, qui potiores in pign., 9 JS 2; D., 46, 2, de novat..,8 SS 1 

şi 2; D, 46, 4, de acceptil., 13 $$ 7, 8 şi 9 
8) D., 36, 3, ul legat. seu fideic. servand. causa caveatur, 
9) V. mai sus $. “422, n. 20 şi 21, p. 864. 
10) D., 44, 7, de oblig. et act., 42 pr -V. Mayuz |. c,, Il, $ 418, n. 

42 — %, 
11) Cajus, 2 $ 200. 
12) V. Maynz, |. c., III, $ 418, n. 46—62, 
13) V. mai sus Ş. 422, n. 7—9, p. 862,



— nu = ” 
“Oneratus poate refuză predarea liberalităţii, până ce . ko- noratus dă garanție, ca să asigure executarea sarcinelorii, 
Dacă honoratus se găseşte în posesia liberalităţii şi nu: împlineşte sarcina, oneratus poate să reclame prin actio utilis, ca honoratus să înapoieze liberalitatea 15, 

D. Legatul făcut, cum legatarius morieiur, este un legat cu. 
termin, care este imediat dobândit de legatar, dar care este exi- gibil deabia la moartea legatarului 16, 

Legatul făcut, Cum heres morietur, cum heres voluerit, cum 
legatarius voluerit este un legat cu condiţia, ca legatarul să su- „ Pravieţuească lui oneratus 11, | 

Deasemenea sunt condiţionale legatele făcute peutru ziua, 
când o persoană de al treilea va muri 15, când moştenitorul ori 
0 persoană de al treilea va atinge o vârstă determinată 19, 

Quid, dacă legatul e făcut pentru ziua, când legatarul însuș. . va atinge o vârstă determinată ? Controversă ! Unele izvoare 
spun că un astfel de legat e condiţional 2, — Javolenus e de 

„părere, că legatul este cu termen suspensiv (ex die) şi deci e 
dobândit de legatar din clipa sosirii lui dies cedens, dar nu-l poate 
cere de cât ]a sosirea termenului fixat“ prin testament, fiindcă testa- 
torul, amânând executarea legatului, a avut intenţia ca să încredinţeze: 
lui Oneralus administrarea valorilor lăsate legate, iar nici de cum, 
ca să facă să atârne liberalitatea de un termin nederminat (dies: 
incertus) 21.— Dar, ce-i de făcut, dacă nu putem recunoaşte, ba nici 

  

14) D.» 11, 7, de relig,, 12 Ş 4; D., UI '(3), de legatis, 19; D., 35,1, „de condi. et dem., 40 $ 5, 71, 80. . ÎN 15) D.; 33, 1, de annuis legatis, 21 $ 3; D., 33, 2,:de usu usufr. leg., 17, 16) D., 85, 1, de condie. et dem., 79 pr. şi 72 $ 5; D., 36 2, quando dies leg. cedat, 4 $1. - 
17) Du II (31) de legatis, 42 Ş$ 1, 67 $ 7, 77 Ş 10; D., 33,1, de con- dic, et dem., 1 Ş 2, 79$1;D, 36, 2, quando dies leg. ced,, 4 pr., 13 in fine.— D., Il! (32), de leg, li $6. — D., 1 (30), de leg, 65 $ 1. —V. Maynz, |. c. Il $ 419, n. 36 şi $ 420, n. 42, - a 18) D., 35, 1, de condic. et dem., 40 $ 2; C., 6, 24, de hered, instit., 9, „19 D., 33,1, de annuis leg., 18 $ 2; D., 36, 2, quando dies leg. ced., 21 pr. — V. Maynz, |. e. Ul $ 418, n. 75 in fine. 

„__20) D., 1 (30), de leg. 49 $3 1,2 şi3;D, 36, 2, quando dies leg. ced,, 21 pr., 22 pr, 26 ŞI, 
21) D, 36, 1, ad.Se. Trebell., 46. — Ct. C., 6, 52, quando dies legati cedit., 5. — V. mai jos, $ 524, n. 20, p. 1127.
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macar ghici, care a fost intenţia testatorului ? Unii romanişti sunt 
de părere, că în acest caz trebuie de admis, că. avem de a face 
cu un legat pur şi simplu (ex d/e), iar nu cu.-un legat condiţi- 
onal. In favoarea acestei păreri se invoacă argumentele urmă- , 
toare: Intenţia testatorului de a face o liberalitate este sigură. 
Deci, potrivit cu regulele generale de tâlcuire, trebuie să tâlcuim 

- un astfel de legat aşa, ca să producă sigur efecte 22. - 
Deşi legatul făcut cum heres morietur e. valabil, totuşi le- 

gatul făcut pridie guam heres morietur nu-i valabil, — De ce? 
Cajus ne spune, că această deosebire: nu-i. raţională 2%. - 

„ Legatul făcut post mortem legatarii este nevalabil. — Justi- 
nlan a desființat aceasta 2, 

Secţia ul. 

NEVALABILITATEA LEGATELOR ȘI A FIDEICOMISELOR. 

Pricini de nevalabilitate, care au ființă de la'nceput. 

$ 518. 

A.. Neexistenţa originară (de la'nceput) sau a testamentului, 
sau a codicililor, prin' care s'a lăsatliberalitatea (legatul, ori fi- 
deicomisul) implică nulitatea iiberalităţii 1.— Această nulitate nu | 
încetează, chiar dacă moştenitorii oneraţi ar fi chemaţi la moş- 
tenirea ab ințestato şi ar succedă ab intestato. | 

Dar, dacă testatorul a avut grija să întrebuinţeze clauza co- 
- dicilară, prin aceasta senlătură efectul neexistenţei testamentului 

şi liberalitaten este valabilă 3. | E 
B. Nevalabilitatea orânduelii (fie testamentare, fie codicilare), 

"care cuprinde liberalitatea, nevalabilitate pricinuită sau de e- 
Toare, sau de dol, sau de violenţă, sau de senatusconsultul Li- 
bonianum, sau fiindcă orândueala e perplexă, ori captatorie 4, 

  

22) V. Maynz, 1. c., III, $ 418, n. 78 şi 79. 
23) Cajus, 2, $ 232. 

24) ]., 2, 20, de legatis, Ş 33. 
1) V. mai sus, $ 426, p. 871. 

2) D., Il (31), de leg., 8. 

3) V. mai sus $ 415, n. 7, p. 827. 
4) V. mai sus Ş 417, p. 837 şi urm.
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Dacă liberalitatea lovită de o astfe] de nulitate e grevată . de o altă liberalitate (sublegat, ori subfideicomis) şi aceasta-e nevalabilă, afară de în cazul senatusconsultului Libonian 5, 
C. Lipsa de testamenti faclio passiva în persoana lui ho- noratus, afară de cazurile, în care konoratus este un prins de 

răsboiu, ori un condamnat la deportare, p. 'c. şi când e vorba de legate (ori fideicomise) de alimente 6, 
D. Imposibilitatea, ilegalitatea, ori imoralitatea presta- țiunii,. care face obiectul liberalităţii, De pildă: Darea unui. lu- cru extra commercium. Darea unui lucru al lui honoratus p. c.: şi a oricărui alt lucru; care nu poate fi lăsat legat7. 
Quid, dacă imposibilitatea, ilegalitatea, ori imoralitatea | obiectului liberalităţii există la data facerii acesteia, dar dispă- Tuseră la data morţii lui qui legat, 'ori qui fideicommiltit 3 De pilda: S'a lăsat legat un lucru al legatarului şi când moare testatorul, lucrul nu mai este al legatarului. — La această între- bare răspunde regula Catoniana. Să ne îndeletnicim întrun pa- ragrat specia] cu această regulă, 

$ 519. Regula Catoniana !. 

A. Această regulă a fost stabilită de la'nceput numai pentru legate, care pe atunci nu puteau fi făcute de cât prin testamenț, __Deci, ea eră privitoare numai la legatele făcute prin testament; "iar nu şi la fideicomise, Justinian, contopind legatele cu fidei- comisele, a făcut, ca ea să se aplice şi la fideicomise. 
B. Fiindcă regula Catoniană eră privitoare la'nceput numai la legatele făcute prin testament, de aceea ea sună în următorul - chip: Legatul, care ar fi fost neexistent, dacă testatorul ar fi murit, când a făcut testamentul, acest legat nu-i valabil, ori când vafi murit testatorul. (Quod si testamenti facti tempore decessisset 

  

5) C., 6, 51, de caducis toll., 1 $ 9 in Jine; D., 34,8, de his Quae pro -non scriptis, 5; D., 48, 10, de lege Corneha de falsis ei de Sc. Libon., 14 Ş 2, în fine. | . 
6).V. mai sus $. 512, n. “4, p. 1099 şi 1100. 
7) V. mai sus $. 514, n. 4,p. 1104. - 
1) D., 34, 7 de regula Catoniana.
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“destator inutile foret, id legaturm, Quandocumque decesserit, non 
valere) 2, 

„|. Această regulă îşi are obârşia în cunoscuta regulă „id, 
“-guod initio vitiosum est, non poiest tractu temporis convalescere“ 3 
în care s'a precizat, că prin initium trebuie să se nţeleagă data 

„ facerii testamentului 4. 

|]. Zemeiul regulei Catoniane este ficţiunea, că testatorul, 
făcând orânduelile în vederea morţii sale, le face şi pentru cazul, 
când ar muri imediat, în cât valabilitatea lor trebuie să se judice 
după raporturile juridice, care aveau fiinţă la data facerii tes- 
tamentului 5. 

III. Regula Catoniană se “aplică în toate cazurile, în care 
«data morţii testatorului coincide cu dies cedens, cu data la care 
orândueala cuprinzând legatul ori fideicomisul. ajunge act înfi- 
ințător de îndrituiri. Aceasta se întâmplă în următoarele cazuri: 

1) Când se lasă legat lucrul propriu al legatarului 6; | 
2) Când se lasă legat materialele de construcţii întrebu- 

inţate la o clădire. Aceasta datează de ia Claudius, care a rân- 
duit, ca astiel de materiale să fie extra commercium pentru legate 7.: 

3) Când se lasă un legat sau unui filiusfamilias, sau unui 
rob al instituitului oneraius (adică al unui moştenitor numit şi: 
însărcinat cu legatul) 8, - 

4) Când se lasă un legat propriului rob al testatorului 9, | 
5) Când se lasă legat un lucru, care nu este in commercio 

a honoratului 10, 

IV. Regula Catoniană n4 se aplică: 
1) În cele dintâi trei cazuri din paragraful precedent [ne- 

existenţa originară a testamentului, ori a codicililor, care conţin 
Aiberalitatea, nevalabilitatea orânduelii. (fie testamentare, fie codi- 

2) D., fh.t,lpr. 
3) D., 50, 17, de reg. jur., 29, — V. Vol.1,.1$ 

'4) Cajus 1, $ 224. — V. Maynz, |. e. ll, $ 430, n. 14 şi 15, 
5) Cajus, 2 ş 234. 

-6) ]., 2, 20, de Ilegalis, Ş :0; D, 1 (30), de leg, 41 8 2; C., 6, 37, 
„de leg., 13, 

7) D., 1 (30), de leg., 41 $ , 
8) Cajus, 2 $ 244; Ulpian, e 24 $ 23; |. 2, 20, de leg, $32;D,, 

28, 3, de hered, instiţ., 89. 

9) D.. 28, 5,'de hered. instit., 89. „- 
10) V. aynz, 1. c., II], Ş 439, n. 22 in fine.
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cilare), care conţin liberalitatea, nevalabilitate pricinuită sau de eroare, de dol, de violență, de Senatusconsultul Libonian, sau fiindcă acea orândueală e perplexă, ori captatorie, sau fiindcă honoralus ware testamenti factio passiva 11] liberalităţile nu sunt şi nici nu pot ajunge vreodată valabile, aşa că nici nu poate fi vorba de aplicarea regulei noastre. ” 
In Cazul, în care testamentul fusese viciat prin preteriţia unui Sus, chestiunea fusese controveisată: Proculianii susțineau, că testamentul poate să producă efecte, dacă suus murise înainte de deschiderea moştenirii. Cassianii sau Sabinianii susțineau, că -nici în acest caz testamentul nu poate produce efecte.— Această din urmă părere a biruit 12, 
2) În cazurile, în care data morţei testatorulu şi dies cedens nu coincid. Aceasta sa întâmplă: i La legatele condiţionale. In aceste legate dies cedens are loc deabia la. împlinirea condiţiei, chiar dacă testatorul ar muri imediat după facerea testamentului, Deci, dacă pricina, "care se'mpotrivea unui legat, va fi dispărută la data lui diens cedens, legatul va produce efecte 1, o | ' La legzatele care produc efecte, nu la data morţii testato- rului, ci la data dobândirii. Aşa este, când legațui e pus în sar- . cina unui moştenitor voluntar! (iar nu şi când e pus în sarcina unui moştenitor necesar) î5, , | 
La legatele făcute pentru cazul, în care testatorul nu va muri imediat, ci va Supraviețui unei date arătate I6, De pildă: Un bolnav, ca să-l facă pe medicul său să-] caute bine, spune prin testament, că dacă va supravieţui datei de 1 lanuare viitor, lasă acelui medic un legat de 100000 de HS. — In acest caz legatul la 'nceput eră condiţional (şi deci regula Catoniană A 

- 

11) V. mai sus $ 518, n. 6, C, p. 1413. 
12) Cajus, 2 $ 123, — V. Maynz, 1. c. ÎN, $ 439, n. 20 şi 21. 13) D., hi. 1.3 şi 4; Cajus, 2 $ 244; Ulpian, Reg., 24 $ 23; ]., 2, 20, de leg., $ 32; D,, 28, 5, de hered. instit,, 89;'D, | (30), de leg. 4! $ 2; D, Il (31), de leg. 18; D., 35, 1, de condic. et dem., 86, 98, a 140 D,h.t,3;D, 1, 3, quando dies usufr. cedat, 1 $ 2; D., 33, de optione legata, 13 pr,; D., 35, 1, de condic, et dem., 85; D, 35, 3, ” stip. serv,, 26. ” 

. 15) D., 35, 1, de condic, et dem., 86; D,, 40, 4, de manumissis testam,, 23 Ş 1, 25, | 
ă 16) D., f. £,18$1şi2,2. 

5, 
de
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nu se aplică), dar la data morţii testatorului (după 1 lanuar) nu 
“mai este condiţional, de oare ce condiţia se 'mplinise în timpu 
vieţii restatorului. Deşi în acest caz dies 'cedens şi moartea tes- 
tatorului coincid, totuş regula noastră nu se aplică, din. pricina 
dorinţei de a nu violă prea pe faţă voinţa testatorului 17, 

V. In Digeste se spune, că regula Catoniană nu-i privi- 
toare la legile nouă (ad novas leges non pertinet)'8, 

Prin legile nouă se'nţelege legile Julia şi Papia Poppaea ; 
iar nu dreptul nou, dreptul lui Justinian *%, Deci, ea se aplică şi 
“în dreptul nou 2, 

Pricini de nevalabilitate, care supravin. 

$ 520. Peirea obiectului liberalitățit, concursus duarum causarum 
“lucrativarum și nevabilitatea supravenită a testamentului, 

ori a codicililor. 
s 

A. Peirea obiectului liberalităţii. | 
După ce liberalitatea a fost făcută, obiectul « său piere. — 

Acest obiect poate fi sau un lucru corporal, sau unul incorpoial, 
sau un lucru principal. De aceea, deosebim trei cazuri: 

1) Peirea totală şi întâmplătoare a lucrului corporal inva= 
- lidează liberalitatea“!. 

Dar, dacă lucrul corporal nu piere în întregime, ci numai 
“în parte liberalitatea rămâne valabilă pentru rămăşiţa acelui 
lucru 2. — Ea rămâne deasemeneavalabilă, chiar dacă lucrul a 
suferit întâmplător schimbări esenţiale 3.; 

2) Peireastotală şi întămplătoare a lucrului incorporăl şi 
anume Stângerea îndrituirilor numite jura in re, p. c. şiAstân- 
gerea creanţelor atrag invalidarea sau stângerea liberalităţii. 

Stângerea liberalităţii e cârmuită de regule anumite, de care 

  

17) V. Maynz, |. c, n, $ 439, n. 29. 

18 D.,f.1,5, 
19) V. Maynz, |. c,, Ul, $ 439, n. 32—34, 
20) ]., 2. 20, de legatis, $ 32. E 
1) ]., 2, 20, de legatis, $$ 16, 17 şi.18; D, II! (32), de leg, 22 $ 2, 
2) ].» 2, 20 de leg, S$ 17 şi 18; D., 1 (30), de leg, 22. 
3) D., 1 (30) de leg, 22, 44 $$2, 3 şi 4, 85 Ş2; D.ull (31), d de le. 

39, — V, Maynz. 1, c,, III, $ 440, n. 10 in fine.
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vom vorbi, Când ne vom îndeletnici cu fiecare fel de legate în parte. , 
.3) Pieirea lucrului principal atrage invalidarea liberaiității accesorii î, | E - ' 

B. Concursus duarum causarum iucrativarum. (Duae causae lucrativae in eamdem rem et in eumdem hominem concurrere non possunt). ” 
Un astfel de: concurs atrage invalidarea liberalităţii. De pildă: L. Titius lasă legat lui C. Sejus moşia Corneliană. Alt testator, M. Maevius, lasă legat lui. C. Sejus tot moşia Corne- liană. In acest caz, C. Sejus, dacă obţine moşia de la unul din oneraţi, n'o mai poate obţine şi de la celălalt onerat, căci s'ar imbogăţi de două ori, fără să dea nici un echivalent. E deajuns, „că se'nbogăţeşte o dată |5, o E 
Dacă însă C. Sejus a obținut mai întâi preţul moşiei dela un onerat, atunci poate cere moşia de la celălalt onerat&, 

C. Nevalabilitatea supravenită a testamentului ori a condicilului, | I. Am arătat mai sus, când se întâmplă aceasta ?, Testa- mentul ori codicilul ajungând nevalabile şi legatele şi fideicomi- sele făcute prin acel testament, .ori acel codicil ajung şi ele ne- valabile. 

II. De la această “regulă sunt câteva abateri: 
1).Dacă testamentul ajunge nevalabil, fiindcă numirea de moştenitor (heredis institutio) cade, totuş, în virtutea clauzei co- - dicilare, legatele rămân valabile 8, | - 
'2) Desființarea testamentului, din pricină că legitimarii au intentat guerela inofficiosi festamenti, ori actio nullitatis ex jure [0VO, n'atrage nevalabilitatea legatelor, ci. acestea rămân în picioare ?. ” 

- 4) ]., 2, 20. de leg. Ş 17, verbis Sed si, 
: 5) ]n 2, 20, de leg. $ 6; D., 1 (30), de leg., S2, pr. şi SS 2—6, 83, 108. $4; DI! (31), „de leg, 66 $ 1; D., ul (32), de leg., 21 ŞI, 6) ]., 2, 20, de leg. $ 6; D., 1 (30), de leg., 34 $ 7, 45 pr. 82 $$ 2-5, 108 S$ 4—6; D., Ii (31), de leg., 73, Ă ! | 7) V. mai sus $8 427 şi 428, p. 872 şi urm. 

8) V. mai sus Ş 415, n. 7, p. 827, 
- 9) V..mai sus $ 442, n. 14, 17 şi 19, p. 915 şi urm, $ 450, n. 14, 15 şi 18, p. 931.
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3) Dacă moştenitorul numit (heres institutus), care are în 
acelaş timp şi insuşirea de moștenitor abintestato, repudiază Moş= 
tenirea. dolo (cu viclenie), in necem legatarii (ca să vatăme pe legatar) 
şi” apoi o dobândeşte ab intestato (si quis omissa causa testa- 
menti ab intestato possideat hereditatem), legatele sunt păstrate 
în sarcina acestui moştenitor. — In acest caz, prin repudiarea 

„moştenirii testamentare, testamentul, rămânând fără moştenitor, 
cade. Ar îi trebuit ca şi legatele cuprinse în acest testament să. 
cadă. Insă, fiindcă moştenitorul numit a repudiat din viclenie 
moştenirea, pentru ca să provoace căderea legatelor, edictul pre- 
torului îl pedepseşte, păstrând acele legate şi obligându-l să le. 
execute 10, 

Jurisconsulţii au îatins această abatere la cazul, în care în 
urma unui dol, în urma unei puneri la cale între moştenitorul 
numit (care nu-i şi moştenitor ab intestato) şi un al treilea, a- 
cela renunţă la moştenire in fraudem legatorum, iar aceasta o 
dobândeşte. In acest caz, cel de al treilea va fi răspunzător şi 
va execută legatele ; iar dacă acel, care a repudiat moştenirea, 
a primit bani, ca s'o repudieze, a primit preţul repudierii, atunci . 
şi el va fi răspunzător cumulativ, 

Ş 521. Revocarea (ademplio) legatelor şi a fideicomiselor .. 
singulare !. i 

A. Inainte de Justinian. 

]. La'nceput legatele, neputând îi făcute (înfiinţate) de cât 
prin testament, nu pot fi revocate (desfiinţate) de cât tot prin 
testament. — lar dacă suntrevocate înalt chip, rămân valabile 2. 

Mai târziu s'a dat lui oneratus o exceplio doli contra lui 
honoratus, care ar cere executarea legatelor revocate altiel de 
cât prin testament 

10) D,, 29, 4, si quis, omissa causa, 1 pr. şi S$ 1—4,9-—13;68$5 
şi 7, 12 $ 1, 13, 14, 15, 16. | 

11) D., 29, 4, si quis, omissa causa, 2 pr,; C,, 6, 39, si omissa sit 

causa testam., 1, — V. Maynz, 1, c., 1, Ş 440, n. 22, 23 şi 24. 

1) ]., 2, 21 de ademtione et transl. legatorum; D., 34, 4, de ddimen- 
dis vel transfer legatis vel fideisommissis.—Salvatore di Marzo, Supra alcuni 

casi di revoca dei țideicommessi, în Mslanges P, F. Girard, 1], p. 145—149, 
2) Ulpian, Reg., 24 $ 29; ], h. t. pr, _ 

3) D., he bt 3 $ 11,4, 15.
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II, Fideicomisele, putând fi tăcute chiar printr'un semn (etiam 
nutu), pot fi revocate oricum şi ori când va voi acela, care le-a 
făcut 4, 

B. De la Justinian. Ma | 
Legatele şi fideicomisele fiind egalizate, şi legatele. pot fi revocate oricum şi oricând va voi acela, care le-a făcut, 
Revocarea poate fi de două feluri: Revocarea în întregime - 

a actului,-ce cuprinde liberalitatea, şi revocarea numai a orân- -- duelii privitoare Ia liberalitate. 
|. Revocarea în întregime a actului, ce cuprinde liberalitatea. 
Trimetem la cele spuse mai sus 5 şi reamintim, că: 
Dacă se revoacă un testament, atunci şi codicilii confirmaţi 

prin acel testament sunt revocaţi şi deci şi liberalitatea cuprinsă în aceşti codicili este revocată 6. | 
Dacă se fac codicili noi, ale căror rândueli se bat cap în 

cap cu acelea de. codicilii vechi, atunci codicilii cei vechi sunt 
revocaţi şi deci şi liberalităţile conţinute în aceşti codicili sunt revocate 7, 5 

Quid, dacă, după ce s'a făcut codicili ab intestato, se face un 
testament? In caz de 'îndoeală acei codicili Sunt revocaţi şi deci şi liberalităţile conţinute îri ei sunt revocate 8, 

II. evocarea numai a orândiielii, ce cuprinde liberalitatea. 
Pentru ca o astfel de revocare să aibă de efect şi revo- „carea liberalităţii, se cere întrunirea a două elemente: Intâi, voinţa de revocare a liberalităţii să fie lămurită şi neîndoelnică. Al doilea, această voinţă să se raporteze direct la honoratus şi la lucrul lăsat? . _ 
Dacă aceste două elemente sunt întrunite, se poate revocă sau liberalitatea întreagă, sau numai 'o parte din ea. 
O astfel de revocare poate fi condiţională, ori necondițională. Ea poate fi expresă, ori tacită. o | 1) Revocarea expresă este “aceea, în care voinţa de a re- 

  

4) V. mai jos n. 9 şi urm. , 
5) V. mai sus. $ 427, p. 872 şi urm... 
6) ., 2, 25, de codicilțis, $ 1; D., 29, 7, de jure codicil,, 5. 7) ]., 2, 25, de codicillis, $ 1; D, 29, 7, de jure codicil., 5, 16 şi 18. 8) D., 29. 7, de jure codicil., 5, 
9) D., 56, 17, de reg. jur., 13 $ 3; Du h. 1, 14 $1. .
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vocă este arătată sau înscris (fie prin testament, fie prin codicil), 
sau verbal, sau prin ştergere, sau prin cancellare 10, 

In ce .priveşte acest fel de revocare este o: antinomie în 
- două din isvoarele noastre, care se găsesc în Digeste, şi care 

. amândouă sunt ale lui Uipian. Unul din ele spune, că dacă tes- 
tătorul, care a tăcut. două legate la două persoane cu acelaş 
nume, revoacă unul din aceste legate, ;fără să arate pe care 
anume, atunci amândouă legatele sunt revocate !!, Celălali izvor 
spune, că amăndouă legatele rămân în ființă !2— Părerea cea mai 
întemeiată este aceasta din urmă: Fiindcă e vădit, că testatorul 
n'a voit să revoace amândouă legatele, şi fiindcă n'a respectat 
legile logicei, „nearătând, pe care (anume vrea. să-l revoace, 

- Suntem şi noi îndrituiţi să nu-i respectăm voinţa de a revocă 
_numai.pe unul din ele 43, 

2) Revocarea tacită este acea, în care voinţa de a revocă 
reiesă din împrejurări: Orice act sau contrar existenţii liberalităţii, 
sau implicând cugetul de a luă liberalitatea dela honoratus, re- 
voacă tacit liberaliiatea. Pilde: 

Qui legat ori qui fideicommiltit nimiceşte total lucrul lăsat, 
ori îl denaturează complett:, 

Qui legat, ori qui fideicommiltit instreinează lucrul lăsat.— 
In dreptul vechiu, înstreinarea revocă legatul per vindicationerni. 

” In dreptul nou, înstreinarea făcută de mare nevoie necessifate 
urgente), ori pentru a plăti datoriile nu cuprinde cugetul de re- 
vocare 16, Insă, înstrăinareattăcută !făr'de nevoie, mai ales acea 
făcută. cu titlu gratuit, implică, în îndoială, revocarea, chiar dacă 
lucrul înstreinat ar fi intrat din nou în patrimoniul lui gui legat, 
ori qui fideicommiltit înainte de. moartea acestuia !, 

Revocarea unei liberalităţi încărcate cu altă liberalitate 

| 10 d ta pri Da h t,16 şi 173 BI 9), de ep 18; Cusa, 
de fideic., 27. 

11) D, 34, 5, de reb, dub., 10 pr. 
12):D, 34, 8, de his quae pro non scriptis, 2, 

13) V. Mainz, 1. c., II], $ 441, n. 42—44, 
14) D., 11 (32), de leg., 79 $2, 83 pr., şi S$ 1 şi 2, 
15) Cajus, 2 $ 198. 
16) Paul, Sent, Ul, 6, 16; ]., 2, 20, de leg., Ş 12; D.; Ul (32), de leg. 

11 $ 12; D., A. t., 18; C, 6, 37, de leg, 3 şi il. 
17) ]., 2, 20, de leg., $$ î2 şi 21; D., 33, 7, de instructo legato. 1 ş 

1; Du ft 15, 18, 24$1; C., 6, 37 de leg 3 şir. .
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implică şi revocarea acestei diri urmă. De pildă: Revocarea' unui legat, prin care se înființase un Sublegat, implică şi revocarea 'Sublegatului 38, ae a 
RE Testatorul, care a lasat un legat pentru un „Scop anumit, dacă face pe urmă să dispară acest Scop, revoacă tacit acel legat, a a i 

Uneori, dreptul pozitiv presupune cugetul de revocare, . De pildă: Când după facerea liberalităţii se iscă dnşmănie mare 
între acel care a făcut liberalitatea şi onorat, fără ca să fi urmat împacarea 2,— Deasemenea, când întrun act posterior .li- beralităţii, acel,. care a făcut'o, sau insultă, sau atacă grav. pe honorat?i. | a | 

In sfârşit, in translatio legati poate fi deasemenea o revocare tacită, după cum vom vedea în paragraful ui mător. 

$..522. Translatio legati. 

A. Translatio legati este revocarea unei liberalităţi (legat, dri fideicomis) şi înfinţarea alteia, care s'o înlocuească. 
| B. In translatio legati putem să avem de a face cu 0 re- 
vocare expresă, ori cu una tacită, 

|. Zranslatio legati cuprinde o evocare expresă, când, fă-: “cându-se o nouă liberalitate, se Spune. expres, că se revoacă. 
-liberalitatea cea veche. De pildă: Testatorul spune întăi, că 
lasă legat lui C. Sejus moşia Corneliană. Apoi spune, că moşia, - pe care a lăsat-o lui C, Sejus, o lasă lui £. Titius şi revoacă le- gatul făcut lui C. Sejus. 

II. Translatio legati cuprinde o revocare facită ori de câte „ori înfiinţarea unei liberalităţi nouă este contrară existenţei unei liberalităţi anterioare !, N ca 
"CC. Mai mult, se poate; ca un act, care n'are de cât. forma “unei translatio legati să atragă -revocarea unei liberalităţi anteri- 

  

19) Daft 19. e | 
» hd» 25,30 $ 2, 31 $1, i 20) D., h fa 35 Ul â D., 34, 9, de his. guae ut indignis, 9. lb 13 şi 29, - aaa A 

i 1) Du, [ (30), de leg, 33; D., 34,4, de adimendis leg., 7 şi 9; D.,35, "1, de condic. et.dem., 89. ie ae Mai 

S. G. Longinescu. — Drept Roman A IE i
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| oare, deşi Jiberalitatea cea nouă, menită să'nlocuească pe cea- 
laltă, sâu nu-i valabilă, sau a. ajuns “nevălabilă,: adică a fost in-. 
validată; căci şin acest Caz voinţa de a revocă a fost arătată 2, 

D. Trarislatio legati poate îi de mai multe feluri, după cum 
se schimbă sau honoratul, sau oneratul, sau obiectul, sau mo- 
dalitatea, . | 
“4, Schimbarea nonoratulul. Această! translatio lepati se nule 

| meşte. translatio a persona in personam. 
1) Ea -poate fi făcută expres, De pildă: Quod L Ț itio: e- 

gavi, C.: Sejo do lego 3. - 
„2 2) Dar, poate fi făcută şi tacit, De pildă «; Testatoareă Le 

Tita numeşte moştenitoare pentru + pe 2. Seja, sora sa de lapte, 
iar pe desrobitul Pamphilus îl numeşte fideicomisar asupra tu- 
turor moşiilor, în care se găseşte şi o grupă de. moşii numită 
circa Colonen. Pe urmă, L. Titia face un codicil, pe care-l trimete 

„lui Pamphilus şi'n care spune: Dacă 2, Seja nu va ajunge moşte- 
nitoare, doresc să i se dea grupa de moşii circa Colonen. Aici, 
grupa de moşii a fost luata tacit de la fideicomisarul Pamphilus 
şi "trecută, surorii de lapte, 

3) Translatio a persona in - personam presupune, că acel, - 
care a făcut liberalităţile, a avut cugetul hotărit să revoace li- 

" Deralitatea dintâi. | 
Dar, se poate întâmplă, ca un testator să dispună mai Întâi 

de un lucru în favoarea unei persoane, apoi să dispună din nou 
de acelaş lucru în favoarea altei persoane, fără ca de aci să re- 
zulte, că a .avut intenţia să revoace liberalitatea cea dintăi5; căci, 
se poate, ca el să fi voit sau să favorizeze pe amândouă per- 

_soanele arătate, ceea ce în caz de indoeală să presupune, sau 
„să îi voit să lase lucrul întreg, fiecărei din + ele, ceea ce nu: se 
presupune de locâ. 

II. Schimbarea Oneratului. (Ab eo qui dare fussus est, 

2) D., 34, 4, de adim. leg, 5, 8, 20, 24 $ 1; D, 1 (30), de ez, 34 pr, 
3) |» 2, 21, de ademt. leg. et iransi., $ 1; D, 34, &, de adim, leg, 7 

33, 34-pr | ] ” : 
4) D, 34, 4, de adim, leg, 30 31. 

5) ]., 2, 20, de leg, $8;D,l (30), de leg, 33; Lc, 6. 37, de leg, 1 . 
6) De | 40) de ez 19 $ 2,83, Si 6 9, 67 Ș 1, 65; C. 6,91, de leg, 

7 pr,—D., 1 (30), de leg., 33; D,, Il (32), de epa : 22; D. 33, 2, de USu usufr. 
Jeg. iz p.. -34, 4, de adim. Jeg, 9.: | |
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transfertur 1; Aceasta poate să aibă însemnătate pentru honoratus numai în- ceea ce priveşte .guarta -Falcidia; i 
III. Schimbarea obiectului (cum res pro re datur). Acel care a făcut liberalitatea sau înlocueşte -un lucru prin altul, sau mic- şorează lucrul lăsat3, . . a 
IV. Schimbarea modalităţii. Ceea ce s'a lăsat pur şi simplu se lasă apoi sub condiţie (cum, quod jure. datum est; sub condi- . cione legatur) 9, In acest caz liberalitatea ajunge condiţională, — „Această: schimbare are însemnătate pentru dies cedens 10, 
Dar, mavem de a face cu o iranslatio legati, dacă ceea, ce s'a lăsat unei persoane. sub condiţie, se lasă tot aceleaş per-. soane pur şi simplu, : 

= $. 523. Alte pricini, care supravin. 
A. Qui legat, ori qui fideicommillit pierde testamenti Jactio activa, In acest caz liberalităţile sunt invalidate :, | B. Oneratul: nu dobândeşte nimic din moştenire, n'are nici „un lucrum, nici un' câştig. Şi'n acest caz, liberalităţile sunt in- validate. ae . | 
Aceasta se poate întâmplă: - Când activul moştenirii este insuficient 2, Când oneratul nu vrea să primească (repudiază) Moş- tenirea, ori liberalitatea, ce-i s'a lasat 3, Da 

"Dar, în dreptul nou, fie că oneraţii nu dobândesc nici un folos, fiindcă nu pot, ori nu vor, fie că ei sunt moştenitori în- sărcinaţi cu legate, fie că sunt legatari însărcinaţi cu sublegate, liberalităţile nu cad în totdeauna, ci s'a admis, ca ele să treacă la alte persoane. De pildă: In caz de bona vacantia legatele şi fideicomisele trec asupra fiscului moştenitor 4 Când sunt substi- tuiţi, liberalităţile trec de Ja instituiţi la substituiţi 5, | 

  

7) D., 34, 4, de adim, leg, 6 $2. - 8) D., 34, 4, de adim, leg, 682, 3t-pr. : 9)-D., 34, 4, de adim, leg, 6 pr. . - 10) D., 34, 4, de adim,. leg., 9. | . . 11) D., 35, 1, de condie. et dem., 89 verbis Si prius. — V, Maynz, |. c., II], $ 441, n. 37 şi 38. i A „ 1) V. mai sus.8 428, A, 1, p. 876. IE | - 2) Du 36, 1, ad. Sc, Trebeii;, | Ş 17, SI 3) V. mai sus 8 477, p. 998 şi mai jos $.535, B, p. 1130, . ” 4) V. mai sus $ 507, n. 9, p. 1079, - EC - „5) Arg. ex D,, îl (31), de leg, 29 pr., 61 Ş$1.—V. Maynz, i, c., ui, 3 419, n 55. i ” - po
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C;. Honoratul poate să moară, să ajungă incapabil, să 

ajungă indignus, să repudieze.ori să renunţe la. liberalitate. . 
„1) Dacă: honoratul- moare. sau înainte de testator, sau îna- . 

inte de dies -cedens, liberalitatea ajunge. nevalabilă 5, 
2) Deasemenea, dacă konoratul ajunge incapabil (pierde tes- 

-tamenti factio passiva) la data, când se'ntâmplă dies cedens 7, 

3) Aceiaş lucru se întâmplă, dacă honoratul ajunge in- 

dign. —. La: cazurile de indignitate de mai sus 8 trebuie să. mai 
adaogăm următoarele: 

Sustragerea lucrurilor . hereditare. - In acest caz honoratul 
pierde legatul până la concurenţa valorii lucrurilor sustrase 9... 

Ascunderea ori. disimularea testamentului. In'acest caz ho- 

noratul pierde 'în folosul oneratului îndrituirea la liberalităţile, 

care i.se cuvin în puterea acelui testament 10. 
| Atacarea în falş pe nedreptul a unei:numiri de moştenitor. 

„Honoratul pierde în acesi caz partea din legat, care. eră. în sar- 
cina acelui moştenitori. 

„4) Dacă honoratul repudiază, ori renunță la iberalitate, 
aceasta ajunge nevalabilă 12, - - 

Secţia IV. - 

DOBÂNDIREA ŞI LEPĂDAREA DE LEGATE ȘI DE FIDEICOMISE. 
SINGULARE. 

$.524. Quando dies legatorum cedat et veniat !. 

Romanii deosebesc dobândirea îndrituirii la legat de do- 

bândirea legatului însuş: Clipa, în. care legatarul dobândeşte în. 

6) D. 36, 2, quando dies leg. cedat, 5 pr. 
7) D., 28, 5, de hered. instit., 59 $ 4; » 34, 8, de his quae pro non 

scriplis, S SS 1 şi 2, 
8) V. mai sus $ 487, p . 1015. ! 
9) D., 3%, 1, ad Sc. "rebel. 48; C, 6, 37, de leg 5, 

-*10), C., 6, 37, de leg, 25,. 
11) Ba 34, 9, de his quae ui indignis, 4 . ” 
12) D., | (80), de leg., 38 pr. şi $ 1, 81 $ 1, 88 s 2 „1 (30, "de 

leg. 59; D, “ui (32). de leg., 40; D., 17,1, mandati, 32; 5, Fe 3, de solul: 
23; 'D., 12, 1, de rebus creditis, 8; D. 23, 5, de fundo "dotali, 14 $ 3; D, 
29, 1, de testam. milit,, 31. 
it 49):D.86, 2, quando dies legatorum vel jidelcommissorum, cedat ; C 

6, 5, quando dies legati vel Hdeicommissi cedit, a
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„“irituirea la legat 2, se numeşte dies legati cedit (dies cedens, diei 
„*Cessio), iar clipa, în care dobândeşte legatul însuş, se: numeşte 
„„dies legati. venit (dies veniens). - o 

Să ne îndeletnicim mai întâi cu fiecare din aceste dies şi 
“apoi să vedem, de ce Romanii au făcut deosebirea de mai sus. 

A. Dies legati cedit. | - - Se 
Rânduelile de ultima voinţă sunt întotdeauna revocabile 

“(voluntas ultima ambulatoria est). De aceea, honoratul nu poate 
să dobândescă nici o îndrituire înainte de moartea aceluia, care 

-a făcut liberalitatea (legatul ori fideicomisul), adică: înainte de 
-.deschiderea moştenirii. „a 

Să vedem, când legatarul dobândeşte îndrituirea la : legat 
-(guando dies legati cedat) şi ce efecte produce dies cedil, 

|, Quando dies legati cedat? Deosebim mai multe cazuri: 
1) Dacă e vorba de un legat pur și simplu, dies cedit la 

data deschiderii moștenirii 3. — De la lex Julia și Papia Poppaea 
“însă îndrituirea la legat nu poate îi dobândită ante aperias ta- 
„bulas (înainte de deschiderea testamentului) 4.— Justinian a des- 
fiinţat rânduelile acestei legi 5.— (Prin legat pur şi simplu senţe- 
lege legatul făr'de termin şi făr'de condiţie). 

Prin abatere, când legatul are de obiect servituţi personale, 
p. Cc. şi când e făcut de un Stăpân în favoarea robului său, că- 

muia îi hărăzeşte libertatea, ori îl lasă legat altei persoane, dies 
„„cedit coincide cu dies venit, aşa că legatarul nu dobândeşte nici 

- “0 îndrituire la deschiderea moştenirii, ci deabia la data dobân- 
-dirii moştenirii de cătră onerat 5, E 

--2) Dacă avem de a face cu un legat cu termin, dies cedit 
“tot la deschiderea moştenirii, fiindcă, după cum ştim, terminul 

“nu împiedecă naşterea şi existența unei îndrituiri, ci numai e-= 
Xerciţiul acesteia 7, A 

„Legatul, care are de obiect prestaţiuni periodice, face aba-- 

2) V. Maynz, |. c., III, $ 420, n.7. | _ 3) Ulpian, Reg, 24 $$ 30 şi 31; D., ft, 5pr, şi $ 1,7, 22 pr. şiS1. 
4) Ulpian, Reg, 24 Ş 31, - a 
5) C., 6, 51, de caducis to. 1 Ş1. e 
6) Vatic. fragm. 55 şi 60; D., 7, 3, quando dies ususfr. leg. ced., i $Ş 

2. 3 şi 4; C., 6, 51, de caducis toll., 1 $ 6; D,fh.t,156,8. 
7) Ulpian, Reg,, 24 $ 31; D, 35, 1, de condic. et. dem, 1 pr. şi $1; „40.35, 2, ad leg, Falcidiam, 13 $4; D.n.t,5SL.
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iere dela regula de mai'sus, In astfel de cazuri, fiecare rată e privită ca un legat deosebit, aşa că 'pentru cea dintâi rată dies 
cedit la deschiderea imoştenirii, iar pentru celelalte rate dies cedit 
la datele, când ajung exigibile 8. DN aa 

3) Dacă avem de a face cu un legat sub condiție, dies cedit 
la implinirea condiţiei, De aceea, legatarul, trebuie să fie în vieaţă 

“la acea dată 9. Dar,dacă acea condiţie este o condiţie potestativă 
pentru legatar negativ concepută, legatarul, dând cauţia Muciana,. 
"dobândeşte îndrituirea la legat înainte de împlinirea condiţiei 10, - 

4) Sunt privite ca legate sub condiție următoarele legate: 
Dacă faptul .cutare se va întâmplă, ori nu se va întâmplă (sive- 

illud factum fuerit, sive non fuerit) 11. 
Dacă legatarul va fi voit (si legatarius voluerit) 2. 
Liberalitatea lăsată pur şi simplu, dar revocată 'sub condiţie 3, 
Legatul lăsat pentru ziua, în care fie moştenitorul, fie un al 

treilea, sau va muri!:, sau va atinge e vârstă oarecare 3, 
” Legatul lăsat, când moștenitorul va îi voit (cum heres voluerit) '5.. 

5) Sunt privite ca legate pure şi si simple, iar nu sub con- 
diţie, următoarele legate: De 

Când va muri legatarul (cur legatarius morielur) 1. 
Când condiţia sau s'a împlinit înaintea morţii testatorului 

sau e privită ca împlinită 18. | 
Legatul făcut sub o condiţie, care e privită ca nescrisă 19, 

| In sfârşit, atârnă de apreciarea împrejurărilor chestiunea de 
a se şti, dacă legatul lăsat pentru ziuay în care legatarul va a- 
junge o vârstă oarecare, e-sub condiţie, ori pur şi. simplu. In 

  

8) D., 33, 1, de annuis legati, 4; D., A, î» 10, îi, 12 pr. şi $3 1 şi'3.. 9) Ulpian, Rez., 24 8 31; D„f.1,4 pr., 6 $2, 21 pr,25 $ linfine; D., 1 (30), de leg., 49 $ 3, 65 $1. A 
„100 Novella, 22, căp, 44. — V. Girard, 1. e, p. 939. n. 1. 10 Du het 13 pr. o 12) D., î. £, 6 pr., şi $1; D., 35, 1, de condic, et dem. 107; D., 34, 4, de adim. leg, 10 pr, | 

13) D., 1 (30), de leg, 65 $ 1; D., 35, 1, de condic. ei dem, 69. 14) V. mai sus $ 517 n. 17 şi 18, p. 111. i - 15) V. mai sus n, 14. a 
16) V. mai sus $ 517, n. 17, p: 1. | 

17) Du 35, 1, de condic. et dem., 79 pr. — Ci. D, eod, i ş2. 18) D.. fi. î. 3 $8 3 şi. 
19)D.h1,3$4 e -
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cazul, în care cugetul lui qui legat nu poate fi cunoscut, trebuie 
să admitem un legat pur şi simplu, de oarece cugetul de libe- 
ralitate al acestuia este sigur şi deoarece tâlcuirea trebuie să se 
facă aşa, ca orândueală să producă efecte în chip sigur, -.. 

II. Efectele produse de dies lepati cedit,- Pa 
1) Indrituirea la legat face parte din patrimoniul legataru- 

lui. — Prin urmare acesta “poate dispune” de îndrituirea sa fie 
prin acte între vii, fie prin acte morțis. causa 2, i 

'2) Dacă legatarul moare, fără să fie dispus de îindrituirea 
sa, aceasta trece la moştenitorii săi, adică legatul: este moşte= 
nibil, deşi nu-i dobândit.—Din pricina aceasta, dies legati cedil - 
se confundă cu /egatum ad heredes transmittitur 2, — lar dacă evorba 
de o îndrituire, care nu irece Ja moştenitori (d, p. servituţi per- sonale ş. a.), nu mai este nevoie să se deosebească dies  cedit de. dies venif, căci ele coincid, Ai 

3) Dies legati cedit poate în unele împrejurări'să determine. persoana legatarului, De pildă: Legatul făcut unei persoarie, care. 
- se găseşte sub putere, _- 

_4) Alte ori dies legati cedit determină obiectul legatului. De „pildă: Legatul unei universițăţi de bunuri 2. Sa | 
„-5) Dacă legatul are de obiect un uzufruct, capitis deminutio 

intâmplată după dies cedens stânge îndrituirea lăsată legat; iar: 
întâmplată înainte de dies cedens nu are nici un efect 2] 

B. Dies legati venit. | 
“Legatarul dobândeşte legatul deabia în “clipa, în care moş- 

tenirea este dobândită (post aditam hereditatem), fiindcă deabia 
atunci este sigur, că va exisiă o succesie hereditară şi deci că - legatul va produce neîndoelnic efecte 27, - 

_20) V. mai sus $ 424, n. 5, p. 869; 
21) Ulpian, Reg, 24 SŞ 30 şi 31; D., 1 (30), de leg, 6581; D.,3,. 1, de condic. et dem. 41; D., f.t,5 Pr.; Cu. t,6; C.,'6, 51, de caduc.  : fo, 1 $1. | o i „dia 22) V. Mayaz, 1. c., ll, -$ 420, n. 28. 

- 23) V. mai susn. 6, -. 
29 Duh t,5$7, 143... 

i" e 25) ]» 2, 20, de leg, $ 20. N ” 
26) D., 7, 4, quibus modis ususfr, ami... î SŞ1şi3... , 27) D.. 4, 3, de dolo malo, 7 $ 5; D., 8, 6. quemadmod. servit. amilt,, "1981; D., 9, 2, ad leg. Aquil, 13 $.3, 15 pr.; D., 12, i, de reb. cred, 8 D., 1 (30), de leg. 69 pr.. 86 $2; D., 1! (31), de leg., 38; D., 40, 4, de ma- num, testam., 11 $ 1, 25, 52; C., 7, 2, de testam. manum,, 2, 3, 4, 10, 12, 

,
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: “În izvoarele noastre se spune, că dies legati venit este clipa. 
în care se poate reclamă legatul (incipit legatum peti possit) 2%: 

Să vedem, când legatarul dobândeşte legatul însuş (quando- 
dies legati venial) şi ce efecte produce dies venit. 

l. Quando dies legati veniat? Deosebim mai multe cazuri :- 
„.1) Dacă e vorba de un legat pur şi simplu, şi de un one- 

ral, care e moştenitor. voluntar, atunci dies venit la data dobândirii: 
moştenirii de acesta 2. 

Dacă e vorba de un legat pur şi simplu şi -de un onerat, 
care este moştenitor necesar, atunci dies venit la data deschiderii 
moştenirii, fiindcă în acest caz moştenitorul dobândeşte moştenirea: 
îndată, ce se deschide, fără să mai facă vre un act de dobâr- 
dire, adică, după cum ştim, pentru moştenitorii necesari deschi=. | 

„_derea. şi dobândirea moştenirii se "ntâmplă în acelaş timp. Deci, 
în acest caz, dies venit coincide cu dies cedit 3. 

| Iar dacă « vorba de un legat. pur și simplu şi de un 0ne= 
rat, care nu-i: moştenitor, dies. „venit. la data, când dies cessit 
“pentru oneratăi, n 

| 2) Dacă e vorba de un. legat cu termin, die es venit la so- 
- sirea terminului 2, 

3) Când e vorba de un legat sub condiţie, dies venit la. 
împlinirea condiţiei 32, a 

4) Când e vorba de un legat per vindicationem tăcut prin= 
- run testament sau calatis comitiis, sau in procinctu, dies venit: * 

la deschiderea moştenirii; iar dacă acel legat e făcut printrun. - 
testament per aes et lbram, dies venit la data dobândirii moş- 
tenirii %, 

C. De ce Romanii au deosebit dies legati cedit de dies, le-— 
gati venit? . | 

Ce nevoie este. să dobândim întăi îndrituirea la legat SE 
apoi să dobândim legatul însuş ? 

Am văzut, că moştenitorul voluntar nu-i obligat să execute 1e-. 

28) D., 50, 16, de verb. signij., 213. 
29) Paul, Sent., IV, 1, 14;D.,H (31), de leg, 32 pr.; D h.î, 7 şi2t 

ă 30) D., 29, 4, si quis omissa, 1 3:7; D., 1 (30), de. “Iegatis, ss 5 1 
“Du 40, 5, de fideie. libert,, 30 $ 10; C.,7, 2, ui testam. manumiss, :3 

31) Paul, Sent., 1V, 1, 14;D, 1 (31), de leg, 70pr. . 
32) D,, fa. £., 21 pr.; DU (31, de leg, 45 $1. ! 

- 33) V. Mayaz, |. c, I,.$ 421, n. 3—6..
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"sgatele, de cât după ce a dobândit moştenirea (care e lucrum al 
său); iar legatarul ni-i în drept să ceară legatul, . de cât după 
-ce oneratis a dobândit nioştenirea. — Din pricina aceâsta iată ce 
-se poate întâmpla: Moştenitorul voluntar onerat, văzând, că lega- 
tarul este un om bătrân, bolnăv, întârzie cu dobândirea moştenirii, 
pentru ca in vremea aceasta să moară legatarul, şi, după ce a- 
cesta a murit, dobândeşte moştenirea şi astfel păstrează bunui- 
rile lăsate legatarului, 'căci acesta fiind mort, fără să fi dobândit 
legatul, n'a putut trece nimic moștenitorilor săi şi deci nimeni | 
nu mai este indrituit să ceară legatul. — Ca să se *nlăture ast- 
“el de uneltiri, Romani -au admis, ca legatarul să dobândească 
îndrituirea lă legat înainte de dobândirea legatului insuş.: Deci; 

„dies cedit pune pe legatar la adăpost de uneltirile oneratului.-— 
Dar, nu-l apără de tot, ci numai până la un grad oarecare. In 

" «adevăr, în dreptul vechiu, . sarcinele puse. moştenitorului fiind 
“personale, oneratul mavea decât să repudieze moştenirea, pentru 
-ca legatele. să cadă! ă a 

Oneratul, când este un moştenitor necesar, dobândind MoOş- 
-tenirea, îndată ca se deschidea, trebuie să execute imediat le 
:gatele, aşa că nu mai poate să uneltească cele de mai sus. De 
aceea, în acest caz, nu este nevoie să se facă deosebire între dies 

«cedit şi dies venit, 

Ş. 525, Cum se dobândeşte şi se leapădă legatele. 

"A. Cum se dobândeşte -legatele. | 
|. Inainte de Justinian eră controversă între cele două şcoli 

“în ce priveşte chipul dobândirii legatelor !, PE 
„. Cassianii sau Sabinianii susțineau, că, post aditam heredi- 

iatem, legatarul dobândeşte. ipso jure, legatul per vindicationem, 
“fie că ştie, fie că nu ştie, şi că deci nu mai este nevoie de un 
-act de dobândire, nu mai este nevoie, ca legatarul să-şi. arate 
voinţa de a dobândi legatul. n - 

Proculianii susțineau, că în cazul unui legat per vindicati- 
„ «nem, lucrul lăsat legat rămâne vremelnic fără stăpân şi înce- 
pe să aibă stăpân, numai după ce legatarul face un act de 

34) V. mai sus în. 30, : a ia _ al 1) Cajus, 1 Ş$ 195 şi 200, . - e -
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dobândire, declară, că primeşte legatul, De la această dată 1e- | 
- gatarul dobândeşte proprietatea, ori jura in re cu efect retroactiv. 

„II. Justinian a primit părerea Cassianilor 2. Deci, de la Jus- 
tinian legatarul, post aditam hereditalem, dobândeşte. ipso jure: 
legatul, fie că ştie, fie că nu ştie (adică şi cânde nebun şi deci 
mare voinţă de a dobândi.) -  - | 

Această regulă nu prezintă nici un pericol! Cel mult se: | 
poate întâmplă, ca legatarul să rămână cu nimic, Dar, în orice caz. 
el nu este răspunzător ultra vires4, i i 

„IL. Dar, deşi legatarul dobândeşte legatul fie că ştie, fie. 
că nu ştie, totuş nu-l dobândeşte şi fără să vrea 5, Dacă vrea 
să-l dobândească, trebuie să-şi arate voinţa de a-l avea, de a-l 
acceptă, Voința de acceptare se arată prin ori ce act, ce implică 
un astfel de cuget, mai ales prin cererea de executare, 

De 'ndată ce - şi-a arătat o astfel de voinţă, legatarul este. - 
învestit irevocadil cu legatul şi cu toate îndrituirile, ce le cuprinde, 
p. C. şi cu sarcinele şi obligaţiile, ce pot să-i fie alipite. Toate 
acestea se întâmplă cu efect retroacliv 6, adică dobândire este 

„irevocabilă şi are. efect retroacliv, | _ 
Acceptarea trebuie să fie totală; ea nu poate fi parţială, — 

O acceptare parţială a legatului este egală cu o - acceptare to- 
tală 7, 

B. Cum se leapădă legatele. | 
| I. Am spus, că legatarul dobândeşte legatul, fie că ştie, fie 
că nu ştie; dar, nu-l dobândeşte şi fără să vrea!5 In adevăr: 

Câtă vreme nu şi-a arătat voinţa să accepte legatul, poate 
să se lepede de el5, | | 

: Lepădarea este irevocabilă şi are efect retroactiv ca şi. 

  

2) D., 8, 6, quemadm. servil. amilt, 19 $ 1; D,, 9, 2. ad leg, Aguil, 
34; D., 12, 1, de reb, creditis, 8, D., 27, 9, de reb. eor. qui sub tutela, 5 Ş 
8; D,, 1 (30), de feg., 44 $ 1, 69 pr., 86 $ 2,91 $ 6; D., II (31), deleg., 77 

"$ 3, 80; D, 37, 2, de furis, 61 (66), 
*- 3) Du 28, 1, qul testam, fac. poss., 16 $1. 
4) D., 17,1, mandati, 32, | | - : 
:-5) Di, 39, 5, de donat, 19 $ 2. D., 1.(30), de leg 44.8 1; D., 1 (31) “de leg., 59. | ia o 6) D., 8, 6, quemadm. serv. amilt., 19$ 1; D., 1 (30), de Zegatis, 33 $. 

1, 44 81,85 $2, 11684; D.,1 (31), de leg., 59; D., 47, 2, de furtis, 64 „(66).—V. Maynz, 1. c., 1], $ 421, n. 15, aa 
7) D; 1 (30). de leg:38:pr:;.D., 1 (31), de Ieg., 4,6, 23, 38 ipr., 58.
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acceptarea 8;— Legatarul e privit, că n'a dobândit legatul. nicio Catăe E ai „Lepădarea trebuic să fie totală ; ea nu: poate să fie parţială: — O lepădare parţială este egală cu o lepădare totală 8 — Dar: „Dacă s'a lăsat IEgatarului mai multe legate, el poate primi pe unele şi să refuze pe altele. — Dar, dacă unul din legate are 0 sarcină, legatarul nu poate să se lepede de acesta, pentru ca să păstreze pe celălalt, Aa o Dintre moştenitorii unui legatar, unii pot să primească por- țiile lor din legat, iar alţii pot să le refuzeli,. | o „_ Deasemenea se întâmplă şi între colegatari: Unii pot să primească partea lor din legat, iar alţii pot să se lepede de ea E, Acceptarea şi lepădarea făcute: înainte de dies cedens nu. produc nici un -efectî,: _ a 

Secţia V. 

PLURALITATE DE HONORAŢI. COLEGATARI ŞI CO=IDEICOMISARI, —. "JUS ACCRESCENDI LA LEGATE ŞI FIDEICOMISE, i 

Ş. 526. Piuralitate de honoraţi. — Colegatari şi cofideicomisari, 

A. Pluralitate de honoraţi. 
“Avem de aface cu o pluralitate de honoraţi, când acelaș 

ducru (fie o sumă de bani, fie altceva) a fost lăsat la mai multe persoane deosebite, 
| “Am vorbit mai sus de cazurile, în care acelaș lucru a fost lăsat la mai mulţi honoraţi arătaţi sau alfernaliv, sau succesiv 1), „Să ne îndeletnicim acum mai de aproape de. cazul, în care acelaş lucru a fost lăsat la mai mulţi honoraţi arătaţi sau con- juctiv, adică prin aceiaş rândueală, sau disjunctiv, adică prin rân- 

  

8) D., 1 (30), de leg, 33 pr. şi $ 1, 86 $2; D., 11 (31), de leg, 59; "D., Ik (32), de leg. 40. Di , a 9) Vatic. fragm, 8; D., 9,2, ad leg. Aquil,,:13 $ 3, 1781, 34, 35, 36 pr; D., 1 (30), de leg, 3 $1. | Ca 10) D., 11 (31), de 1eg., 5 pr. şi $.1. 
11) D., 1 (30), de leg, 38 pr. . 

12) V.. mai sus n, 11. | 
f 

isa . DV. mal sus $ 512, C, UI, n. 43, 49 şi 50, p. 1100 si ârma, 

i
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dueli deosebite. Să vedem, ce se întâinplă în acest caz în drep— 
ul vechiu înainte de Justinian, Şi ce se. întâmplă in dreptul now - 
de la Justinian încoace. 
“1, În dreptul vechiu, 

Ştim că inainte de Justinian legatele pot îi făcute sau per- 
damnationem, sau per vindicationem. Ă 

1) Legalum per damnationem. : 
_Acelaș lucru este lăsat la mai - “mulţi . legatari arătaţi dis- 

junctiv (disjunctim). De pildă: Heres meus Stichum servum meum- 
C. Sejo dare damnas esto. FHeres meus Stichum Servum meum-! 
L.. Titio dare damnas esto. — In acest caz, fiecare din ei este în-- 
diituit la lucrul tatreg, Acel, care va reclamă întăi, va avea. 
lucrul ; iar acel, care va reclamă pe urmă, va trebui să se mul-- 
țumească numai cu aesfimatio lucrului 2, 

Acelaș lucru este lăsat la mai mulți legatari arătaţi con-. 
juctiv (conjunclim), De pildă: Heres rmeus Stichum servum meu 
C. Sejo et L. Titio dare damnas esto. In acest caz se poate, ca: 
să li se determine părțile, ori să nu li se determine. 

Dacă li se determină părţile de către testator, “atunci vo-. 
luntas testatoris partes fazit, adică fiecare legatar are numai: 
porția determinată, este creditor al acestei porţii; iar prin dis- 
pariţia unui legatar, creanţa acestuia rămâne fără creditor şi, 
se Stânge 3 

Dacă nu li.se determină părţile, atunci damnatio partes:.. 
facit, adică fiecare din ei are o parte virilă (părțile sunt egale). 
Prin urmare, avem atâtea creanţe, câţi legatari sunt; iar prin: 
dispariţia unui legatar, creanța acestuia deasemenea rămâne fără. 
creditor şi se stârge +. 

Regulile acestea se aplică şi la lejatele sinendi modo, “deşi: 
fusese controversă în această privinţă. Deasemenea ele se aplică 
şi la fideicomise 5, 

2) Legatum per vindicalionem. 
„Acela lucru este lăsat la mai mulţi legatari, arătaţi fie con-- 

net, fie disjunctiv şi fie cu determinarea : „părților lor, îie 

T 

  

2) Cajus, 2 $ 205; Ulpian, Reg. 24 ş 13, a 
3) Cajus, 2 $$ 205 şi 206, Ulpian, "Reg. 24 $ 13 
4) V. mai sus n. 3. Ă 

. 5) Cajus, 2 $ 215; Vatic, Jragm, 85; D, 38, 2 de. usu zaafi: tei 1 
D., II (32), de 1eg...38-$ 2, 4i $9.
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făr de o astiel de determinare. De pildă: C. Sejo et L. Titio: 
hominem Stichuim do lego. C. Sejo hominem Stichum -do' lego, 
L. Titio eundem  hominem do lego. — In acest caz lucrul 
ăjunge comun 8, - Fiecare legatar are o parte indivisă, care 

“este sau acea determinată de testator, sau acea determinată! 
de concurenţa legatarilor (concursus partes. facil), adică o parte 
virilă 7, 

Atragem luarea aminte, că, dacă sunit mai multe rândueli _ 
deosebite, legatarii numiţi conjunctiv prin: una din acele rân-- 

„ dueli, fără să li se arate părţile. lor, sunt priviţi, că formează o 
persoană colectivă 8. 

Regulele acestea se aplică şi la egatele per praeceptionem * 9, 
II. In dreptul nou, 

“Ştim, că: Justinian a desfiinţat cele patru feluri de legate 
ale dreptului vechiu şi a atribuit tuturor legatelor, p, c. şi tu-' 
turor fideicomiselor aceeaş natură juridică. De aceea, deosebirile. - 
de mai sus au dispărut şi au fost înlocuite prin regulele ur- 
mătoare: 

1) Când “acelaş lucru este lăsat la mai mulţi honoraţi ară- 
taţi disjunctiv, se poate, ca qui legat, să fi avut intenţia sau de 

_-a face o franslatio legati, sau de a lăsă fiecărui honorat lucrui 
Întreg, sau ca lucrul să ajungă comun. 

Intenţia de a face o translatio legati este presupusă, când 
” prin rândueala de a doua sa dispus numai de o quotă din lu- 

crul lăsat prin cea dintâi rândueală 10, — "Dar, dacă rândueala 
de-a doua nu glăsuieşte în acest chip, atunci trebuie dovedită 
intenţia de a face o translatio legati. 

Intenţia de a lăsă fiecăruia honorat lucrul intreg trebuie 
«dovedită, nu este presupusă îl. Î 

“In: celelalte cazuri lucrul ajunge comun : „Fiecare honorat 
are o pars indivisa în acest lucru şi anume, sau partea arătată. 
de testator (voluntas testatoris partes facit), sau, dacă testatorul 

6) Cajus, 2 $ 199; Uipian, Reg. 24 Ş 12; Vatic fragm., 86, - 
7) D.,7, 2, de usufr accresc, 1; D., L 60) de e leg. 19 Să 2, 67 Ş 
8) V. mai jos n. 13 şi20. :... 
9) Cajus, 2 $ 223. - 
10) C., 6, 37, de leg., 23 pr. ! Ii 
11) D., 1 (30), deeg., 33;D., Ul (2), de: leg, 2; D, 33, 2, ce USu 

usujr. leg, 14; D., 5 4de adim. ez, 9... ;
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"n'a determinat părţile, o parte virilă (eencursus partes facit, Con- cursu: pârtes fiunt) 12;- 

“"Atragem desemenea luareă âminte, că dacă sunt mai: multe rânduăli deosebite, 'Jegatarii: ori fideicomisarii' numiţi conjurictitri. prin una din acele rândueli, fără. să li se arate. părțile lor, sunt | priviţi, că formează o sirigură persoană colectivă 8, Mă 
2) Câna acelaş lucru este lăsat. la mai mulţi honoraţi. arăs taţi conjunctiv, atunci în totdeauna Izcrul „ajunge comun. Insă : Dacă qui legat, ori Qui fideicommiltit a arătat părţile, pe care le lasă honoraţilor, fiecare honorat, deşi e numit conjunctiv, va avea un lucru deosebit şi anume pars iridivisa arătată, fiindcă voluntas ; testatoris partes faciţi. . să „lar dacă gui legat, ori qui fideicommittit n'a arătat părţile, . partea fiecăruia din honoraţi este determinată de  concu- " Tenţă (concursus partes facit)15; , Fiecare liberalitate are de obiect acelaş lucru, 

B. Colegatari şi cofideicomisari, 
|. Când acelaș lucru, fiind lăsat legat, ori fideicomis 1 mai mul- tor persoane, fără ca testatorul să determine pariea fiecăreia, ajunge comun, atunci aceşti. legatari, ori fideicomisari re conyuncti se Nu mesc colegatari, ori cofideicomisari, 1. 
In legatul per damnationem nici odată hu putem avea: de _a face cu colegatari 17. 

II. Colegatarii ori cotideicomisari pot fi de două feluri, şi anume: sau re eț verbis conjuncti, sau „re conjuncti, re tantum conjuncii, 
Avem de a face cu colegatari, ori cofideicomisari re et verbis conjuncti, când ei au fost numiţi conjuctima prin aceiaş rânduială 38, 

Avem de-a face cu colegatari, ori cofideicomisari re con- juncti, re. „tantiura conjuncti, când ei au fost e mumiţi prin mai multe 

  

12) D, o, di tz 19 $ 2, 33, 350, ST $ le 85; C, 6, 37, de 21 pr.. i- 

13):V. mai sus n. 8 şi mai jos n, 20,. 
14) C,, 6, 51, de caducis toll,, ISI 
15) V. mai sus n. 7 şi n. 12, 
16) V. mai sus n. 7, 12, şi 15. 
17) V.ma sus n. 3,4 şi5, . ae E 
18) V, mai Sus n. 6, 7 şi 15, ah 
a Ps i a : .
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rândueli deosebite !9, — Dar, dacă prin una. din aceste rândueli, 
sunt numiţi conjuctim mai mulţi legatari, aceştia deasemenea se 
numesc re et verbis conjuncii şi, după cum am văzut, sunt priviți 
că formează o singură persoană. colectivă 2, . * | e 

III. Mai mulţi legatari numiţi prin acceaș rândueală, dar cărora, 
- testatorul li-a determinat părţile, se numesc verbis tantum con- 
„Juncii. Ei nu-s colegatari 21. 

$ 527. Jus accrescendi la legate şi fideicomise. 

_. În cazul în câre avem de a face cu colegaiari, ori coti- 
deicomisari, fie re conjuncti, fie re et verbis conjuncii, dacă unul din 
ei majunge legatar, ori fideicomisar, şi nici nu are vre un sub- 
stituit, porţia sa rămâne vacantă şi măreşte proporţional porţiile: 
celorlalţi, adică se întâmplă -o acrescenţă, ca şi la moştenire, 
Dar, este_o deosebire de moştenire: 
„La moştenire jus accrescendi. se întemeiază pe idea succe- 

siunei per universilatem !. — La legate şi fideicomise temeiul lui. 
jus accrescendi este voinţa presupusă a lui qui legat, ori qui fi-- 
deicommiltit, In adevăr, acesta lăsând la mai multe persoane: 
acelaş lucru fără să determine părțile, îşi arată printr'aceasta 
voința de a creă o. unire reală între acele “persoane, Din pri- 
cina acestei uniri reale se poate zice, că fiecărui honorat îi este 
deferit lucrul întreg, aşa că fiecare : poate evântual să dobân- - dească lucrul întreg. ” ” | 

Când nu avem de a.face cu colegatari, ori cofideicomisari, 
ci numai cu celelaite feluri de pluralitate de honoraţi, us -accres- 
cendi nu se aplică. | . | 

II. Să vedem acum-regulele, care cârmuesc .jus accrescendi, 
Deosebim mai multe epoci: - i 
1) Dreptul vechiu până la lex Julia et Papia Poppaea. : 
 - În legatul per damnationem nu -se. poate întâmplă nici o 

acrescenţă, fiindcă, după cum am văzut, În acest fel de legate 
"nu avem de a face cu colegatari.: 

19) V. mai sus n. 6,7 şi 12, 
20) V. mai sus n. 8 şi 13, 
21) V. mai sus n. 6.7 şi 12. =: 
1) V. mai sus Ş 485, B,. p. 1008.
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„In legatul per vindicationem se poate întâmplă acrescenţa, ori de câte ori avem de a face cu colegatari, — Ea se întâmplă. de plin drept pro rata în folosul acelor colegatari, a. Căror. por=- : * ţie fusese. micşorată prin concurenţa acelui dispărut. Dar, în cazul legatului de uzufruct acrescența se întâmplă în folosul 
persoanei, porti : personae. accrescit, iar 'nu.. portio : porlioni accrescit. ?. —. In fine, acrescenţa  se'ntâmplă sine onere;, 
făr'de sarcinile, care incumbă personal celui dispărut, 3 — In" 
legatul per praeceptionem, care are caracterul legatului per 
vindicationem, se aplică aceleaşi. regule 4, Dea 

Papinian a fost de părere, că, dacă honoratul valorifică 
in virtutea senatusconsultului Neronian un “legat făcut per vin- dicationem, ca şi cum ar fi fost făcut per damnalionem, acres- cenţa să se producă în cazul, în care astfel fusese voinţa lui . qui legat 5. Pa A 

2) Dela lex Julia şi Papia Poppaea până la Justinian, 
Lex Julia et Papia Poppaea a desfiinţat acrescenţa pentru. " acei, care mau jus capiendi, care. sunt “incapaces, afară numai - dacă ei sunt scoborâtori, ori suitori până la “gradul al treilea şi sunt numiţi moştenitori $, şi afară numai dacă e vorba de legatul unui uzufruct, care nu-i transmisibil . Deci, numai în aceste două cazuri .din urmă sa păstrat dreptul vechiu, jus antigquum. . , | - 
In ce priveşte pe ceilalţi incapaces regula este: Partea lui . incapax dispărut ajunge vacantă, se numeşte caducum, in causa caduci, şi se cuvine tezaurului public (aerarium), adică fiscului; afară numai dacă în testamentul, prin care s'a făcut acele Je- gate, sunt numite moştenitoare persoane, care, fiindcă au copii. “(qui in eo testamento liberos habent patres), sunt îndrituite să „Ceară caduca, pot vindicare caduca 5. 

  

2) V.-Maynz, |. c. Il, $ 443. n. 12, - 3) Cajus, 2 $$ 199 şi 906; Ulpian, Reg, 24 $ 12; D., 7,2, de usufr, accresc 1: $ 3, 3 pr. şi 32,8; D,9,2, ad leg. Aquil, 17 $-1, 34 35, 35; D, 1, (30), de leg, 34 S3 10 şi 11; Duul (31), de Leg, 40, 41, 59 în fine. -D, 35, 1, de condic, et. dem. 26 $ 1, 30; D., 44, 2, de exc. rei judic., 14$1. 4) Arg. ex. D,, 11 (31), de leg., 29 $ 1, 61 $ 1; D., 35, 1. de condic, et. dem., 30, 54 '$ 1. , - a. i 5) Valle. fragm., 83. i ! [ 6) Ulpian, Reg, 18 s1; D., 1! (31), de leg, 29 Ş 2; C,, 6, 51, de cad, toli. 1, pr. în fine. - , EDO ” 7) Cf, D., 33, 1, de usu usufr. leg; 9.-— V. Maynzl, 'c, II, $ 443, n.16. | 8) Cajus, 2 S$ 206 şi 208, II Sa
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| 2. Dacă sunt astfel. de persoane, atunci: Patres, care sunt nu- miţi colegatari re ef verbis conjucti, şi patres, care sunt numi ți legatari „Prin aceeaş Tândueală, dar pentru părţi deosebite, adică legatari Verbis tantum: conjuncti, vin întăi. In lipsa acestora vin. patres heredes (adică patres, care Sunt moştenitori). Şi”n sfârşit, în lipsa şi a acestora vin patres legatarii, chiar şi acei re tanturn conjuncti. — Aceste persoane dobândesc caduca de plin drept; dar, dobândi- rea este facultativă şi operează În. favoarea persoanei (personae, : non portioni) 9, | ii 
Caduca trec totdeauna cum, onere (cu sarcinile), fie la fisc, fie la particulari 10, A - ” 
3) Dela Justinian încoace, Sa - „Justinian a desființat rânduelile legii Julia et Papia Pop-: „_Paea!! şi a generalizat acrescenţa, adică a întinso, rânduind, că ea poate să se producă la toate felurile de legate, fără nici o “deosebire, dară acelaş lucru a fost lăsat legat la mai multe “persoane fără arătarea părţilor fiecăreia, aşă încât concursu.- partes - fiunt. Deci, “pentru ca acrescenţa să se producă în dreptul lui Justinian, se cere întrunirea următoarelor două elemente: Ca şi in dreptul vechiu, idem aliguid, fără arătarea părţilor, să fie lăsat legat.— Acest ide aliquid poate fi o indrituire reală, (proprietate, superficie ş. a.), ori o îndrituire de obligaţie 12, - Unul din colegatari să dispară fără să fi dobândit îndri- tuirea “la legat şi fără să aibă un substituit %,, | 
Dacă aceste două elemente se găsesc întrunite, atunci por "ţia vacantă măreşte celelalte porţii în următorul chip: 
Mai întâi, ea măreşte porţiile colegatarilor re et verbis con- Juncti, adică porţiile mărginite 'prin concurenţa celui dispărut îs, Această acrescență este facultativă pentru colegatari, ' dar cum onere, cu sarcini: Colegatărul, care 'vrea să se bucure de a- crescenţă, trebuie să sufere sarcinile 15, 

  

.- 9) Cajus, 2 $$ 206, 207 şi 208; Ulpian, Reg. 1 $ 21 D., III (32), de - deg.-89; D., 50, 16, de verb. signif,, 142. | : 10) Ulpian, Reg, 17, $ 3; D., 1, (30), de leg; 9% $ 1; D., 1 (31), de leg., 28, 61; D.::34,1, de aliment. leg, 2 ŞI. . - Ma 11) C., 6, 51, de cad. toli, 1, | | , e 12) Cajus, 2 $ 199; Ulpian, Reg, 24 $ 12; C.. 6,51, de cad. toll i 13) Cajus, 2 $ 199; J., 2, 20, de leg. 88, E . 14) C., 6, 51, de cad toll., 1$ 11; D.,7.2, de USufr, accresc,, 1 Ş 2 DI 0), del, 3 pr. e o 15) C., 6,51, de cad. toll, 1 $ 9, vervis Sin autem,
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In lipsă de colegatari re et verbis conjuncti, porţia vacantă 
măreşte porţiile: colegatarilor re conjuncti. Această acrescenţă . 
este silită pentru colegatari, dar sine onere făr'de sarcini 18. 

„Il. Colegatarul, care a dobândit îndrituirea la legat, trece 
moştenitorilor săi această îndrituire cu eventualitatea de acres- 
cenţă.. Portio portioni accrescit 11. 

IV. Fiindcă acrescenţa se'ntemeiază pe voința - presupusă 
a lui qui legat, de aceea acesta poate s'o.: impiedice, oprind-o. 

Secţia vV. | 

„EFECTELE DOBÂNDIRII LEGATELOR ŞI A FIDEICOMISELOR. 

“5 528, Efectele dobândirii legatelor şi a. fideicomiselor, 
în ce privește pe honorat. 

A, In dreptul vechiu, 
|. Dobândirea unui legat per vindicationem, dă legatarului 

o actio in rem. In cazullcând legatarul dobândeşte proprietatea, el 
poate intentă rei vindicatio, prin care poate reclamă atât lucrul, cât 
şi fructele şi dobânzile lui de după dobândirea legatului, nu numai 
de la onerat, ci şi de la cei de al trzilea deținători ai lucrului, 
fără să se teamă de înstreinările şi înfiinţările de jura in re fă- 
cute de onerat, şi fără să se teamă de concursul creditorilor onera- 

_ tului. Dar, nu poate reclamă lucrul de cât, aşa cum se găseşte la 
detentor, fără să fie îndrituit să-i ceară socoteală de pierderi, 
ori deteriorări, în afară de cazurile de delicte, 

Dobândirea unui legat per praeceptionem dă legatarului sau 
o actio in rem, sau aclio familiae herciscundae, care . niciodată 
n'atrage condamnarea la dublu, şi în care oneratul e ținut numai 

__de diligentiam qualem in suis rebus. | : 
„_ U,Dobândirea'unui legat per damnationem dă legatarului o actio 

in-pe?sonam, care st numeşte aciio ex festamento. Această acţiune . 
este de drept strict, deosebită de condictiones. Reclamantul trebue să 
arate cauza, pentru care reclamă. In procedura per lepis actio- 
Nes ea se = intentă prin manus injecctio şi din această „pricină a 

16) C., 6, 51, "de cad, toi, 1 Şi. 
: 47) D.,35,:1; de condie. et dem., 26 $ 1, 

1) V. mai sus Ş 509, n. 9,-16,.17, 18 şi 22, p. 1085 şi nrm..;
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păstrat în unele cazuri caracterul de a atrage condamnarea la | dublu adversus infitianitem. —Oneratul este „răspunzător 'de culpa levis şi- nu-i liberat decât, dacă lucrul piere' prin . casus, „Fiind 
datotric după dreptul sirict nu datoreşte fructele şi produsele” lucrului de cât de Ia cererea în judecată ; iar dobânzile banilor nu le datoreşte” nici după cerea în judecată. —Legatarul, fiind un simplu creditor, nu poate reclamă decât contra oneratului, iar nici de cum şi în contra celor de. al treilea dobânditori. In vir- tutea edictului el poate să obţină bonorum- separati, ca'să nui fie concurat de creditorii oneratului, şi poate cere de la acesta cautio legatorum pentru legatele condiţionale, ori- cu termin. 

| Dobândirea unui legat sinendi modo dă legatarului acfio ex * testamento, care de data asta n'atrage niciodată condamnarea la dublu ;. dar, în care dobânzile sunt datorite de la punerea în în- - târziere, o: - 
UI. Dobândirea unui fideicormnis dă fideicomisarului o petitio fideicommissi extraordinaria (persecutio * fideicommissi extraordi- naria), care e foarte liberă şi largă 2, . 

"Din veacul III s'a ingăduit, ca qui legat, să dea legatarului - | un fel de ipotecă (velit Pienus) 3. 
B. în dreplul nou. | . i 

" Justinian a simplificat lucrurile, dând intotdeauna honora= tului o actio in personam, adică o îndrituire de creanţă, Şi, even- tual, dându-i şi o actio in rem pentru 0 îndrituire reală. | L. Actio in personam, | 
1) Aclio in personam se numeşte actio Personalis ex. tes- tamento sau actio legaţi. ă a , | 

„Ea are un caracter foarte larg, ca şi petitio fideicommissi din vechiul drept, şi este îndreptată contra oneratului, care prin dobândirea lui /ucrum grevat, e obligat guasi ex contractu, ca şi cum S'ar fi obligat printr'o stipulaţie 4. Ma 
- Scopul său este, ca oneratul să execute sarcina din /ucrum dobândit, bucurându-se de un mic răstimp de: executare; de aceea se zice, că honoratul. nec enim cum sacco adire debeț5, 

  

2) V. mai sus $ 510, n.3 p. 1091, şi $ 511, n. 8, p. 1093, " 3) D., 33; 1,de usu usufr., leg. 9.—V. Cuq. 1. c..p.668 n, 5-8 şi p. 782, „. 4) Ji» 3, 27, de obl. quae quasi ex contraclu nasc, Ş 5.—V. Maynz, 1. c, AMI, $ 422, n. 18. ae i 5) D.. 46, 3, de solut., 105 ;-D., 22, 1, de usuris; 3, pr.; D, | (39), de eg, 7i $$ 2 şi 3; D, 35, 1,:de cond. et dem. 89 Ş1. .
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2) Oneratul în implinirea obligaţiilor sale este răspunzător : 

de dol şi culpă, adică, dacă obiectul datorit a pierit prin dolut 

său, ori prin culpa sa, trebuie să plătească despăgubiri 6.- El nu . 

răspunde de casus, Dar, nu-i.liberat complect de cât, când casus 

atrage imposibilitatea absolută de executare 7; altfel, trebuie să 

plătească gestimatio a obiectului liberalităţii 8, : 

3) Creanţa honoratului : este asigurată printro ipotecâ a- 
supra tuturor lucrurilor hereditare, adică asupra tuturor lucru= - 

rilor, pe care oneratul'le-a dobândit din moştenire *. 
Dacă executarea liberalităţii este suspendată de o con- 

diţie, de un termin, ori de contestări privitoare fie la valabili- . 

tatea, fie la executarea chiar a liberalităţii, honoratul - pentru 

asigurarea îndrituirilor sale poate cere cautio legatorum servan- 

“ dorum causa W. Această cauţie trebuie să fie dată de onerat prin-. - 

satisdatio, afară de cinci cazuri: Când testatorul a scutit de ea. 

pe onerat. Când honoratul renunţă la ea. Când e vorba de un. 
legat de liberaţie. Când, în caz de contestaţie, de la prima: ve-. 

dere rezultă, că legatele, ori fideicomisele sunt nevalabile. Şi 
"- când oneratul este sau fiscul, sau unele rude ale honoratului!!, 

“Dacă oneratul nu: dă cautio legatorum servandoruim causa, 

atunci honoratul poate cere şi obţine e trimitere în posesiunea 
bunurilor, .din caree alcătuit câştigul (lucrum) oneratulu: Această. 

missio in „posessionem este numită: missio in bona defuntti, 

şi honoratul are asupra acestor! bunuri atât custodia, cât şi o: 

îndrituire de amanet, în virtutea căreia, dacă vrea, poate să vândă 

acele bunuri 12, . 
In sfârşit, dacă trec şease luni dela cererea de executare, EI 

fără ca oneratul să fi executat, honoratul poate cere şi obţine 

6) D.,l (30), de leg. 47 $$ 4 şi 5, 108 $ 12. - 

"7 e 2, 20, de legatis, $ 16; D., | (30), de leg., 26$1, 35, 36$ 3 
47 SS 2 şi 6, 48, 53 8 9, 58— —61, 84 $ 3. 112 SI. 2? 

| „5 D., | (30) de leg. 71 $3, 76: D., II (32), de leg., 11 $S 16 şi 17 
14 $ 2, 36 $6. - 

9 C,, 6, 33, comm. de leg. et fideic., 2. 
10) D.,.36, 4, ut în poss. leg. vel fideic. servand. ausa esse liceat, 2. 
11) D., 36, 3, ut leg. seu fideic. servand, causa caveatur, |, 3 $ 2, 6, 

pr. şi $ 1, 12, 14, 15, 16, 18 pr.; C., 6, 49, ad. Se, Trebell,6 pr. şi si; 
Novella 22, cap. 41 ; D.;2, 14, de paclis, 46 ;:D., 36,4, ut in poss. leg. 1 $2, 3$1. 
a 12) D., 36, 3,. ut leg. seu fideic. servand, causa. 5 Ş 1; D. 3%, 4, ut . 

in poss, leg, 5 pr; Cu 6, 4, ut in poss. leg. 3 şi Su -
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missio” in 'possessionem în bunurile ptoprii ale oneratului. Această missio se numeşte missio Antoniniana. In asest caz honoratul ate atât custodia acestor bunuri, cât şi îndrituirea de-a le culege” 
fructele până la concurența creanţei sale 13, . | II. Aclio în rem. Sa 

1) Honoratul arc şi o actio in rem, când dobândeşte o în- drituire reală (fie proprietatea, fie un ' jus in re). Aceasta însă - 
nu 'se poate întâmplă de cât numai, când obiectul liberalităţii - 
aparţine lui qui legat, ori lui gui fideicomiltit, aşa ca de la acesta 
să treacă recta via la honorat. — Foarte deseori se zice, că 
honoratul are şi o actio în rem, când obiectul liberalităţii apar- 
aparţine lui qui legat, ori lui Qui “fideicommiltit. Acest chip de 
exprimare nu-i totdeauna exact, In adevăr, chiar în dreptul lui 
Justinian, se poate, ca testatorul, dispunând de un lucru, care-i 
aparţine, să facă un legat de damnaţiune, și anume atunci când: 
„lucru nu trece direct la legatar. De pildă testatorul zice: „Nu- 
mesc moştenitor pe C. Sejus. Las legat lui L. Titus o sută de 
mii de solidi cu sarcina, ca să dea lui M. Maevius moşia Cor- 
neliană, pe care o am în Campania.“ In acest caz moşia, deşi 
este proprietatea testatorului, totuș nu trece direct la M. Mae- 
vius, ci L. Titius trebuie - s'o cumpere, ca şi cum ar fires aliena 
şi s'o dea lui M. Maevius, ori să dea bani acestuia ca s'0 cumpere!:, 
„2. Acto în rem, pe care poate s'o aibă honoratul, este sau 

rei vindicatio, sau actio Publiciana, sau altă acţiune in rem co- 
respunzătoare îndrituirii sale reâle. — Ea poate să fie intentată, 
de'ndată ce dies legati venit 15, atât contra oneratului, cât şi con- 
tra oricăruia, care sau -contestă horioratului îndrituirea, de ca- re-i vorba, sau'îl împiedică s'o exercitezel ' . . : 

Rei vindicatio intentată contra oneratului, are de scop, 
ca reclamantul să capete lucrul, aşa cum 'se găsea în clipa, 
în care s'a făcut itis coniestatio, şi să capete fructele chiar dela - dies cedens, dacă oneratul a avut - cunoştinţă de legat, ori de 
fideicomis!?. Când oneratul n'a avut o- astfel cunoştinţă, trebuie să” 

„"13) Paul, Sent, IV, 1; 17;'D, 36, IV ut in poss. leg., 5 S$$-16, 21, 23 şi 24, 8, 15; D., 45, 4, ne vis fiat 3 $ 1; C,, 6, 54, ut in poss. leg., 6. 14) V. Maynz, |. c.. 1, 8423, n.2, a 15) D., 7, 4, quibus modis ususfr. amilt., 1“$'2; D, 7, 9, usufructua- rius quemadm. caveat, 9 $ 2;D., 35, 1, de condic. e! dem., 72'$ 5. 16) Cajus, 2 $ 194; C., 6, 43, comm. de leg, 1. : : Da 17) Paul, Sent., 3, 6, 46; D, 41; 1,- de ada. rer. dom; 40; D;,-1 430), „ de leg, 39 81.
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fie tratat ca orice posesor de bună credință atâta „Vreme, cât a 
durat ignoranţa sal, - 
8) Quid, dacă obiectul ibealităţii a fost! Instrăinăt” de. 

onerat? . 
In, dreptul vechiu, Înstrăinarea eră nulă, fiindcă acel obiect 
nu aparținuse pici o clipă oneratului. De aceia, honoratul pu: 
tea prin rel vindicatio să ia înapoi obiectul de la acel de al 

treilea, dar numai cu fructele şi accesoriile de la lilis contes= 
tatio încoace, — Dar dacă acel de al 'treilea Împlinise usuca- 
piunea de irei ani, ori de zece ani, , honoratul nu mai putea luă lu- 
Cru înapoi! | 

"În dreptul nou, Justinian a oprit astfel de înstrăinăriz, 
Printr'aceasta Justinian a avut de scop să împiedice chiar usu- 
capiunea lucrurilor lăsate legat, ori fideicomis. De pildă : Prin. 

. tPun codicil s'a lăsat legat un lucru mişcător, Oneratul înstrei- 
nează acest lucru. După trei ani se descopere codicilul. In 
acest răstimp lucrul, conform dreptului vechiu, ur fi fost 

„dobândit prin usucapiune, Deci, legatarăl nu l-ar mai fi putut 
- luă înapoi. — Ca să se'nlăture acest pericol, Justinian a: oprit 
instrăinarea lucrurilor lăsate legat ori fideicomis. 

III. Monoratul, care are şi actio in personam şi actio in 
rem, poate să aleagă, după voia sa pe una din ele, Ă 

„dn unele cazuri. actio in rem e mai avantajoasă din pricina 
îructelor 21, 

Actio in personam este mai avantajoasă, mai ales când oneratul 
prin fapta sa a făcut, ca aciio in rem sau să nu poată îi inten- 

„tată, sau să fie mai puţin avantajoasă, aşa ţcă răspunderea s sa 
a”ajuns “mai mare 2, 

s. '529. Efectele dobândirii legatelor şi a jideicomiselor în ce 2 pri- 
veşte pe onerat. — Quarta Falcidia. 

“A. Orice onerat (fie că e moştenitorul, fie că e altcineva 
decât moştenitorul) are interdictum guod legalorum în contra a- 

18) D. 41,1, “de ada. rer. dom, 40. 
| 19) V. mai jos n. 20. 

„_20).C., 6, 43, comm. de leg, 3. 95 2 253. 
21) V. mal jos:n. 17. şi 18 . 

25) V. Maynz, 1 c, Il, $ 423, n. 31
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celor fonarați, care cu dela sint putere şi-au însuşit lucrurile 
făcând obiectul liberalităţii 4.- E1, cu ajutorul acestui interdict pote. 
să obţină sau înapoierea lucrurilor, sau, în cazul contrar, des- 
păgubiri 2, " 

_B. Orice onerat, executând liberalitatea, poate să ceară. 
» atât toate impensele făcute pentru executare 3, cât şi acele impense, 
care au mărit valoarea obiectului liberalităţii +, A 

"+ C, Oneratul, care e moștenitor (nu şi acel care nu-i moşte= 
_nitor), executând -legatele şi fideicomisele, poate cere de la 
honorat reînfiinţarea raporturilor stânse din pricina contopirii 
pâtrimoniilor în urma dobândirii moştenirii 5, 

D. Oneratul, care e moștenitor (nu şi acel care nu-i mMoş- 
tenitor) este îndrituit la guarta Faicidia. — lată cum s'a: ajuns 

-la aceasta: . 

[. Testatorul, având libertate “nemărginită, ca să dispună de averea sa prin testament, putea slei toată moştenirea, îăcând legate numeroase. Printr” aceasta, pe de o parte, moştenitorul 
“onerat eră nedreptăţit, căci rămânea sau cu nimic, sau cu 
prea puţin; pe de altă parte, legatarii erau în primejdie să 
piardă legatele, căci moştenitorul. prea încărcat n'avea de cât să repudieze moştenirea, pentru. ca ele să cadă. Pentru ca să „ se ajungă la preîntâmpinarea amândorora neajunsurilor de mai sus a trebuit să se facă 'trei legi: Lex Furia. testamentaria, lex - Voconia şi lex Falcidia 

1) Lex Furia testamentaria (anterioară anului 585 a. u, c. poate. din anul 550) mărgineşte libertatea de a testă, rânduind că nu se. pot face legate, care să aibă o valoare mai mare de o mie de aşi şi că acel, care primeşte. un legat mai mare de căt . 1000 de aşi, trebuie, drept pedeapsă, să plătească de patru ori valoarea . legatului (quadruplex poena) $. (Deci legatele mai mari de 1000 de aşi nu sunt lovite nici de neexistenţă, nici de anulabilitate. De aceea, /ex Furia testamentaria este o lege ml- 

  

I) D, 43, 3, gquod legat, i $82şi3. . 2) D., 43, 3, quod. legat, i Ş 2,2$2. - 3) D., 1 (30), de leg, pr. şi 39 $ 5, 58—61; D,, 50, 15, de censibus, 581; D,, 33, 2, de usu usufr. leg., 32 $ 5; D., 36, 1, ad. Se, Trebell., 19 2, 4) Cu 6, 21, de testam, mulitis, 12, —V, Maynz, JI; 1. c., & 423, n.19, 5) D. 1, (30), de 1eg., 70“$ 1; 16 $ 4; D., 8, 1, de serv, 18, 6) Cajus, 2 8 22 FI g, | 
lege Foaie i sa 5, 4 S$ 22 şi urm Ulplan, Reg. 1 $ 2, Îi 2, 22, de
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NUS Quam perfecta). - — Prin abatere rânduelile acestei legi nu se 
aplică” nici: cognaţilor pană la al easelea grad şi nici - con- 
sobrinilor 7. 1 

| Dar, scopul” urmărit n'a fost atins, fiindcă” moştenirile erau 
-sleite prin legate, nu mai mari de 1000 de iaşi, dar - nume- 
roase, 

2) Lex Voconia (din 585 a. u.c, e) rândueşte; că nu se e poate 
lăsă unui legatar mai mult. de cât rămâne. moștenitorului. 
Printr'aceasta legea voia să asigure pe moştenitor cu o. parte din 
moştenire 8, 

| Dar, nici de data aceasta nu s'a putut atinge scopul, fiindcă 
partea. moştenitorului poate să ajungă iluzorie, prin aceea. că se 
făcea foarte multe legate de o valoare foarte "mică. De pildă: 
Moştenirea are o valoare de 1,000,000 de aşi. Se fac 999,999 de 
legate de câte un as, aşa că moştenitorul rămâne numai cu 

„un as! - 
3) Lex Falcidia 9 (din 714 a.u. c.) rândueşte, că libertatea - 

de a dispune prin testament este păstrată şi că se pot face ori, 
câte legate şi ori cât de mari, cu condiţie, ca moşteniitorului 
să-i rămână liberă o pătrime din intreaga moştenire, dacă este sin- 
gur moştenitor, ori o pătrime din partea sa de moştenire,: dacă 
e comoştenilor. (Dum ifa detur legatum, ne minus quam partem 
quartam hereditatis eo testamento heredes capiant) 10. Pătrimea de 
mai sus a fost numită quarta Falcidia, după numele legii.—Deci 
conform legii îndrituiți la guarta Falcidia sunt numai moşte- 
nitorii testamentari; iar îndatoriţi la această “quartă sunt nu- .. 
mai legatarii. 

4) De la Senatusconsultul Pegasian, din vremea lui Ves» 
pasian, îndatoriţi la guarta Falcidia sunt şi fideicomisarii !!, 

5) De la Antonin Pius îndrituiţi le această quartă sunt şi - 
moştenitorii ab intestato 12. 

6) In sfârşit, de la Septiniiu Sever au fost supuse la guarta 

- 7) Ulpian, Reg, | $ 2, 28 $7. ” 
8) Cajus, 2 $ 22, l 2,22, de lege Faleidia, pr. 
9) D., 35, 2, ad legem Falcldiam; C 6, „50, ad „leg. Falcidiam; | 2, 22 

de lege Falcidia. | 
10) D., &. 6, l'pre - 
11) Cajus, 2 SS 254 şi urari. 

_12) D, ft 1Bpr i:
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Falcidia şi donațiile mortis causa 13, iar de la Caracalla şi do- 
;naţiile între soţi !. o să 
1 Din cele de mai sus rezultă, că sunt îndrituiţi la quarta 
Falcidia numai moștenitorii, fie testamentari, fie ab intestato 15, 

Ceilalţi succesori, fie cu titlu particular. (d. p. !egatarii în- 
sărcinaţi cu sublegate), fie cu titlu universal (fideicomisarul uni- 
Versal “sau moştenitorul fideicomisar însărcinat cu legate, ori 
fideicomise particulare), nu sunt îndriluiți la guarta Falcidia *5, - 

III. Indrituirea la quarta Falcidia se realizează. în urmă- 
rul chip: - 

Liberalitățile sunt anulate pentru cât trec peste (dodrans) 1. 
Dacă sunt divizibile, se micşorează proporțional, aşa că „În Cazul, în care honoratul dobândeşte o îndrituire reală, se ajunge la devălmăşie (communio incidens) - 18, 
Dacă. nu sunt divizibile, honoratul dă bani pentru excedent !?, 
1V. Indrituitul la Quartă îşi valorifică îndrituirea sa 2: : 
“Sau pe cale de exceptio prin jus retentionis. Ii 
Sau pe cale de actio prin rei vindicatio 21, condictio indebiti 2, „ înterdictum quod legatorum %, in factum actio, de, dolo aclio 2. . 
V. Quarta Falcidia se calculează în următorul chip: Se. 

- determină valoarea moştenirii; şi valoarea liberalităţilor de mai sus la dața deschiderii moştenirii 3; apoi se scade această 'din urmă. valoare din valoarea moşienirii şi dacă guarta Falcidia rii rămâne liberă, se micşorează sarcinile şi celelalte liberalităţi. 

13) D,, 1 (31) de leg. 717 $1;C.,h.t,5 şi 18; C., 8, 57, de moriis causa donat. ?, | . | , , 14) D., 24, 1, de donat. inter v. et u., 32 SI; Chi, i „ 15) D., A. t, l pr» 18pr | - n Ia „47 $1; D. 36, 1, ad Se, Trebell., 22 Ş:5, 55 $-2, 
16) D, Ati | 
17], 4. t,$3; D., 1 (30), de leg. 89; Dn. tî., 1$9, 7,49 pr. SO $1, 73 $ 5,88 $3. . | 18) D.-h. î. 26 pr., 49 pr, - 
19) D., A. î., 7, 23, 80 $1.. i | ” - 20) Duh. î, 1 $ 11,7, 14 $1,15$1,16,80$1, 9%; C., h.t,9, 21) D. h, i. 28 pr, - - E 
22) D,âî.t:1$ u,31; D; 35, si cui Plus, 1 $ 9; D,, 22,6, de juris et /acti ignor., 9, $5 

- 
$ 5; C,4, 5, de condic. indeb., 7 C.A.t,9,.. 23) D., 43, 3, quod legatorum, 1 $5. a - " | 24) D., 4, 3, de dolo malo, 23; D., Il (31), de leg.,.17 $2; D.. his, ILIE o - | 25) oh. t. $2; D, ph. t, 30 pr. şi $ 4, 56 pr. şi $ 1,73 pr,
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1) Determinarea valorii moştenirit, 2%, Pentru aceasta trebuie să 
se determine atât activa, cât şi pasiva ale moştenirii, 

Activul moştenirii se determină, punându-se în socoteală 
| valoareă reală a tot ce face parte din averea lăsată moştenire??, 

- precum şi scontul (interusurium) pentru creanţele “neexigibile%, 
„__ Pasivul moştenirii se determină, punându-se în socoteală 
dăâtoriile moştenirii 2%, scontul pentru datoriile neexigibile, cheltue- 
lile de înmormântare 20, ceeace un moştenitor trebuie să plătească 
unui legitimar2!, cheltuelile de inventariare şi valoarca robilor 
desrobiţi 2. 

Deosebirea dintre activul şi pasivul moştenirii se numeşte 
valoarea moștenirii. Dacă pasivul e mai mare, ori egal cu acti- | 
vul, legatele etc. cad. Dacă activul e mai mare decât pasivul, | 
atunci trebuie să se determine valoarea liberalităţilor supuse 
quartei Falcidia. 
2) Determinarea valorii liberalităţilor. Pentru aceasta se pune 

în socoteală: : - 
| Valoarea tuturor legatelor şi fideicomiselor, care micşorează 
lucrum (câştigul) moştenitorului 5, Scontul legatelor şi fideicomi- 
selor cu termini. Pentru 'egatele şi fideicomisele condiţionale, p. 

ce şi pentru acelea, care au de obiect sau prestații anuale, sau 
rente viagere sau un usufruct, ori alte servituţi personale, sunt 
regule anumite, 

„ Valoarea donațiilor - mortis causa 35, 
Valoarea donațiilor între soţi. - 
3) Se scade valoarea liberalităţilor de mai sus din valoa- 

rea moştenirii şi, dacă guarta Falcidia nui rămâne - liberă, sar- 
inele : se micşorează. - 

N. 

26) ]„.f.t, ŞI; Da. t, 77, 80 pr. - 
21). Di, h. î.. 42, 62 Ş 1, 63 pr, şi 1. 
_28) V. Maynz, |. c., $ 425, n. 24, 

29) |] î. î.. 8 3; D., â. t, 39, 66 $ 1, 69; C., fut; 6 pr., 7 in fine. 
*30) ]., h. t, $3; D.,h.t.,1 $ 19, 2; Paul, “Sent, IV, 3,3. 
31) C., 3, 28, de inoff. lestam., 36 $-1. 

32) | h.t,$3; D., A. £., 36 $ 2, 38 Pr, 39. . N 
89) De het 50, 51. — Du fi, t1$10,57,81 $1; D,, Lil (32), de leg. 

"928 81; D,, 33, 4, de dote pro. legata, 1 $ 12; C.A. t, 15. 
- 34) Du h. î., 45 pr. 66 pr., 713 $4,83 $3. 
35) V, Maynz, 1. c., III, $ 425, n. 32. 
36) V. mai sus n. 13 
37) V. mai sus n. 14:
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Fiindcă gizarta Falcidia este o parte din moștenire, mOş- „ tenitorul trebuie să pună în Socoteală tot! ceea, ce primeşte, ori |. îi rămâne fitulo universale (ca moştenitor) prin voitţa acelui care a lăsat moştenirea 3%, iar nu şi ceea, ce primeşte număi titălo singulare. Astiel, oneratul pune în socoteală: Porţia  hereditară dobândită prin jus accrescendi, Legatele nevalabile, care, căzând îi rămân lui. Fructele lucrurilor lăsațe legat cu termin (ex die), Prelegatele, care apasă asupra părţii sale de moştenire. .. Dar, oneratul nu trebuie să pună în socoteală: Legatele; Cu care un altul e însărcinat în favoarea sa. Ceea, ce el (onera. | tul) obține pri collaiio dela ceilalţi comoştenitori. Ceea, ceob- ține condicionis implendae (explendae) causa. . - 
Moştenitorul onerat, care e şi legitimar, nu poate să ia întâi porţia legitimă a sa şi apoi din rest să :scadă quarta Fal- cidia, Această quartă este cuprinsă în totdeauna în porţia legitimă. Deci, trebuie să aleagă aut, aut, adică să. ia ori "legitima porie, ori qQuarta Falcidia *, 
4) Complicaţii. . | 
Dacă sunt mai mulţi moştenitori, se calculeză deosebit par- tea fiecăruia şi fiecare trebuie să aibă liberă guarta Falcidia +, Dacă un comoştenitor are mai multe părţi din “moştenire, acestea se adună la unloc şi faţă de totalul lor trebuie, ca quarta Falcidia să. rămână liberă 4, - " 
Pilde : a . , „ Valoarea moştenirii este 40, A este moştenitor pentru A şi 

B tot pentru 1. A este însărcinat cu legate în valoare de 20, iar B cu lepate în valoare de 12.— A este supraîncarcat. Lui trebuie : să-i rămână liberă - din quota sa de moştenire, adică A din 20 = 5. Deci, va opri 5 din flegate şi va plăti . numai 16. — B nu-i supraincăreat, căci îi rămâne 8, adică mai multi de 5; - „deci el va plăti toate legatele, adică 12. In total se va plăti 27. “A printr'o numire de moştenitor are 20, iar prin altă nu- mire de moştenitor are tot 20, Prin. cea întăi” numire e însărcinat cu legate în valoare de '20, iar prin cea de 
o 

38) D, A. t, 29, 74, 76 pr, 91.V. Maynz, |. c., lil, $ 425, n. 40, 39) D,, 5, 2, de inoff. testam., 8 Ş 9. . - | - 40) D,, hit, 77. a 
41) D., fi. î., 35 $ 2;
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a doua numire cu, „legate în valoare de 12. Legatele vor fi re- 
duse pro rata și. anume 20:4=5 şi 12: 4=3, Deci. din 20 

se va scădea = 183, iar din 12 se ve scadea = 111. Deci în 

totai va plăti numai 18 3 111 = 30; iar el va rămânea cu 10. 

„VI, Indrituirea la guaria Falcidia poate să înceteze ex per- 

sona testatoris, ex persona heredis, ex qualitate legati. 

Ex persona testatoris: Când testatorul a: fost oştaş, ori. a 
oprii expres pe.moştenitor să relină quarta %, 

- Ex persona heredis (onerati): Când moştenitorul a renunţat 

la quartă prin aceea, că sau a executat legatele fără săle re- 

ducă, sau s'a obligat să le execute fără să le reducă. Dela . 
Justinian renunțarea aceasta se presupune, dacă moștenitorul a 

executat un singur legat fără să ceară quarta 4, — Când moş-. 

tenitorul n'a făcut inventar+:. — Când a încercat să facă legatul 
neeficace 17, 

Ex qualitate legati: Când legatele sunt lăsate sau unei pia 
causa %, sau unui legitimar pentru completarea legitimei %, — Când 
legătele au de obiect lucruri, pe care soţul le-a cumpărat pentru 

trebuinţele soţiei50. Când e vorba de un fideicomis de families, 
Dintre aceste legate acelea, care sunt privilegiate, nu pot 

fi micşorate, ci moştenitorul suiere paguba. 

“Secţia VI. 

„FELURILE LEGATELOR ŞI A FIDEICOMISELOR DIN PUNCTUL 
DE VEDERE AL OBIECTULUI LOR. 

Ş. 530. Generalităţi. 

A. Din punct de vedere material Jegatele se deosebesc u- 
nele de altele prin felurimea obiectelor lor. —-De aceea deosebim: : 

42) D., 36, 1, ad. S. C. Trebell,, 3$1; C, 6, 21, de test, mil. 12; C. 
dh. la 7. 

43) Novella 1, cap. 2 $ 2; Novella 119, cap. 11. 
44) Da h. t 46 şi 71; Ca hi. i, 1 şi 19. i 

„. 45) Novella 1, cap. 3. : : 
- 46) C., 6, 30, de jure deliber., 22, $ 14; Novelia 1 cap. 2. 

41) D,, îi. L., 24 pr., 59 pr. 

48) C., 1, 3, de episcopis, 49; Novella 131, cap. 12. 
49) C., 3, 28, de inoff. îest., 36 pr 

-50) D„ fi. î,81$2. 
51) D., hi 4752.
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|. Legate de lucruri corporale şi legate de lucruri incorporale,. 
-_1) Legatele de lucruri corporale la rândul lor. se. deosebescin: 
"Legate, prin care se lasă un lucru anume determinat, lega- 

dum speciei. a | | e 
Legate, prin care.se lasă un lucru determinat numai prin 

genus, căruia aparţine, legatum generis, | _ 
Legate, prin care se lasă unul din două ori mai multe 

 lucruti, legatul alternativ. : | i 
! Legate, prin. care se lasă prestaţiuni periodice, 

Şi legate, prin care se lasă o universitas facti, | 
„„ 2) Legalele de. lucruri incorporale- deasemenea se deose- 

besc în: Ie “ 
Legate, prin care 'se lasă un jus în re, | | „- 
Legate, prin care se lasă o îndrituire de obligaţie, mai ales 

0 creanță (legatum norminis), ori liberare de o datorie (le- 
gatum liberalionis), ori o datorie (legatum debiti). o 

Legate, prin care se lasă o universitatis juris, mai ales, 
un peculiu (legatim peculii), ori o zestre  (legatum  dotis), 
ori o moştenire (legatum hereditatis). | | 
„.. „Ul, Legate, prin care se lasă îndrituirea de a alege unul, ori 
mai multe lucruri din o categorie de lucruri hereditare,. Legatum 
oplionis, legatum eleclionis. e | 

- B. In cele ce urmează, ne vom îndeletnici cu fiecare din. 
aceste feluri de legate. — Apoi ne vom îndeletnici cu particu- 
laritatea romană numită prelegat. 

Legate şi fideicomise de. lucruri corporale 

$. 531. Speciei legatum, 

Legatum speciei este orândueala, prin care se lasă legat o 
„* species, adică un lucru anume determinat, o 

Un astfel de legat se mai numeşte şi species legată... 
Deosebim mai multe cazuri: i 

| A, Qui legat este:sau proprietar. fără restricţii. al: lucrului 
intreg lăsat legat, sau proprietar fără. restricţii numai âl unei pars 
indivisa din acel lucru, sau proprietar cu restricţii al acelui .lu- 
cru, ori nu-i proprietar, dar dispune de acel, lucru, ca şi cum ar
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ţi al “său, ori, “desi are. nimai o “pars “indivisa a "lucrului, t6tuişi 

"dispune. de lucrul întreg, ori dispune” de. propriul său: lucru, 

crezând greşit, că este al altuia. 
|. Qui legat este proprietar fără restricții a lucrului. întreg 

lăsat legat. 
„In acest caz proprietatea trece direct la onorat, fiindcă 

„avem de a face cu un legat per vindicationem. | 
Honoratul dobândeşte lucrul, aşa cum se găseşte în clipa 

lui: dies cedens 1, (adică sau mărit cu accesoriile, care s'au unit cu 
lucrul, fie prin fapta lui qui legat, fie prin întâmplări neatârnate 

de voinţa acestuia, sau micşorat făr'de iapla oneratului 2, Şi îşi 

valorifică îndrituirea sa 3, 
| Oneratul trebuie să deă honoratului lucrul, aşa cum se 
găseşte în clipa lui dies cedens, -nevătămat prin fapta sa. -El 
nu-i răspunzător de cusururile lucrului 5 şi nici de servituţile pre- 

diale, care apasă asupra lui $ şi este îndrituit să ceară dela ho- 
norat reînființarea servituţilor prediale, care fiinţau în folosul 

său asupra lucrului şi care se stânseseră prin contopirea patri- 

“moniilor?. . . - 
IL. Qui legat este proprietar fără Testricţii numai a unei pars 

indivisa din lucrul lăsat. 

In acest caz, dacă a- spus, că lasă numai pars indivisa a sa 

p. c. şi dacă ma spus, că lasă lucrul întreg, honoratul dobândeşte 
numai pars indivisa 5. ... 

“EIII. Qui legat e proprietar cu restricţii « a lucrului lăsat. 

1) Lucrul e supus unui uzufruct, emfiteuze, superficie, ori 

ipoteci, care existau în folosul sau al oneratului, sau.al honora- 

tului şi qui legat ştiă aceasta. 
In acest caz lucrul trece la honorat, iar acele jura inre 

se stâng, fiindcă în cazul întăi, oneratul răspunde de faptele lui 
qui legat, pe care l-a moştenit £ şi fiindcă, în cazul al doilea, pa- 

„1 D., 1 (30), de leg, 45 $ 2, 69 $ 3, 70 pr, 116 Ş4. 
2) J., 2, 20, de leg, $"19; Di 1] (30), de leg., 22, 24 SŞ 2, 3 şi 4, 44 

8 4, 65 8 2. | | 

3) V. mai sus $ 528, p. 1138. 

4) D,, | (30), de leg., 45 SŞ 2, 69 $ 3, 70 pr, 116 3 4.. 
_5)D, 1 (30), de leg, 45 $ 2, 70 pr. şi 8 2. 

6) D., 1 (30)-de leg, 69$3.  :- 
7) D., 1 (30) de leg., 70 Ş 1, 116$4 
8D. 1 (33), de leg, 2, 16 $ 2.
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acele jura în re se stâng prin confusio 8: i 
2) Lucrul e supus unui uzuiruct, care există în folosul unui al treilea şi gui legat ştia aceasta, e „= In acest caz lucrul trece la hunorat şi, “pentru ca acesta să maiba numai nuda proprietate, oneratul e obligat să descarce lucrul de uzufruct, Sau să dea honoratului valoarea uzufructului 10, 3) Lucrul e supus unei emfiteuze, ori unei superficie, câre 

trimoniul honoratului se contopeşte cu liberalitatea primită, adică 

„existau în folosul unui “al treilea şi qui legat ştia aceasta, 
Şi'n cazul acesta lucrul trece la honorat. Dar, pe când unii romanişti sunt de părere, ca să se aplice şi aci regulele prece- _. “dente (de sub 2), alţi romanişti sunt de părere, că oneratul nu datoreşte nimic, căci honoratul, dobândind proprietatea, câştigă canon, pensio, datorite de emfiteutecar, ori de superficiar, în cât "- nu are numai nuda proprietate. Isvoarele noastre nu spun nimic în această privinţă, 

: 
4) Lucrul e supus unui amanet, ori unei ipoteci, care exi- stau în folosul unui al treilea şi qui legat ştia aceasta, - 
Şi de data aceasta lucrul trece la honorat, — Oneratul e obligat să descarce lucrul, dacă qui legat cunoştea sarcina ; iar dacă n'o cunoştea honoratul trebuie să se mulțumească cu lu-" crul, aşa cum se găseşte îi, i 
IV. Qui legat nu-i proprietarul lucrului “lăsat, dar dispune - de el ca şi cum ar fi al său. 
Se "nţelege, că în acest caz proprietatea lucrului nu poate trece la honorat. Dar, legatul poate produce alte efecte şi anume: 1) Dacă lucrul lăsat se găsea în puterea lui gui legat, a-. tunci: Moştenitorul onerat trebuie să facă tradiţia lucrului ; însă, numai dacă printr'aceasta mar săvârşi o faptă ilicită. “lar honoratul sau intră numai în puterile, pa “care le avea qui legat, astiel după cum le avea, în cât, dacă acesta posedase ad usuca- pionem, honoratul continuă usucapiunea cu accessio possesslonis, "iar.până să se împlinească usucăpiunea, se bucură de foloasele - posesiei de bună credinţă şi se poate servi de actio Publiciana, 

  

9) V. Vol. 1, 2, $ 89, 1, p. 221; $ 90, XII, 3, p. 232; $ 91, X, 240; $ 109 II, p. 300, - - - Ie - 10) :D,, Ii (31), de leg., 66 86.—V, Maynz, Lc II, 8427, n, 15. 11) Ju 2, 2, de fe, $5; D., 1 (30),: de (ep; 57; D, Il (31), de
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Chiar dacă n'ar avea posesia lucrului, : sau. honoratul, dacă e de 
bună credinţă, începe o usucapto pro legato 12, 
2) Dacă lucrul lăsat eră -datorit lui qui legat sau „cu titlu . 

de. cumpărare, sau cu alt titlu, atunci avem de aface cu legatul 
unei creanţe, care indreptăţeşte pe honorat să reclame sau pre- 
darea acelui lucru, sau darea lui 33, 

V. Qui legat, deşi are numai o pars indivisa întru un lucru” 
lucru, totuș dispune de lucrul întreg, spunând anuine, că vrea să 
dea lucrul întreg. 

In acest caz avem de aface cu două legate şi anume: Unul 
per vindicationem pentru pars  indivisa şi altul per damnationem 
„pentru rest 14, 

VI. Qui legat dispune de propriul său lucru, crezând, că e 
al altuia. 

In acest caz legatul este valabil 35, 

B. Oneratul este proprietar. ai lucrului lăsat... | | 
„În dreptul vechiu un astiel de legat poate fi lăsat sau 

per damnationem, sau sinendi modo; iar în dreptul nou poate îi . 
lăsat numai per damnationem.  Oneratul este 'dator să facă pe 
honorat să aibă acel lucru ; iar honoratul „are nuriai O indrituire de 
creanţă contra oneratului 6, 

- Dacă qui iegat crezuse, că lucrul este al Său, legatul ră- 
mâne totuş valabil !7, 

C. Honoratul este_proprietar al lucrului lăsat. | 
In acest caz legatul nu este valabil, căci, gquod nostrum 

„est, amplius nostrum fieri non potest ! şi, potrivit - cu regula Ca- 
toniană,'rămâne nevalabil, chiar dacă pricina nevalabilităţii ar dis- 
părea pe urmă 18, | 

Dar, dacă legatarul este expus să piardă proprietatea li 

: 12) D., 41, 2, de adg. poss., 13 ş 10; D, 4, 8, pro  legato, 8; D 
„6, 2, de. Publiciana, 1$2,7$3. 

13) D., 1 (30),. de leg. 39 $ 3... 
„. 14) D,, Li (32), de leg, 68. pr. . 

* 15) 2, 20, de leg, $ 11. — V. Maynzl. e. II, S 427, n. 9 şi 52, 
16) ]-, 2,20, de leg., $4, | | 

„12 Da 1 (30), de leg, 67 $ 8. 
18) ].. 2, 20, de leg, $ 10. 
19) V. mai sus $ 519, p. 1113.
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crului din pricina wmei indrituiri a. lui qui legat, ori a oneratu- lui moştenitor, legatul este valabil 20, 
Dacă qui legal are un jus în re asupra acelui lucru, acest US în re se stânge în folosul honoratului 21, Dacă sau oneratul, sau iin al. treilea au' acel jus in re şi Qui legat ştiă de aceasta, oneratul trebuie să descarce lucrul de această sarcină 2, . » o 

"D. Un extraneus este proprietar al lucrului lăsat. „În acest caz, în dreptul vechiu legatul per vindicationem eră ” nevalabil, % iar acel per damnationem eră valabil 9%, - | După senatus consultul Neronian, dacă: qui legat credea, „că-lucrul este al său, legatul era nevalabil 2% Dar, dacă legatarul dovedea, că gui legat ştiă, că lucrul est-al altuiă, legatul. eră „Valabil 3, E ” , 
In sfârşit s'a admis, că legatul este valabil, dacă honora- tul dovedeşte, că qui legat sau a ştiut, că lucrul e al altuia, sau a voit în ori ce caz (omnimodo), ca lucrul să fie al honoratului 27, Această din urmă intenţie se presupune, când legatul e făcut în favoarea unei rude, oria unui prieten 2%, — Oneratul trebuie Sau să do- : bândească lucrul şi să-l dea honoratului, sau să dea acestuia Qes- timatio lucrului, “pentru ca să.] poată cumpără 2, 
Dacă qui legat dispune de propriul său lucru, crezând, că este al. altuia, legatul, după cum am văzut, este valabil 3% 

  

20) Da 1 (30), de eg, 82 $ 1. - ' 
21) D.. 1 (30), de leg. 71 $ 5, 86 pr. şi Ş$ 4. .. - 22) Do, 1 (80), de leg, 433 $ 3-71 $ 5, 86 pr. — V. Maynz,l.c, „II, Ș 427 n. 63. 
23) Cajus, 2 $ 19%; Ulpian, Reg,, 24 $ 7, o 
24) Cajus, 2 $ 202; Ulpian, Reg, 24 $8;D,! (20); de leg. 39 $ 7... 25) D., 1 (31) de ieg., 67 $ 8. — V. Maynz,l, C., IM, $ 427 n. 37, 26) D)-, 22, 3, de probat, 21; ]., 2, 20, de leg, Ş 4. , 21) V. mai sus-n. 25, — C., 6, 37, de tg, 10.—v, Maynz, |. c, 1, Ş 427, n. 41-48, 

o 28) C.. 6, 37, de leg, 10. ” | . 29) Cajus., 2 S$ 202, 204 şi 262; Paul, Sent., IV, 1, Ti ]., 2, 24%, de sing. red. per. Jideic. rel, $ 1; D., 1, (80, de 1eg, 39 $7,71 $ 3;Duli (32), de leg., 14 Ş 2, 30, ş6. , i 
30) V. mai sus n. 15, 

S. G. Longinescu, —: Drept Roman Ă NE ” 73
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Ş 532. Generis legatum... 

„ Legatum generis este orândueala, prin care se lasă legat 
“un lucru determinat numai prin genus, căruia aparţine. | 

Un astfel de legat se mai numeşte şi genus per legatum 
relictum. 

El are două varietăţi: Legatul având de obiect unul, ori 
mai multe lucruri dintr'un genus fungibil, ori nefungibil. Şi, guan- 
titas legata, adică legatul având de obiect o câtime (guantitas) 
dintrun genus fungibil. - 

A. Legatul având de obiect unul, ori mai multe lucruri dintr'un 
genus fungibil, ori nefungibil. | | 

|. Acest îel de legat poate îi făcut sau per vindicationem, sau 
per damnationem. — Deosebim două cazuri: Lucrul lăsat se găseşte 
in moştenire, ori nu se găseşte. | 

]. Lucrul lăsat se găsește în moștenire. 
In acest caz, înainte de Justinian; şi dacă legatul este făcut 

per damnationem, oneratul (datornicul) are îndrituirea să aleagă (are 
jus elligendi) şi, dacă a murit fără s'o exerciteze, o trece la moş- 
tenitorii săi 1.—Dar, dacă avem de aface cu altfel de legate de 
cât per damnationem, honoratul are alegerea ? Şi, dacă a murit 
fără s'o exerciteze, o trece la moştenitorii săi 3, | 

Dela Justinian, honoratul are întotdeauna alegerea *, fiind | 
îndrituit pentru aceasta“să ceară înfăţişarea tuturor lucrurilor din 
moştenire de acel genus 5; dar, n'o va putea exercită de cât, 

„după ce moştenirea va fi dobândită €. 
Şi înainte şi dela Justinian încoace nu se poate alege ju- 

mătate dintr'un lucru şi jumătate din alt lucru 7, 
" Dacă toate lucrurile din moştenire din genus-ul arătat pier 

prin casus, oneratul este eliberat; iar dacă va rămâne numai 
unul, obligaţia oneratului ajunge obligatio speciei 8, 

. 

: 1) Ulpian., Reg., 24 $ 14; Arg. ex Dl (30), de leg., 45 Ş1 şi Dl (32), de leg, 29 $ 1 in fine. — V. mai sus $ 208, II, 4, p. 42, - 
. 2) D.. 1, (30), de leg, 13, 20, 71, pr. (2), 108 $2; D,, 33, 5, de oplione vel electione legata, 2 $ 1. - E 

4 E D., 56, 2, quando dies leg. ced., 12$7.—V. măi sus $. 208, Il, p. 
1 şi 42. , 

4) ]., 2, 20, de leg., £ 22. 2 
5) D., 10, 4, ad exfhib., 3 $ 6, 10, 12,$2. - : 

6) D., 1, (30), de leg, 10;:D., 3, 1, ad Se. Trebell., 15 Ş3 şi 5. 
7) D., 1 (30), de leg, 8s2;D,l (31), de leg., 15. 
8) V. mai sus Vol. |, 1, $3/, p. 270.
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2. Lucrul lăsat nu se găseşte în moștenire, * In acest caz, pentru ca “legatul să fie valabil, trebuie ca lucrul să poată fi determinat în deajuns ; altfel legatul nu' e valabil, ci magis derisorium est ?, De „pildă: Qui legat zice, că lasă legat o casă! Legatul nu-i valabil, căci lucrul nu-i de ajuns de determinat. Oneratul poate da o colibă, căci şi aceasta este 

" Când acest legat e valabil, alegerea o are oneratul, căci el este datornic 10, | | Il. Intotdeauna acela, care are alegerea, trebuie să aleagă un lucru de valoare mijlocie mediae aeslimationis 1, Legatarul nu „poate să aleagă lucrul cel mai bun, iar oneratul nu poate să ” ofere lucrul cel mai rău. 
III. Oneratul este respunzător de evicţie !2; dar, nu-i respun-: zător de cusururi decât în privinţa robului noxal 3, 

B. Quantitas legata, 
Acest fel de legat poate fi făcut în dreptul. vechiu. sau per vindicationem, sau per damnationem !. In drepiul nou poate fi fă- - Cut numai per damnationem 15, 

„ Legatul acesta este valabil, chiar dacă în moştenire nu S'ar găsi nici un lucru fungibil din genus-ul arătat. 
Când cantitatea este determinată, aplicăm regulele de mai sus, fiindcă în acest caz avem de a face cu un legatum generis. Dacă sunt mai multe câtimi deosebite, se ia de bună sumă „cea mai mică (ad guod minimum est, redigenda summa est) 5, Dacă: genus arătat cuprinde lucruri de calităţi deosebite, alegerea, în caz de îndoială, se cuvine oneratului, care va puteă da ce va voi; însă, pare echitabil să nu poată da lucrul de ca- litatea cea mai 'rea. 17 

  

9) D., 1 (30) de eg, 71 pr Du 23, 3, de jure dotium., 69 Ş a. 10) V. mai sus Ş. 208, 1, 4, p. 42-43, Ă 11) D., 1 (30), de 1eg., 37 pr., 110; D., (li (32), de leg, 29 83. , 12) D., 1 (30), de leg, 45 Ş 1 în fine, 110; D., ul (32), de leg., 29 ş 3; D,, 21, 2, de evict., 58, 
13) D., 1 (30), de leg, 45 51. . . 14) Cajus, 2 $ 19%; Ulpian Reg., 24 $ 7, : 15) D., 33, 6, de tritico, vino Vel oleo leg., 3, pr; D., 50, 16, de ver, | signif., 88. 

, 16) D., Il (32), de leg., 15; D., 50, 17, de rea. juris. 34 în. fine,. 17) D., 33, 6, de tritico, vino vel olto leg., 45, :
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Quid, dacă qui legat a lăsat aceleiaş persoane mai multe 
câtimi de lucruri fungibile de acelaş fel? — Când fiecare câ- 
time e pusă în sarcina unei persoane deosebite, se admite, că 
s'a voit să se dea toate sumele reunite.'8— Când aceeaş sumă a 
fost impusă de două ori aceleiaş persoane, Celsus este de pă- 
rere, că legatarul poate cere amândouă sumele, pe când Ulpian 
n'admite aceasta de cât, dacă astfel a voit qui legat 1%. Când 
două -dispoziţii impuse aceleiaş persoane se.raportă la sume 
diferite, legatarul poate cere pe cea mai mare 2, | 

E Dacă qui legat a arătat locul, unde se găsesc lucrurile lă- 
sate, Oneratul trebuie să plătească fot, chiar dacă la locul ară- 
tat nu se mai găseşte nimic, ori se găseşte mai puţin 21. 

2) Dar, când câtimea nu este determinată, se presupune, că qui 
legat a voit să lase toată câtimea, care se găseşte în moştenire, din 
lucrul arătat. In acest caz legatul este un legatum specierum. De 
pildă: Testatorul a zis: Las, legat banii,-grâul. Las legat banii 
mei, grăul meu. Las legat banii, care se vor găsi în moştenire, grâul, 
care se va găsi în moştenire. Se admite, că s'a lăsat toţi, 
banii din moştenire, tot grâul din moştenire 2, -! 

Ş. 533. Legatul alternativ. 

Legatul alternativ. este legatul, prin care se lasă unul! din „două ori mai multe lucruri deosebite. i a 
EI putea fi făcut sau per vindicationem, sau per damnationermn. 
In dreptul vechiu, dacă legatul eră făcut per damnationem, 

oneratul avea îndrituirea de alegere 1; iar, dacă legatul eră făcut per vindicationem, alegerea o aveă honoratul 2, | 

18) D., 11 (31), de 1eg., 34 Ş1. 
_19) D., 22, 3, de probat. 12; D., i (30), de leg., 34 $ 3. — V. Maynz, 1, c, Il, $ 429, n. 14. | 
20) D., 1-(30), de leg., 53; D., 34, 1, de alim. leg., 16 $ 2, 20 pr. | 21) D., 1 (30), de leg., 96 pr; D., Il (32), de leg, 34 $ 2; D., 3,6, de trico, vino vel oleo leg, 5 ! 

„29 D,, 1 (32), de leg., 85, D., 33, 6, de „rilico, vino vel oleo leg., 2 pr. 3$1,7. - 
1) Di 1 (30), de leg, 32 Ş 1, 47 $3, 109 $ 4;D,, II (31),de leg, ii Ş 1, 4353, | 2) D., 1 (30), de leg, 34 $ 14; D., II (31), de leg, 33.
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In dreptul lui Justinian alegerea o are. honoratul, când i sa “Jasat alternativ lucruri hereditare, aşa că i se cuvine actio in rem; în. celelalte cazuri alegerea o are oneratul, fiindcă “e datornic 3, Particularitate : Legatul e conceput astfel în cât, luându-se 
„ “diferitele lucruri în deosebi, dies cedens nu esţe aceeaş pentru “toate, de pildă: Se lasă legat proprietatea unui lucru, ori uzu- - „fructul altui lucru. Un lucru este legat sub condiţie, iar alt lucru “este lăsat pur şi simplu.— In aceste cazuri îndrituirea la legat nu "se deschide. decât la data, când se întâmplă cea din urmă dies „cedens ?. “ 

Quid, dacă honoratul moare înainte de această dată? Con- 

Papinian. este de părere, eă legatul cade 5, : | 
„Ulpian este de părere, că honoratul trece moştenitorilor “săi îndrituirea sa la lucrul, în privința căruia dies cedens sar “fi întâmplat în timpul vieţii sale, dacă legatul ar fi fost pur şi :simplu 5, _ Si e Me . 
Părerea lui. Ulpian trebuie primită în dreptul nou căci, cealaltă părere a lui Papinian e conformă unei teorii privitoare la legatum optiohis. 

„8. 534. Legate având de obiect prestaţiuni periodice 1, 

A. Aceste sunt legatele, care îndrituesc pe legatar,. ca la “Îiecare întoarcere a unei epoci determinate (d. p. în fiecare an, în fiecare lună etc.) să ceară sau o sumă de bani determinată, sau -alte lucruri fungibile. 
Legatele acestea sunt de mai multe feluri: Legatul unei rente, "legatul venitului unui lucru şi legatul de alimente. 
„Ele pof fi făcute per damnationem, . 
Caracterul lor este, că toate sunt guantitas legata. Deci, le "vom aplică regulele acestui fel de legate. — Dar, ele au par- 

  

, 3) Arg. ex. ].. 2, 20, de leg., $ 22. — V, P. van Wetter, Droit Ro- «main, ||, $ 364, 2, n. 5; Dernburg, 1. c., 1, $ 110,n. 18. E 4) D., 3%, 2, quando dies leg. ced., 14, pr, 16 pr., 25 pr. 5) D., 36, 2, quando dies leg. .ced.. 25, pr. o 
6) D., 36, 2, quando dies leg. ced., 14, pr. şi ŞI. 

- 1) D., 33, 1, de annuis legatis et Jideic. 

4
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ticularitatea, că fiecare anuitate, mensualitate etc. este privită, ca for— mând un legat deosebit 2, De aceea, chiar în cazul unui legat pur şi. Ssimpiu, legatarul dobândeşte îndrituirea la prima anuitate la. data morţii lui gui legat Şi o trece moştenitorilor săi 3; jar ca să. le dobândească pe celelalte, trebuie să fie în viaţă, la fiecare: scâdenţă 4, — Deasemenea prescripţia curge deosebit pentru: fiecare anuitate, mensnalitate, etc. 5 , 
B. Să cercetăm mai de aproape fiecare din felurile de mai. sus. i 

|. Legatul unei rente (annuum 'legatum). 
El poate fi făcut sau pentru veşnicie, sau pe vieaţă, sau: pentru un răstimp antimit $, — Dacă timpul nu-i determinat, atunci: se admite, că renta e pe vieaţă pentru persoanele fizice 7 şi pe veşnicie pentru persoanele juridice 8, 
Deasemeneâ Justinian admite, că renta este pe veşnicie, dacă. qui. legat a dispus atât în favoarea legatarului, cât şi a moşte- nitorilor lui *, Ma 

„Il. Legatul venitului unui lucru (reditus legatuni). 
In acest caz legatarul este îndrituit să ceară venitul perio-. dic, care i s'a lăsat; dar, mare nici o îndrituire asupra lucrului; care produce venitul 10, | | 
Dacă qui legat a determinat şi câtimea venitului, legata- rul este îndrituit la această câtime, chiar dacă lucrul mar pro= duce-o întrun an Oarecare, cu condiţie, ca veniturile celorlalţi ani să poată acoperi deficitul ui, 
Oneratul păstrează lucrul Şi poate dispune. de el, cum va voi. — In cazul, în care fl înstreinează, trebuie să plătească. valoarea bănească a venitului 12, 
n 

2) D., h. î.. 4,5, 8, 11, 22; D., 36, 2, quando dies leg. ced, 10, 11,12. pr. şi SS 1—6, 
3) Di i. 4, | 

4) DR ti, 22; D., 36, 2, Quando dies leg. ced., 12, $ 2, 23. -5) C., 7, 39, de prescr. XXX vel AL ann., 7 $ 6. 
6) V., Maynz, 1. c., II, $ 430, n. 7. 
7) D.. fi. î., 4şi8, . 
5) D., hi. 4,6;0D, 35, 2, ad leg. Falc,, 3$ 2, 
9) C., 6, 37, de leg, 22, 

10) V, Maynz, 1, e, ll, $ 430, n, îl. 
1) DB L1781, 
12) D., f. t, 38.
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Ia III. Legatul de alimente (alimenta legata) 5, | Qui legat poate îndatori pe onerat să procure, alimentele . :sau În natură, sau în bani ti, 
Când gui legat n'a determinat „Câtimea alimentelor şi ma pus nici o mărginire, legatul cuprinde hrana (cibaria), locuinţa (habitatio) şi îmbrăcămintea (vestitus); '5 dar nu şi educaţia 15, Când izvorul arătat de Qui legat pentru procurarea unei 'câtimi determinate de alimente nu va fi indestulător, oneratul trebuie să pună de la e], ! i 
Dacă nu s'a spus pe cât timp să fie procurate alimentele, .D. C. şi: dacă este indoială, legatul este presupus pe vieaţă 15 Insă, „dacă s'a spus, că numai până la pubertate, trebuie să: senţe- “leagă plena pubertas (adică 18 ani pentru bărbaţi şi 14 ani pentru femei) 1, 
Particularităţi : Legatele' de alimente pot fi lăsate şi per- “soanelor, care m'au jus capiendi 2%. 
Ele nu sunt supuse “la reducţiune pentru Quarta Falcidia =Şi oneratul trebuie să: sufere singur micşorarea părţii sale de « “moştenire 21, e 
Ele nu sunt revocate implicit, chiar dacă s'a revocat în ge- -nerâl legatele făcute mai înainte, | 
Ele nu pot fi urmărite, dacă au fost lăsate unei persoane, -care a făcut cesiunea bunurilor (cessio bonorum) 3, 

„Judecătorul poate impune astfel legate numai unuia dintre “îndatoriţi, rămânând acestuia recurs în contra celorlalţi 24, 
In sfârşit de Ja Marcu Aureliu legatul de alimente nu poate - “face obiectul unei transacţii de cât cu încuviințarea magistratului 35, 
13) D., 34, 1, de alimentis legatis. | 
14) D., &.t,9, ŞI; D., 2,.15, de iransaci., 8 $ 24. 15) Du &. î,1,6, 7, 21,23 Du (32), de leg, 12. 16) D., hi. t, 6 în fine, 7 | - 17) D., h. t, 12, Pa | 18) D., ft. 15, pr D., 2, 15, de transaci., S $ 10 in fine; D., 36, 2, “Quando dies leg. ced., 26 pr. | | 
10) D., î. 1.,14$1. 
20) D., f, tt. 
20) Du (30), de leg. 117 $1. 
22)'D., h. îi 18$3, 

__23) D., 42, 3, de cessione bon., 6. 
24) D, hi. t,3. , | , 

.25) D., 2, 15, de transact., 8; C., 2, 4, de iransact., 8. 
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$ 535. Universitas Jacti legata. 

„Universitas facti legata este orândueala, prin care se lasă legat: 
o universitas țacti, SI | 

O universitas facti, care se găseşte în moștenire, poate fi- 
lăsată legat per vindicationem şi nu e nevoie, ca' orândueala să. 
cuprindă elementele trebuitoare, pentru ca obiectul să poată fi. 
determinat în deajuns +, 

Când qui legat s'a rostit „las legat. supellex mea, penus: 
mea, vestis mea, -libri mei“ ori „supellex, penus, vestis libri“, se 
admite, că a- lăsat toate lucrurile, . care pot fi arătate prin una 
din acele numiri. colective 2,—In. acest caz- avem de a face nu. 
cu guantitas: legata, ci- cu o species legata şi deci vom aplică: 
regulele de la legatum' speciei. | a 

Când gui legat a zis, „las legat penum sine vino, atunci, 
deşi el a întrebuințat o numire colectivă, totuş fiindcă a făcut: | 
o restricţie, trebuie să ne ţinem de ea 2, | 

O universitas facti, care nu se găseşte în “moştenire, poate: 
deasemenea să fie lăsată legat; dar, orândueala, care cuprinde -: 
un astfel de legat, n'are tărie de cât ca legat per damnationem. 
Ba, ca să aibă această tărie, trebuie să cuprindă elementele tre- 
buitoare, pentru ca'obiectul să poată îi determinat în deajuns 3, 

Legatul are de obiect lucrurile, din care e alcătuită univer=. 
silas, în starea în care se găsesc la data deschiderii moşteniri +, 
De aceea, legatul rămâne valabil, chiar dacă ceea, ce s'a lăsat, - 
a suferit atâtea schimbări, în cât nu i.se mai potriveşte numirea 
colectivă, de care s'a servit gui legat *, Ma | 

Ori cât de mare ar fi numărul lucrurilor cuprinse în uni- 
versilas, legatul este unic şi trebuie prin urmare să fie sau primit 
în întregime, sau lepădat în întregime $, 

Când o universilas facti este lăsată legat ca accesoriu al 
altui lucru, nevalabilitatea legatului principal atrage nevalabilitatea. 
accesorului 7, | A 

  

1) V. mai sus $ 514,1, 2, p. 100%, NE 
2) D., Ul (32), de leg., 85 D., 3, 6, de tritico, vino vel oleo leg, 2 pr. 
3) V. mai susn.1. . | 
4) ]» 2, 20, de leg, $ 18; D., 22,1, de usuris,39 ; Du-1, (30), de leg... 21 şi 22.—Cf. D., 36, 2, quando dies leg. ced..28, Ne a 
5) ]. 2, 20, de leg., 18; D., 1 (30), de leg., 22. 
6) D., Il (31), de leg. 2 şi 6.: - 
7) D., 33, 7, de instructo vel instrum, lez, 1$1.



— 1161 — 

„Legatele şi idei comisele de lucruri incorporale. 

Legata de jura in re 1 
i 

Ş. 536. 

'1. Legatele de jura in re pot fi făcute: | „Sau prin strămutarea unui jus în re, care există deja şi care 
poate fi strămutat. 

| Sau prin creareâ unui jus in re, care nu există încă. | 
Sau prin liberarea de un jus în re, care apasă asupra unui 

“lucru al honoratului. 
Sau prin deductio 'a unui jus in re, cârd se'dă unui al 

“treilea proprietatea lucrului supus. 
II. Efectele, pe care le poate produce un astfel de legat, 

“sunt: Ia 
Când jus in 're aparține “moştenirii, precum .şi când pro- 

:prietatea lucrului, asupra caruia jus in re trebuie să, fie înfiin= 
at, aparține moştenirii, atunci acel jus in re trece :recta via | 
la honorat. Acesta, dela: Justinian incoace, va avea atât actio in 
„Personam, cât şi actio in rem 2, . - 

Când jus în re n'aparţine moştenirii, honoratul dobândeşte 
“numai 0 creanţă; iar oneratul e obligat să procure honoratului | 
“sau acel jus in re, sau în cazul contrar aeslimatio. 3. 

„III. Legatelede jura in re, care sunt servituţi, prezintă par- icularităţi. ” | - 
1) In caz de legate de servituji prediale: 
Honoratul trebuie să fie proprietarul lui praedium dominans “a data, când se întâmplă dies cedens +, 
Aceste servituţi fiind indivizibile,  honoratul dobândeşte o: -astiel de servitute impusă mai multor moştenitori, dendată ca 

"numai unul din ei a făcut actul de dobândire al moştenirii 5. — 
dnsă, dacă praedium serviens este proprietatea mai multora, care 

„cu toţii lasă legat o servitute predială asupra acelui praedium,. 

  

ă 1) D., 33, 2, de usu, usufr. et habitatione ei operis per leg. vel fideic,, 
„“<datis, 

2) C. 6, 43 comm. de leg, 1. 
3) V. mai sus $ 531, A, II, 2.şi 3, p. 1151, 4) D, 33, 3, de servitute legata, 1, 2 şi 3. 
5) D., 83, 3 de servit. leg, 7.
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honoratul nu dobândeşte legatul decât, dacă toate moştenirile sunt dobândite în acelaş timp £, 
2) In caz de legate de servituți personale, 

“Cele mai însemnate dintre aceste legate sunt acelea, care.:- “au de obiect sau un uzuiruct, sau un quasi uzutruct. 
Dacă se lasă unei persoane proprietatea - deplină 'a unui: lucru, iar alteia uzufructul acelui lucru, legatul cel dintâi are de- obiect nuda proprietate şi uzufructul, De “aceea honoratul cel. dintâi va avea nuda proprietate ' întreagă: şi jumătate dir: uzufruct 7. e " | 
Uzufructul dobândit în puierea unui legat se Stinge con- form regulelor generale de stângere a uzuiructului. — Dar, gui: legat poate paraliză efectele stângerii, declarând, că în cazul, în care uzufructul s'ar stânge, înţelege să-i dea din nou legata- rului: „Quotiensque „capite minulus eri, ei relego. Quotiensque- amissus erit, ei relego. Aceasta se numeşte repetere usumfructum,. relegare usumfructum 8, — O astiel de orânduială constitue un. legat deosebit de cel dintăi şi se dobândeşte în Chip separat ?.. 

- Legate de obligaţii. 

Ş. 537. Generalităţi. 

Legaele de obligaţii au de obiect o prestaţiune,. care nu: poate fi clasificată nici în categoria de a da (dare) şi nici în. aceea de a preda (tradere). A 
„Ele se fac per damnationerm. 
Obiectul unui astiel de legat poate fi foarte variat !, De pildă : Oneratul să înveţe pe un desrobit sau un meșteşug, sau alfceva 2. Oneratul să vândă legatarului un lucru cu prej determinat, -ori să: 

  

6) D., 8, 4, comm. praed., 18. — V. Maynz, 1. c,, III, Ş 432, n. 12—15,. 1 Du h. î., 19, 25 Ş1; D., 7, 2, de USujr. adcr., & şi 9; D, î, 5, de- USufr. ear. rer. quae usu consum., 6 pr, . i 8) D., 7, 4, quibus modis ususfr. amitt., 1 $ 3, 2 $ 1 in fine, 3, 5 pr. 28; D, ft, 23 
9) D., 7, 4, quibus modis USusfr. amili., 1 $ 3, 2 $ 1 in fine. 1) Paul, Sent, III, 6, 10; J., 2, 20, de leg, $ 21. 2) D., UI (32), de leg., 12, ”
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“Cunipere un lucru de la legatar, cu preț determinat 3, Oneratul să :împrumute pe legatar cu o sumă de bani, dar cu o dobândă mică, ori fără nici o dobândă +: | 
In toate cazurile, honoratul este singurul îndrituit să ceară “executarea unui astfel. de legat, ori de fideicomis, fiindcă nu- mai el singur poate apreciă, dacă prestaţiunea prezintă vre un interes pentru' dânsul 5, | 
Felurile mai principale ale legatelor de obligaţii sunt: Le- -aium nominis, lepatum liberationis. şi legatum debiti. 

$. 538. Legatum nominis, 

A. Legatum nominis . este legatul, prin care se lasă unei “persoane o creanță patrimonială. De pildă: Moştenitorul meu să -dea lui L. Titius creanţa, pe care o am contra lui M, Maevius. "EI se mai numeşte şi nomen legatum. | | „Scopul său este de a face, ca honoratul să aibă produsul acelei creanţe patrimoniale. | 
Obiectul acestui legat este o creanță (nomen) şi anume o -creanţă patrimonială. Această creanță poate fi: 
Sau orice creanță patrimonială în deosebi, chiar şi o creanță :condiţională. In cazul din urmă creanţa trebuie 'să existe la moartea lui gui legat !. | ' Sau Kalendarium adică totalitatea creanţelor, care sau au fiinţă la data facerii testamentului, ori a codicilului, sau care vor avea fiinţă la data morţii lui qui legat!, 
Sau o creanţă datorită fie lui qui legat, tie oneratului, fie unui al treilea. (Despre cel din „urmă caz nu se vorbeşte în iz- voarele noastre). : ' „C. Forma proprie pentru legatum nominis este forma per damnationem,- In mod excepţional, se găseşte forma sau per " praeceptionem 2, Sau care, are aerul să fie per vindicationem. De . 

0 3)Dul (30), de leg. 49 $ $ 8 şi 9, 66; D., 35,2, ad leg. Falc., 19, 2 $$1 şi 7, 61,87 pr. 
- 4) Du 1 (30), de teg., 108 $ 5; D..1u (82), de leg, 11 $ 15. 5) D,, 1 (80), de leg. 66. - 1) D.. Ii (31), de leg, 88 pr.; D., Il (32), de leg, 64. 2) D. 10, 2, fanil. ercisc,, 4. ,
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pildă: C. Sejo decem, Quae mihi L, Titius debet, lego 3. — Dar for 
mele excepţionale nu. sunt exacte, căci obiectul legatului nu-i 
“suma de bani, care trebuie să fie dată, robul, care trebuie să fie 
„dat ş. a.; ci. creanţa, care are de obiect darea acestor lucruri, 
„Se poate întrebuinţă şi o formă implicită. De pildă: Que 

“legat lasă legat sau înscrisul creanţei, sau însărcinează pe da- 
tornicul său, ca să plătească în mânele honoratului 4. o 

D. Pentru ca un astfel de legat să fie valabil, se cere exis=. 
tenţa unei creanţe. . 

Altfel, legatul mare obiect şi deci e nevalabil 5. — EI: n'a-- 
junge valabil, chiar dacă e redactat în următorul chip: Las. le- 
gat lui C. Sejus 10, ce-mi datoreşte £. 7ifius. (C. Sejo decem,. 
Quae mihi L. Tilius  debet, lego). În adevăr, vorbele „ce-mi da- 
torește L. Titius“ nu pot fi privite ca o falsa demonstratio, care- 

„nu vatămă (guae non nocet), de vreme ce qui legat a avut cu- 
geiul să lase legat o creanţă. . - | 

E. Cuprinsul acestui legat este obligaţia cu toate acce=- 
soriile sale şi cu dobânzile scăzute de la data lui dies cedens &.. 

F. Să vedem acum, ce efecte produce legatum nominis. 
|. Creanţa e datorită unui al treilea. | | 
Oneratul trebuie să procure honoratului sau Ccreanţa, sau: - 

valoarea ei bănească 7), - 
II: Creanţa' e datorită sau lui qui legat, sau oneratului. 
Oneratul trebuie s'0 treacă honoratului: Sau prin novaţie- 

sub forma unei delegatio 8). Acest chip are neajunsul, că şi dator- 
nicul trebuie să consimtă la act..- Sau prin cesiune (mandatum: 
in rem Suam), adică strămutând acţiunea 9. Dar, în această mate- 
rie nu se aplică nici lex Anastasiana, nici oprirea de a întreină. 
res litigiosa 10). | 

In urma strămutării sau-a creanţei, sau a acţiunii ei hono-. 

  

| 3) D., 1 (30), de leg., 75 S$ 1-4, 76; D,, 11 (31), de eg., 30 $I1;D., ll (32), de leg, 34 pr.; D., 34, 3, de liberal. leg., 23. ! a 4) D., 11 (32), de feg., 59; D.,u (31), de leg., 77. 
5) D., 1 (30), de leg.,75 $$1 şi 2. — V. Maynz, 1. c., Ul, Ş 434, n. 12,. 6) Du ll (32), de leg, 34 pr.;. Du 33, 2, de usu, ususpr. leg., 24, „7 V. mai sus $ 531, D, n. 29, p. 1153. E | $) Cajus, 2 ş 38, 
9) ].+ 2, 20, de leg., $ 21; D., 1 (30), de leg, 44 $6, 75$ $2 şi 3,76. 82 $ 5, 105. SA Sa - 10) V. mai sus $ 514, n; 11 şi 12, p. 1005.
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ratul va intentă acţiunea, pe care o avea creditorul (qui legat, „ori oneratul), 

4 

Dar, honoratul mare nevoie să aştepte, ca strămutarea exerciţiului creanţei să fie făcută,” ci poate să intenteze contra datornicului o utilis actio quasi ex jure cesso ni, i i Honoratul cesionar trebuie să sufere toate excepţiile, pe care datornicul le putea. opune creditorului. | | E Strămutarea creanţei este pentru honorat un câştig, este - 
pur lucrativă, iar pentru Onerat este necesară, iar nu voluntară. 
De aceea, acesta nu garantează nici nomen bonum şi nici no- - men verum. Dar, dacă datornicul este insolvabil legatul e fără valoare reală; iar dacă nu există creanța, legatul nu-i valabil din lipsă de. obiect12, 

„Oneratul răspunde de toate urmările faptelor sale proprii %, 
_. G.'Quid, daca o creanţă, care avea ființă la data facerii - 

legatului, dispare mai tărziu 2, Dispărând obiectul, legatul ajunge nevalabil 14. -- aa - 
Dar, în chip excepţional legatul rămâne valabil, oridecâte 

ori stângerea sa nu pare contormă cu voinţa lui qui legat, 
De pildă: Când creanţa a fost stânsă prin plata spontanee din 
partea datornicului '5, Când gui legat a înlocuit creanţa lăsată Je- 
gat prin alta cu ajutorul unei novaţii 15 Când qui legat, după ce E 
a primit plata unui capital, l-a dat din nou cu dobândă, ori la destinat iarăşi pentru acest scop !7.- Când reiesă din fapte voinţa 
lui qui legat de a pune în locul creanţei obiectul căpătat din 
executarea acesteia. De pildă: Din banii primiţi face un fişic, pe care scrie, aceasta e suma, pe care am primit-o dela L. Titius şi pe care am lăsato lui C. Sejus17, 

H. Particularităţi. | e 
|. Legatum nominis, care are de obiect creanțe alternative. 
1) Qui legat lasă legat creanţa aşa, cum este. 

  

11) C.,6, 37, de leg, 18. 
12) D., 1(30), de leg. 75, SS 1 şi 2, 

"18) D., 34, 3, de liberat, leg.. 2 $ 2, Se „14) J-» 2, 20, de leg, $ 21; D., 1 (30), de leg, 75 $ 2 in jine, 82 ş.5 in fine, ' a o 15) D., Il (32), de leg. 11 $ 13. 
16) D., îl (31), de leg, 16 $3. | 17) D., Ul (32),'de eg. 11 $ 13, 64... 

7
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Honoratul intentează acţiunea în acelaş fel, cum ar fi in- tentat'o oneratul şi anume: Dacăiel. are alegerea, arătând obiec- - tul ales. — Dacă datornicul are alegerea, intentează acțiunea alternativ, pentru ca datornicul să poată să-şi exerciteze jus elligendi. i 
2) Qui legat arată, câre din lucrurile datorite alternativ, le lasă legat. | E | - 
Dacă gui legat are alegerea, honoratul poate reclamă lu- crul arătat 18). — Dacă datornicul are alegerea, honoratul nu poate reclamă direct, căci, nelăsându.i-se ceva alternativ, nu poate for- mulă acţiunea alternativ ; ci, se va adresa oneratului, care poate reclamă alternativ, Deci, în acest caz eficacitatea legatului atârnă de alegerea, pe care o va face datornicul :9, 
3) Qui legat lasă unui honorat unul din cele două lucruri datorite alternativ, iar altui honorat celălalt lucru. 
Dacă qui legat are alegerea, oneratul va cedă honoratului: care se va prezentă întâi acţiunea creanţei, iar celuilalt îi va da valoarea creanţei 2. 

. Dacă datornicul are alegerea, eficacitatea legatului atârnă de alegerea datornicului 21, 
- 1l. Legatum nominis, care are de obiect creanţe coreale. Qui legat lasă unui. honorat Ceea, ce i se datoreşte de un datornic coreal, iar altui honorat ceea, ce se datoreşte de celă- lait datornic coreal. — In acest caz, honoratul, care se va prezentă mai întâi, va obţine de la onerat acţiunea creanţei coreale, iar honoratul, care se va prezentă mai târziu, va obţine aestimatio creanţei 22, ! - 

Ş 539. Legatum liberationis i 

A. Legatum liberationis este legatul, prin care se lasă unei * Persoane liberarea de o datorie, ce-i incumbă. De pildă: Fferes meus damnas esto liberare L. Titiurmn. 
EI se mai numeşte şi /iberatio legata. 
Scopul său este, ca honoratul să fie liberat de datoria sa. - ——— 

18) D., | (30), de leg, 75 $ 3. 19) D., 1 (30). de leg., 75 $ 4. 
20) D., 1 (30), de leg, 76. 
21) D.. îl (31), de leg., 50 $ 1 verbis Et si diversis. 22) D, 1 (30), de leg.. 32 $ 5. 
1) D.. 34, 3, de liberatione legata,
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B. Obiectul acestui legat este liberarea (liberatio) de o da- torie şi anume: | | | | 
„Liberarea de una ori mai multe datorii determinate, ori li- 

berarea de tot ceea, ce honoratul datoreşte la data facerii tes- tamentului, ori a codicililor 2; | 
Liberarea de ceea, ce datoreşte sau lui gui legat, sau one- 

ratului, sau unui al treilea 3, 
C. Liberarea poate fi: 
|. Completă, adică plină şi întreagă. 
II. Ea mai poate fi şi mărginită, fie în ce priveşte câtimea, 

fie în ce. priveşte timpul, fie în ce priveşte persoanele interesate, 
In ce priveşte, câtimea, poate fi mărginită la o parte a datoriei +, 
In ce priveste timpul, poate fi mărginită numai la un timp 

determinati. In acest caz, honoratul sau se bucură de beneficiul 
terminului, sau nu plăteşte dobânzi la capital pentru acel timp, 

"sau, dacă e vorba de un capital neaducător de dobânzi, câş- -_tigă scontul pentru acel timp 6, 
"In ce priveşte persoanele interesate, liberarea poate fi măr- 

ginită aşa, ca sau moştenitorul să nu poată Cere plata, sau 
plata să nu poată fi cerută de la datornicul honorat, ci numai 
de la moştenitorii acestuia (liberatio in personam) *, sau plata să nu poată fi cerută de ja nimeni., 

+ D. Forma proprie pentru acest legat este aceea per dam- 
nationem. . | 

In mod excepţional se găseşte şi formele sinendi modo şi per 
praeceptionem ?. Deasemenea se pot întrebuinţă şi formele . cele “mai felurite. De pildă: Qui legat lasă datornicului 100 de HS, care îi sunt datoriţi de acesta (C. Sejo decem, quae ipsi mihi „__debet, lego) to. Această -formă este necorectă, fiindcă obiectul 

2) D.. h. î; 28 SS 1, 2, 3 şi 6, 31 $$2 şi 4. 
3) D., fh.t, 8. - 

_ 4) D.„h.î,7 pr. 
5) D,h.t.,.851. | . 
6) D., &. 4,8 $2, 28 $ 8; D., 35, 2, ad leg. Falc., 22 Ş 3. 
7) D., hi. £, S$ 3, 20 pr. i. 
8) D., h.î.,2$1,8$4, 15. . 
9) Paul, Sent, ul, 6 UDA. t,16şi 18; D, 10, 2, famil. ercisc. 

42 pr. , 

10) D, A. £., 25, verbis Quodsi sic dixit, 28 $$ 2, 6 şi 8, 34. Cf. D. hill. 
E
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“legatului “nu-i lucrul datorit, ci liberarea de o obligaţie. — Qui legat opreşte să se ceară plata datoriei t!, ori lasă înscrisul da- toriei 12, ori face o însemnare, că datoria e plătită 83, — Dea-, semenea, qui legat dă ordin sau unui datornic al său, sau unuia- din “ moştenitorii săi, să plătească fie datoria persoanei, pe care voeşte s'o libereze, fie propria sa datorie“. Ordinul cătră unul, „ori unii din moştenitori este un legatum liberationis pentru ceilalţi moştenitori, care sunt astfel liberaţi de a mai contribui cu partea lor 55, ” i 
E. Pentru ca un astfel de legat să fie valabil, se cere, ca datoria, de care trebuie să fie liberat honoratul, să existe, — Alt- fel legatul este nevalabil, sine re, chiar dacă qui legat ar fi ară- tat sau un lucru; sau o sumă formând obiectul datoriei 16, Datoria, care face obiectul liberaţiei poate fi sau dandi, sau faciendi (rationes reddere) 1, | | 

F. Efectele acestui legat atârnă de voinţa lui gui legat, . Pentru a află această voinţă, trebuie să ținem seamă pe de 0 parte, că Romanii privesc cu favoare rânduelile testamentare ; iar pe de aită parte, că - honoratul este un datornic, aşa că în îndoeală interpretarea. trebuie să se facă în folosul său (d, p. dacă se lasă datornicului unul din cele două lucruri, pe care le datoreşte alternativ, va fi liberat definitiv); o greşeală de cifră nu-i vătămătoare 18, | N ă |. Qui legat a voit să libereze complet pe datornicul său, - „1).In acest caz, datoria nu-i stânsă ipso jure. Dar: Honoratul este la adăpost de orice urmărire, putându-se apără cu O excepţie contra oricării încercări (fie directă, fie indi- rectă) de a se valorifică datoria 19, - o 

  

11) Duh. t,2,8 Ss 3 şi 6,9, 10, 15, 20 pr. şi ş 1, 22, 25, 28 $ 9, 30, 31 $1. - 
i 12) D., îi. î., 3 S$1 şi 2. pp 

13) D., î. t, 20 $ 2, 31 $ 2; C..6, 44, de falsa causa, q. . 14) D., 1 (30), de leg., 49 ss 4,5 şi 7; D., ll (32), de leg, 4 $3. 19) D., fi, 7$3. ! . : | 16) D., h. (., 13, 25, 27, . 17) D. A. t., 8 SS 5, 6 şi 7, 9, 12, 16, 18, 19, 20 $-1, 23,28 $ 3, 4, 7 şi 9, 31 $$1,2,3şi5, | ” E - 18) D., p.t,1 $1,7 851 şi 2, 12, 23, 28 SS 1,2 şi 9. NR | 19) ].. 2, 20, de leg., $ 13; 0, h. î, 3 $ 3,.22; Cu 6, 42, de fideic., 17.
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Dacă honoratul a “plătit din eroare acea datorie, poate intentă sau condictio indebiti, sau actio legati (actio ex testamento)>, “Honoratul poate cere prin actio legati, ca oneratul să-l: libereze2!, . | | 
2) Liberarea se poate face în felurite chipuri : 
Dacă honoratul este singurul datornic, liberarea se face | „Prin acceptilație 2, 
Dacă sunt mai mulţi datornici ai .aceleiaş datorii, fie da- tornici. coreali, fie „datornici principali. şi garanţi, fie raporturi obligatorii, în care paterjarmilias este ţinut de obligaţiile contrac- tate de filiusfamilias al său, atunci nu se poate cere întotdeauna liberarea. prin acceptilaţie, de oare ce aceasta: stângând datoria complet, se poate ajunge la un rezultat contrar voinţei lui gui legat şi anume: Se poate, ca persoane, pe care el nu inţelesese -de loc să le favorizeze, să tragă folos, iar oneratul să sufere 0. pa- gubă bânească, fără ca honoratul să aibă vreun folos din această şi fără ca qui legat să fi voit să impună oneratului acea pagubă. _De aceea, pactum ne petatur este deajuns, când honoratul nu-i -Supus la nici un regres din partea celorlalţi datornici %, iar ac- ceptilația trebuie să se'ntrebuinţeze, când honoratul este expus la un astfel de regres. — Deci: In privinţa obligaţiilor de mai sus ale lui paterjamilias, în totdeauna este deajuns pactum ne petatur 2, In privința obligaţiilor garantate, dacă liberarea s'a lăsat garan-. „tului, pactum ne petatur este deajuns; iar dacă s'a lăsat dator- nicului principal, este nevoie de acceptilaţie, căci moştenitorul poate reclamă pe garant, -care la rândul“ său se va intoarce con- tra datornicului principal şi astfel acesta nu va avea nici un fo- los din liberarea sa?%, Pactum ne petaiur mai este deajuns, când s'a garantat donandi animo, p. c. şi când datoria s'a născut în interesul persoanei, care figurează ca garant 3, — In privinţa obli- gaţiilor coreale, dacă obligaţia sa născut în interesul unuia din —————— —————— 

Ş 2, 24. 

20) D., 12. 6, de condict. îndeb, 26 $ 7; D. n. 7 $$ 5,6 şi 7, 21 

- 

21) ].. 2, 20, de leg, $ 13; Duh. î., 3 $$3 şi 4, 5 pr. şi $1,7$ 1: 16, 17, 18, 22, 23; 26. 

23) D.,h.t,3. 
24) D., h. 1.5 $3 2,3, şi4,6. 
25) D, îi. 1, 2pr.5 pr. şi ŞI. 
26) D., A. t.5pr. |
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codatornici, celălalt codatornic trebuie să se mulţumească nu- . 
„ mai cu o liberare prin Pactum ne petatur, căci nu-i expus la. 

nici. un regres. Dar, în cazul, în care va fi expus la vre un re- 
gres, trebuie să fie liberat prin -acceptilaţie 2, 

Ori cât de generală ar fi liberarea,: nu poate fi invocată de 
cei de al treilea2, Dar, aceasta nu se'mpotriveşte, ca acei de al: 
treilea „să tragă folos indirect din liberarea honoratului 2, 

3) Quid, când datoria, care există la data facerii legatului 
încetează pe urmă de a mai există ? | | 

Dacă datornicul honorat, neştiind de legat, stânge datoria 
prin plată după moartea lui qui legat, legatul rămâne valabil şi. 
honoratul are condictio indebiti 3, | 

In celelalte cazuri legatul ajunge nevalabil 3, 
II. Qui legat a voit să libereze complet pe datornicul moş= . 

tenitorului onerat, a | 
| In acest caz se explică regulele d mai sus (|, 1—3).: 

Dacă legatul glăsueşte, că honoratul e liberat de tot ceea, 
- ce datoreşte, se "'nţelege, că-i liberat, de toate datoriile, care a- 
veau fiinţă la data morţii lui gui legat2, a . 

III. Qui legat a voit să libereze complet pe datornicul u- 
nui al treilea. i i 

1) O astfel de orândueală cuprinde de regulă, două legate 3%; 
-Un legat de liberare în folosul datornicului şi un legatum debiti, 
un legat de datorie, în folosul creditorului, care. astiel .va . avea 
doi datornici &, — Atragem luarea aminte, că, după cum întrun. 
legatum liberationis se poate găsi un /egatum debili, deasemenea 
într'un legatum -debiti se poate găsi un legatum liberalionis 3, 

Datornicul honorat este îndrituit să reclame contra one- 
ratului, ca să-l libereze de datorie. Oneratul poate să libereze 
pe datornic în mai multe feluri: Fie plătind pe creditor, fie o- 
Punând acestuia o altă creanţă în compensare, fie făcând cu a- 

  

27) D., î. î, 3 $$ 3 şi 4. 
28) D., &. î, 31 $3. 
29) V. mai-sus n. 25 şi 27. | Mă 
30) D., h. î., 7 SS 4 şi urm, 21 pr. şi $ [, 36, verbis Gajo Sejo. 
31) D., 12, 6, ae condici. indeb., 26 Ş 7. , 

"82) D., h. 1, 24. —V. Maynz, |. c., UI, $ 435, n. 35, 
33) D., [Il (32), de leg., 11 $22. 
3) D,B.1,3$51. 
35) D., fi. în 7 $ 3, 28 SS 10 şi 11, 49 884, 5,6 şi 7, 69 $ 2..
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cesta o novaţie, fie făcând sau o transacţie, sau o altă conven- ție. In cele două cazuri din urmă honoratul poate cere de la o- - nerat garanţie, că va îi la adăpost 'de orice urmărire, de oarece nu poate invocă convenţia încheiată între alte persoane %, “Creditorul la rândul său este îndrituit să reclame : Sau contra " datornicului. Sau contra oneratului, ca acesta -să facă lot, ce-i de trebuință pentru stângerea datoriei. — Dacă oneratul plăteşte, datornicul este liberat. Dar, în celelalte cazuri, dacă oneratul nu plăteşte, ci face altă convenţie cu creditorul, el nu trebuie S'0 exe- " cute decât, dacă acesta dă garanţie, că datornicul va fi liberat3%. 2) Intrun /egatum liberationis se poate găsi nu numai u Singur legat de liberaţie, ci şi mai multe, Astfel: | In legatul făcut lui C. Sejus cu sarcina, ca acesta să plă- tească datoria lui £, Titus garantată de gui legat, găsim mai întăi un legatum debiți în favoarea creditorului lui L. 7itius şi găsim un legat de liberaţie în folosul datornicului şi un legat de liberaţie în folosul oneratului, care are înteres, ca o datorie a moştenirii (garantarea datoriei luj L. Titius de, către qui legat) să fie plătită de altul, 
In pilda de mai Sus, presupunând, că datoria lui L, Tilius E ar Îi garantată şi de un fidejussor fidejussoris şi de M.  Maevius printr'o ipotecă, am găsi. încă două legate de liberaţie. 

$ 540 Legatum debiti. 
7 

- A. Legatum debiţi este legatul, prin care se lasă unei per- soane o datorie, care i se cuvine. De pildă: Moştenitorul meu să „ plătească datoria, pe care o am faţă de C, Sejus, 'El se mai numeşte şi debitum legaturm. Scopul său este, ca să asigure creditorului honorat plata 'creanţei, care îi este datorită. | B. Obiectul acestui legat este o datorie (debitum). | Datoria această poate fi sau a lui qui legat, sau a moşte- nitorului onerat, sau a unui al treilea, 
i C. Nici o formă nu-i cerută anume pentru legatum  debiti. -. De regulă, forma este acea per damnationem. ' 

  

36) Du h.t;q. 
37) D. 1 (30), de leg, 49 Ş$ 4 şi 7.
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Dar, un astfel de legat poate fi conținut implicit într'o dis- 
E poziţie, ce se înfăţişează cu altă aparenţă: Am văzut, că legatum 

Iiberationis poategcuprinde implicit un legatum debiti!, n 
2 Totuş nu trebuie să presupunem cu uşurinţă, că avem de -a face cu un lepatum „debiti. Mai ales nu trebuie să presupunem | 
aceasta, când dispoziţia poate fi interpretată şi aşa, ca să dea. - honoratului un folos mai real de cât acela, care ar rezultă din- tr'un legatum debili 2. | | 
__ D. Pentru ca legatum debiti să fie valabil, se cere exsis- „_tenţa unei datorii. o 

"Altfel legatul, neavând obiect, este 'nevalabil. De pildă: 
Dacă gui legat credea. greşit, că există datoria, deşi ea încetase să existe (d. p. un garant a plătit datoria), - 

Deasemenea, dacă obiectul” datoriei este absolut nedeter-— 
minat, iar legatarul nu poate să justifice nici o îndrituire de obli- gaţie, existând în favoarea. sa 4. | E 
E, Acest legat produce efectele 'următoare : , 

„IL. Honoratul are în totdeauna. dctio ex festamento contra. 
oneratului, pentru ca să obţină plata datoriei lăsate legat. — E- . ventual poate să aibă şi o actio în rem. Ia 

II. Legatul datoriei unui al treilea este vădit folositor: 
pentru datornic, care e liberat şi pentru -creditor, care, în loc de: 
“un singur datornic, are doi datornici, pe acel pe care-l avea în 
virtutea creanţei sale şi pe moştenitorul însărcinat (onerat) să 
plătească acea creanţă 5. | i 
„III, Legatul datoriei lui qui legat, p. c. şi acela al datoriei: 

oneratului dau creditorului. o îndrituire „de acţiune în contra unei. 
- persoane, în contra căreia avea v astfel de indrituire. — De aceea, 

” s'a pus întrebarea, care-i folosul honoratului în acest caz? i 
” 1) In dreptul clasic 'regula este, că un astfel de legat e 

valabil numai, dacă în el se cuprinde ceva mai mult de cât în. 
datorie (plus esse in legato, quam in. debilo), şi că e nevalabil. 
în cazul contrar, adică dacă nu dă creditorului honorat nimic 

_1) V. mai. sus $ 539, n. 34, p. 1170, i 
2) D., Il (31), de leg., 85; C., 6, 37, de leg, 16. | 
3) D., 35, 1, de condic. et dem.,72 $ 6. ! 

4) Di 1 (30), de leg, 75 $ 1; D., 34, 3, de liberat. leg., 25; ]., 2, 20. 
de leg., $ 15. | ” . 

5) V, mai sus $ 53), n. 31, p. 1170.
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mai mult de cât creanţa Jui 5. — Regula aceasta are însemnătate- pentru calcularea quartei Falcidie? , | a. Să 2) Justinian a reprodus regula dreptului clasic, Dar, aceasta | nu este exact, căci pe vremea acestui impărat ori ce /egatum debiti prezintă mai multe foloase şi anuine: a * Din punctul: de vedere al Prescripției. Acho ex testamento începe să se prescrie de la data, la care: dies legati venit, pe când acţiunea din creanţă începe să se prescrie de la data scadenţei& .— In chip excepţional se poate, ca şi *n dreptul lui Justi-. „Nian, un astfel de legat să nu prezinte acest folos şi deci să nu fie „valabil.. De pildă: O datorie cu termin, care ar ajunge la sca-. - denţă sau la data, când se întâmplă dies venit, Sau mai târziu: de cât această dată, a E a :..: Din punctul de vedere a! asigurării. Honoratul are o ipotecă legală”. Deci, în dreptul nou regula este, că orice legatum debiti este valabil. In chip excepţional însă se poate, ca Şi 'n dreptul nou „un astfel de legat să nu prezinte nici un folos pentru honorat şi deci să nu fie valabil. De pildă: O datorie, care e garantată cu o „ipotecă asupra tuturor bunurilor lui qui legat. 
3) Atât în dreptul clasic, cât şi "n dreptul lui Justinian legatum ! debili poate se prezirite foloasele următoare: 
Când obligaţia (datoria) lăsată legat este pur naturală; căci, crediiorul honorat va avea de aci înainte o acţiune (actio. ex: „testamento) pentru a 'o valorilică,. pe când mai înainte "m'avea nici 0 acţiune, . | 
Când obligaţia (datoria) lăsată legat .este expusă unei ex- cepţii perpetue; căci, de aci înainte este -la adăpost de acea excepţie ti, , | E | 
Când obligaţia (datoria) este sau condiţională, sau cu tei- min; căci, ajunge prezentă şi exigibilă prin dobândirea legatu-  . lui 12 — Legatul rămâne valabil chiar dacă terminul ori condiția „se împlinesc în timpul vieţii lui gui legat. 

  

..6) [., 2, 20, de leg, SS: 14 şi 15; D., 33, 3, de jure dot., 29; D., 1 (30), de leg. 49 $ 6,.69 ș 2; D.,34,3, de liberat. leg., 11, 25, in fine; 28, S$13şi 14. „-.7) Ji, 2. 20, de leg., $ 14; D,l (30), de lep., 25 $ 1;D, 35,2, ad leg. Falc., 1, 3 10, 57,81 ŞI. - . a - 8) D. 1, (30), de leg., 28 pr. _ 9) V. mai sus $, 523, n. 9, p. 1140 10) D., 34 3, de liberat. leg., 10 $ 3. 11) D., 1 (30), de leg.,.2S pr. 1 2, 20, de leg. 814; Dl (30) de leg., 29; D., 1 (31), de leg. 4, 3, de liberat. leg., 14; D., 35, 2, ad: leg. Falc,, 5. 

—
 

82, pr; LD, 3
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Când legatum debiti cuprinde dispoziţii favorabile în ce. 
priveşte sau locul, sau timpul, sau modul prestaţiunei; care 
face obiectul obligaţiei 13. 

„Afară de acestea, creanţa garantată este la adăpost de ex- cepţiile fidejusiunii 4, | | 
F. Am spus, că, dacă nu există datoria lăsată legat, lega- 
“tum debili este nevalabil. 

Totuşi, dacă gui legat, ştiind, că nu datoreşte nimic, lasă 
legat sau o sumă determinată, zicând, că este dator această sumă (C. 
Sejo decem, quae ego ei debeo), sau alt lucru fie determinat, tie arătat 
aşa, ca să poată fi determinat, zicând, că este dator acest lucru, 
atunci legatul este valabil 15; In astfel de cazuri, întru cât voinţa 
lui qui legat, ca honoratul să aibă lucrul arătat, este exprimată 
lămurit!t6 şi întrucât lucrul există, adaosul, că „este dator acest 
lucru“. (quae ego ei debeo); poate fi considerat, ca'o falsa de- 
mnostralio quae non nocet, ca ceva, ce sau nu există, sau nu: 
poate fi dovedit !7, In adevăr, se poate, ca qui legat să nu vrea 
să arate cauza adevărată, care l'a determinat să lase acel legat. 
De pildă: Honoratul e copilul său natural. Deasemenea se poa- 
te să existe chiar o datorie fără de ştirea honoratului, dar gui 
legat are motive să ascundă cauza datoriei, De pildă: A furat 
odinioară: ceva de la acel, căruia îi lasă legatul. — De aceea, 
honoratul poate cere executarea 'legatului, fără să mai facă vre-o 
dovadă; iar oneratul nu-i primit să facă dovada neexistenţii da- 
torii decât în caz de eroare şi de dol&, 

- Legate de universitas juris. 

$. 541. Legatum peculii !, 

Legatul unui peculiu prezintă multe greutăţi şi multe ches- 
tii practice, care sunt tratate în izvoarele noaste. Dar, fiindcă: 

“din punct de vedere teoretic oferă interes puţin direct, de aceea 
vom face numai două observaţii: | 

„18) D., 1. (30), de 1eg., 29. 
14) V. mai sus $. 331, n, 28, 29, 31, 35—40.: . , 15) Ulpian, Reg, 24 $ 19; ]., 2, 20, de leg., ŞS 15 şi 31; D., 1(30), de eg. 75 $ 1; D., 33, 4, de dote praelegata, 6 $ 1, 17 $ 1; D., 34,3, de (ibe= -rat. leg. 20, verbis Sed et si, 28 $ 14. - 

in fi 16) D., 33, 4, de dote praeleg,, 6 $1;D., 34.3, de liberat. leg., 25 „in fine. , a : | 17) Ulpian, Reg., 24 Ş 19; ]., 2, 20, de leg., $ 31; D,, 1 (30), de leg, 175 Ş 2; D., 34, 3, deliberat, leg., 25 in fine. | | 
18)D., 35, 1; de condic. et dem., 72 Ş 6. 
1) D., 33,8 de peculto legate. — V. Maynz, 1. c., Il, $431, n. 13—16.
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-. Întâi, peculiul unui rob poate formă obiectul unic şi prin-- cipal al unui legat. Insă, cele mai adesea ori el e dat ca acce-. sor al robului 2, 
| Al doilea, intinderea peculiului lăsat legat se determină în. - * regulă generală după data morţii lui gui legat 3, — Dar, când: legatul e făcut în favoarea robului Chiar, căruia, bine înțeles, i s'a lăsat şi libertatea, atunci întinderea peculiului se deter- mină după starea, în .care el se găseşte la data dobândirii moş. | tenirii, de oarece pentru un' astfel] de legat dies cediț se întâm-. plă la data, când moştenirea e dobândită 4, 

Ş. 542. Legatum dotis 1, 

Acest legat poate fi de mai multe feluri: A. Orice persoană poate să impună moştenitorului său,. ori unui honorat sarcina de a Constitui o zestre sau în folosul: unei femei, sau în folosul soţului „actual, ori viitor al unei. _femei.: | | a pu | |. Qui legat însărcinează pe moştenitorul său, „Ori pe un. honorat, ca să constitue o zestre unei. femei, Dacă obiectul legatului este un lucru determinat forma e per vindicationem, In celelalte cazuri forma e per demnationem,. Moştenitorul este privit, ca şi cum sar! ţi obligat prin . 'stipulaţie, - . „Acest legat poate fi sau pur şi simplu, sau sub condiţie. —, Dacă e pur şi Simplu, este asimilat cu un legat sub I10do,. „ încât executarea sa poate fi cerută îndată. Dacă e sub condiţie, d. p..si nupliae fuerint secutae, executarea sa poate fi cerută. numai, când condiţia s'a împlinit. Insă femeia, dacă nu-i vino- vată, că nu s'a împlinit condiţia, d. p. că nu s'a făcut căsătoria, păstrează liberalitatea 2, Justinian priveşte condiţia de mai sus „ca împlinită prin intrarea . femeiei într”'o mănăstire 3, 
2) Paul, Sent, 1, 6 33; Duh. -3) J- 2, 20, de leg. $ 20; D.A. 4, S$ $8; D, 1 (31), de leg. 62 pr, - 

D., 15, 1, de peculio, 57 Ş 2. | ” -4) ]., 2, 20, de leg. $ 20, verbis Quodsi post mortem; D., h 4. 8 $ 8; D., 15, 1, de peculio, 57 $1. 
1) Emilio Albertario, Promessa generica e legalo penerico di dote ţin Melanges de Droit Romain dâdies â Georges Cornil, 1 (1926), p. 3 şi urm,)- 2) D., 35, 1, de conaie. et dem... 71 $ 3) Novella 123, cap. 37.
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Pentru a cere executarea acestui legat, - femeia are actio - legati 
| | 

II. Qui legat însărcinează pe moştenitorul său, ori pe un 
honorat să constituie o zestre în folosul soţului actual, ori vii-. : 
tor al unei femei. — Acest legat se deosebeşte de acel prece- 
dent prin aceea, că îndrituirea de a cere executarea legatului o 
“are soţul, care va putea primi zestrea; iar soţia are numai în- 
drituirea de a cere legatul, nu ca.un lucru. propriu al său, ci ca 

"zestre 5, — Barbatul trebue să dea femeiei garanţie (cautio), că-i 
„va restitui zestrea $. 

B. O persoană, care are O.Îndrituire la zestre, poate să 
iase această îndrituire în folosul altei persoane: Astfel: - 

|. Soţul ori soţia, cărora li s'a făgăduit- o zestre, dar nu- 
li-a fost dată, având îndrituirea s*o ceară, pot să lase această - 
îndrituire sau făgăduitorului, liberatio 'legato 7 sau altei persoane, 
nomen legaturn 8, Ri 

"11. Persoanele, care au îndrituirea, . de a cere înapoierea 
unei zestre (d. p. soţia etc.), pot să lase această îndrituire sau 
celui obligat să înapoieze zestrea, liberatio legata* , sau altei per- 
“soane afară de soţ, nomen legatum 10, , | 

III. Persoanele, care sunt obligate de a înapoia o zestie - 
'sau soţiei, sau altei persoane, pot să lase “acestora legat acea 
zestre, dos relegata, dos praelegata. : : 

Acest fe] de legat este un debitum legatum,' care, chiar 
“şi în dreptul vechiu, eră în totdeauna valabiltt, fiindcă în 
totdeauna cuprinde ceva mai mult de cât creanța şi anume: 
Implică renunțare la terminile de restituire a zestrii. Implică re- 
nunțare la pretenţiile, pe care datornicul poate să le facă sau 
pentru impense (afară de cele necesare, care micşorează - zes- 
trea ipso jure), sau pentru ori care pricină 12, o 

  

i 4) D;, 23, 3, de jure dotium, 29; D., 27, 2, ubi pupill. educari deb.,4; D., 1] (31), de 1&g., 17 $9.. - 5) D., 23. 3, de Jure dot, 48 $ 1; D,, 35,1, de condie, et dem, 1! Ş 3, — Cf. D,, 1 (30), de leg., 69 $ 2. | E 
6) D,, 35, 1,.de condic. et dem,, TI, $ 3, verbis Quod si noiuii. 
7) D., 33, 4, de doie.praelegala, 1 $ 7, 
8) D., 33, 4, de dote praelegaia, | $ $ 9 şi 10, 7 pr. 
9) D., 33, 4, de dote praeleg., 11. 
10) V. mai susn.8. 
11) ].. 2, 20, de leg, $ 15. . 
12) D., 33, 4, de dote praeleg, 1 $$2şi5,2 pr, 5. 

N
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Dacă existenţa obligaţiei de a înapoia zestrea nu-i justi- ficată, vom face deosebirile de la debitum legatum şi vom aplică: regulele arătate acolo 33, | SE 
| Când un astfel de legat este valabil, se numeşte /egatum -. pro dote, - 

Dacă qui “legat, după ce a făcut un astiel de legat (dos- relegaia), inapoiază. zestrea în timpul vieţei sale, legatul ajunge: nevalabil 14, 

| $ 543. Legatum “hereditatis. ae 

- Moştenirea privită ca valoare patrimonială poate face obiec=. _ tul unui legat; dar nu şi îndrituirea de moştenire, care, după cum ştim, e nedespărţită' de persoana moştenitorului, " 
Moştenirea lăsată legat poate fi sau.o moştenire deferită 

fie lui gui legat, fie lui oneratus, fie unui a] treilea, sau chiar moştenirea lăsată lui qui legat. . 
„1. In cele dintâi trei cazuri E 

| Honoratul se găseşte în acteaş stare, ca şi cum arfi cum- | „ părat moştenirea !. Deci, el nu-i Succesor:per uhiversilatem, ci | are numai Îndrituirea la valoarea patrimonială a, acelei; moşte= ' niri, şi exercită toate îndrituirile, ce se 'cuvin moştenitorului 
(heredis vicem obtinet) prin delegaţie, fie reală, fie fictivă, aşa . "ca să nu aibă nici mai: mult şi nici mai puţin de cât are moş- tenitorul (negue amplius, neque minus juris habet guam apud heredem est.) — Q singură restricţie face Papinian: Când e vorba de o moştenire deferită lui gui legat;: legatarul nu poate cere decât „ceea, ce a mai rămas din acea moştenire la moarte lui Qui legat?. a DE | 

Oneratul, executând legatul, poate cere garanţie, ca să fie la adăpost de urmăririle?eventuale ale creditorilor moştenirii „— „EI. poate, de regulă, să se lepede de liberalitatea; ce-i impune 
ENI 

13) D., 33, 4 de dote praeleg,, 1'$ 8,6 $1,17$1. 14) D., 33,. 4, de dote praeleg., 1 $ 5. 
1) D., ll (32), de leg, 2982. , 
2) D..1! (31), de leg, 16 $1,—Cf.D, [11 (32), de leg., 34 $ 2, 3) D., III (32), de leg, 29 ş 2.: 

4
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-legatum hereditatis şi atunci acesta cade î .(Dela această regulă -sunt şi abateri 5). ia a 
IL. In cazul din urmă, când qui legat lasă legat chiar Moş- “tenirea, care va rămâne pe urma sa; . | 
1) Legatul poate să aibă de obiect Sau această moştenire 

întreagă, sau numai -o parte din ea, — Dar, de când sa înființat -Quarta Falcidia, ori ce legat de acest fel este redus la un legat parțial, partitio legata, Legatarul. în acest caz, se: numeşte /e- „gatarius partiarius 6. 
2) Forma unui astfel de legat este acea per daomnalionem 7. - . -3) Efectele, pe care le produce, sunt: 
Honoratul nu-i moștenitor, nu-i succesor per universitatern, 

„Ci are numai 0 îndrituire de creanță contra oneratului, adică 
poate numai să ceară partea, care este atribuită din. totalul 
lucrurilor, formând activul moştenirii, şi trebui să sufere în aceeaş proporţie micşorările, rezultând din pasivul moştenirii $. 

Ba, mai mult de cât atâta: Honoratul nu poate fi asemă- 
“nat nici cu cumpărătorul unei moşteniri, fiindcă, deşi. deţine 
îndrituirea sa de la gui legat, totuş nu are de cât o creanţă în contra moştenitorului onerat şi nu succedează în nici una din 'îndrituirile, fie reale, fie de obligaţii ale lui qui - legat. De 
-aceea, el nu poate cere, nici ca moştenitorul să-i dea o quotă „parte din fiecare lucru hereditar şi) nici ca moştenitorul să păşească la o impărțeală materială a acelor lucruri. Moşte- 'nitorul va face, cum va voi; va putea: chiar sau să dea în 
-bani valoarea, pe care o avea patrimoniul la data morţii aceluia, 
Care “l-a lăsat?, sau să facă o datio în solutum, constând din lucruri hereditare,. având” o . valoare egală cu aceea a -quotei părţi lăsate legat1%. — Honoratul nare acţiune contra 
datornicilor moştenirii şi nu-i ținut faţă de creditori. Dar de fapt trage folos din creanţele, care măresc patrimoniul şi sufere 

-din pricina datoriilor, care-l „micşorează, după cum am spus mai sus.!:, - 

  

4) D., 36, 1. ad Se. Trebeli., 27 S$ 9 şi 10. 
5) V. Maynz, 1. c., Il, $ 431, n. 33 şi 24, 
6) Cajus, 2 $ 254; Ulpian, Reg, 24 Ş 25, 
7) Uipian, Keg,, 24 $ 25; D; ÎI (32), de eg., 29 1, 8) D., 1 (30), de leg. 10487. 
9) D.. i 130), de leg.; 26 $ 2, 27. 
10) D., 1 (30), de leg: 27. | 
11) V. mai sus n, 8.
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De regulă între honorat şi . moştenitorul onerat să în-. cheie stipulationes partis etpro parte, pentru ca să se garanteze: reciproc 12, | | 
4) Părerea, că de la Justinian încoace. partitio legata a. fost absorbită de fideicomisul universal, nu-i întemeiată î3, 

Legatum optionis şi legatum electionis 1, 

$. 544, 

A. Prin aceste legate se lasă sau honoratului, sau onera- tului, sau unui al treilea, îndrituirea de a alege unul ori mai. multe lucruri dintr'o categorie de /ucruri' hereditare | | 
In fiecare din aceste trei cazuri îndrituitul la alegere poate să aleagă, pe oricare va voi din lucrurile arătate. De pildă: Honoratul poate alege lucrul cel mai bun, iar. oneratul, pe cel. 

7 

Dacă gui legat n'a spus, câte „lucruri din moştenire poate 
să aleagă honoratul, dreptul pozitiv admite, că acesta poate alege- trei diri acele lucruri 3, - 

- Indrituirea de a alege nu poate fi exercitată înainte de dobân- 
direa moştenirii 4, 

Alegerea odată făcută nu mai poate fi schimbată, este ire.. 
vocabilă, în cazurile în care honoratul obţine o  îndrituire 
reală 5, — In celelalte cazuri, în care honoratul ajunge nuraai 
creditor, se aplică regulele de la obligaţii $. 

B. Să cercetăm mai de aproape fiecare din cele trei cazuri 
de mai sus. 

A 
|. Alegerea este lăsată honoratului. , 
1) În areptul anterior lui Justinian alegerea poate fi lăsată 

12) Cajus, 2 $ 254; Ulpian, Reg., 25 $ 15; ]., 2, 23, de fideic, he= red, $5. a E 
13) V. Maynz, £, e, Ul, $ 431, n. 37—40. . 
1) D., 33, 5, de optione et electione legata. - 
2) D., h. î.,.2 pr. " 
3)Dh.t,l.: 
4) D D, h. L, 1. 
5) D,, h 

vV 
” db» 20; D, 1 (30), de leg. 5 pr. | 

) V. mai sus $. 208, 1], 4, p. 41—42 şi $.209, D, p. 49,—50,. 

>
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'honoratului sau printr'un legatum optionis, sau printr'un legatum 
--electionis. i ! pf 

Legatum optionis este torma cea mai veche 7. — El este un 
legat per vindicationem. în care se intrebuinţează vorbele optato, 
-eligito. De pildă: L. Titius hominem optato eligito. (L. Titius să 
opteze, să aleagă un rob). — In acest caz: îndrituirea de alegere 
este ceva individual, adică'se cuvine personal legatarului şi -nu 

„trece la. moştenitorii. acestuia 8, Deci, îndrituirea la legat atârnă 
-de alegerea făcută: Dacă legatarul moare, fără să fi ales, legatul 

"cade. — Regula aceasta înlătură trăgănarea alegerii şi păgubirea - 
" oneratului, care m'ar fi putut înstreină 'nici unul din lucruri atâta 
vreme, cât legătarul mar fi ales. De aceea, s'a admis 'chiar, ca 

"judecătorul, după cererea oneratului, să dea honoratului un răs- 
timp pentru a' alege, sub: pedeapsă de a pierde legatul, dacă . întârzierea ar fi păgubit pe onerat 9, o i 

 Legatum electionis este o formă mai nouă şi” mai liberă, în 
-care nu se întrebuinţează vorba optato, ci alte vorbe. EL poate fi 

„un legat per vindicationem. De pildă:.L. Tilius vestimenta guae 
- "Volet sumito sibigue habere 1, (L. Titius. să ia şi să aibă hainele, 

care vă voi). — Dar poate fi şi un legat per damnationem. De 
pildă: L. Titius nomina ex!kalenitario, quae elegerit sibi, viginti dare 
damnas suntoi!. (Să daţi lui L. Titius douăzeci din creanţele, pe care 

'şi le va alege din registrul de creanţe). — In acest caz îndrituirea 
-de alegere a legatarului nu mai este ceva personal, ci treceț la 

„. moştenitori lui 12, | o | 
2) In. dreptul lui Justinian. Acest împărat a contopit cele 

" “două feluri de legate de mai sus, rânduind, că: : 
Indrituirea de alegere trece întotdeauna la moştenitorii le- 

patarului , 
i Dacăimoştenitorii honoratuluifnu senţeleg 'să aleagă, vor 

” trageţla sorţi pe acela dintre ei, care$. să aleagă 13, | 

  

7) Ulpian, Reg., 24 8 14.—V.K, Bernstein, Zur Lehre von legatum “opiionis în Zeilschrifi der Savigny-Stijtung Jiir Rechisgeschichte, Vol:! (AV), 1880, p. 151—194. - 
8) ]., 2, 20 de leg., $ 23. 
9) D, hi. t. 6—8, 13 $1. , 
10). D,, h. î., 20. ” - a | | 11) D., II! (32), de leg, 34 $1.—V. Heinrich “Silber, Rămisches Reckt, 1928, $ 115, n.3. , e - 12) p 2, 20, de leg.. $ 22; D., 3%, 2, Quando dies legal, 12 $ 7. 13) |. 2., 20, de lee, $ 23; C; 6, 43, comm. de leg., 3, $1. .



„adică în sarcina tuturor moştenitor, 

ua =? 

“În cazul, în care sunt mai mulţi honoraţi, care nu se înțeleg | să aleagă, deasemenea se trage la sorţi, care dintre ei.să - - aleagă 83. 
Regulele privitoare la fixarea unui, răstimp înlăuntrul că- - ruia să se exerciteze îndrituirea de alegere, au fost păstrate 1, II. Alegerea este lăsată oneratului : pc | Dacă s'a lăsat în general un lucru, pe care va voi să-l dea “oneratul, acesta nu poate da lucrul cel mai rău 15, i Dacă, . qui legat tixase un termin pentru alegere, pe care oneratul îl lasă să treacă, fără să aleugă, îndrituirea de alegere trece la honorat 15. 
III. Alegerea este lăsată unui al ireilea, . | Dacă qui legat a spus, ca un al treilea să aleagă şi dacă "acesta sau moare fără să îi ales, sau ajunge incapabil, sau în- târzie mai mult de un an, atunci alegerea trece la legatar 11, care insă va putea alege numai un lucru de valoare mijlocie, 15, 

P Prelegatul, 

8 545, 
"A. Prelegatul (praelegatum) este orândueala, prin: care o „Persoană, numind pe alta moştenitoare, adică succesor cu tiţlul universal, îi lasă cu titlu particular sau un lucru, Sau o îndri- - tuire determinată, fie din moştenire, fie din afară de moştenire, * Ei este o liberalitate, având natura unui legat, Honoratul se numeşte prelezatar. -: _B. Prelegatul poate fi pus în sarcina moştenirii întregi, 

deci şi în acea a prelega- tarului. Acest fel de prelegat. se numeşte prelegat propriu zis, — Dar prelegatul poate fi pus şi numai în sarcina altor persoane de cât prelegatarul şi anume sau a unora din moştenitori afară de - prelegatar, sau a unui Succesor cu titlu particular. 
ÎN mn - EN 

14) V. mai sus n. 9, E 
15) D., 1 (30), de leg. 110. - 
16) D., I (31), de leg., 11 $1. 
17) C., 6, 43, comm. de leg, 3 $$ laşi, 18) C., 6, 43, comm. de leg., 3$1b..
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Felul din urmă nu se deosebeşte de legatele obişnuite şi este supus regulelor generale ale acestora. ! . . 
„ Prelegatul propriu zis se deosebește de legatel6 obişnuite De aceea să ne îndeletnicim cu el mai de aproape. 
..B. Prelegatul ce deosebeşte de legatele obişnuite: 

| |. În ce priveşte forma. In dreptul vechiu forma regulată 
este acea per praeceptionem. De pildă: L. Titius heres meus ser- 
vum Stichum praecipito 2 —Dar găsim şi formele per vindicationem 3 
şi sinendi modo. 1—Deasemenea se poate întrebuinţă forma 
per damnationem p. c, şi fideicomisul, cu condiţie, ca qui legat 
să se rostească impersonal (£. Tifio heredi dari jubeo), ori să 
întrebuinţeze formula „ori şi cine va fi moştenitorul meu să dea“ (guisquis mihi  heres erit dato).5 Această redactare face „să dispară greutatea, rezultând din forma obişnuită, ca moşte- nitorul prelegatar să fie condamnat să-şi dea lui insuş, 

II. In. ce privește. obiectul. Prelegatul poate să aibă de _ o- 
biect atât lucruri, care sunt ale lui qui legat, cât şi altele. 6 
| II. In ce privește efectele. Pentru valorificarea îndrituirilor 
sale prelegatarul are: Sau acţiunile obişnuite ale legatarului, fie 
actio legali, tie, eventual, -actio in rem, Sau aclio familiae herciscundae. 1 | i 

1) Efectele prelegatului sunt cârmuite de regulă: /Feredis . 
a semet ipso inuliliter legatur sau heredi a semet ipso legari non 
potest. 5 De aceea, prelegatul, întru cât apasă partea din moşte- 
nire proprie a prelegatarului, întru atâta este nul ca legat. 

Aceasta este simplu pentru forma per damnalionem şi pentru. - 
fideicomis: Sarcina unui prelegat incumbând tuturor moştenito- 
rilor, prelegatarul, în calitatea sa de moştenitor, trebuie să con- 

  

1) D., ll (32), de leg, 34 $ 3, 39 ş 2; D.,33, 1, de annuis leg, 21 ş2; D., 35, 2, ad leg. Falc., 22 pr. S7 $ 1; C., 6, 50, ad'leg. Falc,, 17. N „_2) Cajus, 2 $'216; D., 11 (31), de leg, 88 pr., 89 pr,; D.. Ul (32), de” - leg. 92; D.. 33, 7, de instructo leg. 27 $33; C., 6, 37, de leg., 12. 
3) Vatic Jragm., 87; D., li (31), de leg, 34 Ş 6, 88 $ 3; D,, Ul (32), 

de leg., 41 $3,. 
, , 4) D., LI (31), de leg, 34 $ 6. 

5) D., 28, 5, de hered. instit., 35, 74, 78 pr.; D., 1 (30), de leg., 104 pr. şi $S 3 şi 5; D.,1l (31), de leg., 34 $ 1, 77 pr., 8 pr. | . 6) V. mai sus.$ 509, p. 1083 şi $ 531, p. 1149 Şi urm, 
7) D., 10, 2, famil ercisc,, 4 pr., 42; D.. 1 (30), de leg, 17 $ 2. 

, 8) Uipian, Reg.. 24 Ş 22; Vatie Jragm., 87; D., | (30), de leg, 16$1, 18, 34 $ 11, 11681, . ÎN
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tribue în proporţie cu partea sa hereditară; dar, nimeni nu-şi poate datorii sie însuş.9 
„Mai greu este pentru formele per vindicationem şi per! praeceptionem. — La prima vedere S'ar părea, că am putea privi moştenirea, ca micşorată ipso jure cu obiectul lăsat prelegat. Dar, aceasta este cu neputinţă în Dreptul Roman: Lucrul lăsat legat, fiind dobândit de legatar deabia, când moştenirea este dobândită, dacă am admite, că prelegatul e valabil în întregime, | am ajunge la rezultatul, ca prelegatarul să dobândească în ace- laş timp lucrul intreg în calitate de Prelegatar şi o quotă parte - din lucru în calitate de moştenitor | 
Nevalabilitatea parţială a prelegatului are de efect, ca pre- legâtarul să aibă legati nomine (cu titlu de legat) numai partea „valabilă din ceea, ce i s'a lăsat, iar cealaltă parte o păstrează Jure hereditario (cu titlu de moştenitor). 1 — Rezultatul este, căpre- legata ul nu pierde nimic, dacă va fi numai el singur honorat, căci va avea în întregime ceea, ce i s'a lăsat, Dar, dacă vor fi mai . mulți honoraţi chemaţi Ja acelaş lucru, atunci, după cum vom vedea din pildele de mai jos, se ajunge la rezultate foarte grave | „ Din regula nevalabilităţii parţiale rezultă că: La socoteala quartei -Falcidie prelegatarul trebnie să adune la partea sa de moştenire şi partea nevalabilă din prelegat,. pe care o capătă - jure hereditario, 1 — Moştenitorul prelegatar. însărcinat să treacă partea sa hereditară ca fideicomis, trebuie să treacă fideicomi- Sarului şi partea nevalabilă din legat. 12 — Prelegatarul, când trebuie să i se dea garanţie, nu poate cere să i se garanteze de cât partea valabilă din prelegatul său. 13 | 

2) Dacă prelegatarul nu se face moştenitor (fie fiindcă moa= re înainte de a dobândi moştenirea, fie că o repudiază, fie că se 'abţine), nu se produc efectele .de mai Sus, ci el va avea în- drituirea unui legatar. ordinar, adică va dobândi legatul în în- n 

„„_9) Cajus, 2 $ 245; D, 1 (30), de leg., 104 $$3,4 şi 5; Du (80, „de leg, 34 $1; DI (32), de leg, 40. : | 10) D,, III (32), de leg., 40 pr.; D,, 35, 2, au leg. Falc., 14 şi 91; D -36, 1, ad Sc. Trebell., 18 $ 3; D.., 43, 3, quod legat, 1 $ 6. 11) D., 35, 2, ad leg. Falc., 30 $ 8,74, 86,91; C.. 3, 36, famil. ercisc ! 12) D., 3, 1, ad Se. Trebell., 18 $ 3.. E 13) D., UI (31), de leg, 77 $ 8.
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- tregime 11. — Quid, dacă prelegatarul moare înainte de a fi. do- 
bândit . moştenirea, dar după dies cedens 2: Cestiunea e contra- : 
versață î5, i a | | 

3) Quid, dacă lucrul lăsat prelegat unei persoane, a fost 
lăsat legat şi altor persoane? | | 
In dreptul vechiu, dacă qui legat impărţise lucrul lăsat între. . 

mai mulţi honoraţi, în care caz forma legatului este indiferentă, - 
“precum şi dacă nu-l împărţise, întrebuințase forma per damna- 
tionem, legatul se împărțea între honoraţi : In cazul întăi în păr- 
țile arătate de qui legat şi care pot fi egale, ori neegale, voluntas . 
festatoris partes facit. lar în cazul al doilea legatul se împărțea. . 
ipso jure în părţi virile (egale) (damnatio. partes facit) şi prele- 
gatarul moştenitor contribuiă la plată în proporție cu partea sa 
hereditară 15, — Prelegatul făcut prin  fideicomis este supus re- 
gulelor prelegatului făcut per damnationem. e a 

| Dacă qui: legat nu împărțise lucrul lăsat şi întrebuințase 
forma per vindincationem (aşa că avem de a face cu colegatari 
în înţelesul strict al cuvântului, între. care se produc efectele lui 
jus. accrescendi), atunci partea nevalabilă din prelegat mărea 
“Porţiile colegatarilor şi. se ajunge la rezultate foarte grave! :. 

4) Să dăm acum câteva pilde în legătură cu cele spuse 
mai sus: E 

A şi B sunt numiţi moştenitori pentru părți „egale. Apoi 
lui B şi lui C (un extraneus). se lasă moşia Corneliana. — A 
şi B, fiind” moştenitori pentru părţi 'egale, fiecare este îndrituit, 
la câte o jumătate din moştenire.—B şi C, fiindcă nu li se arată 
părţile de moşie, sunt îndrituiţi. deasemenea la părţi egale, adică 

„lacâte o jumătate din moşie.—A, fiind moştenitor pentru ;, trebuie 
să dea lui B-şi lui C jumătate din moşie, adică lui A să-i 
dea + şi lui C tot+.—B, fiind şi moştenitor şi prelegatar, pre- 
legatul, înce priveşte partea sa, este nevalabil; deci, cealaltă jumă- 

„tate din moşie, trebuie s'o dea lui C.—Astiel, A rămâne cu E din 
moşie, iar::C dobândește ++ 5 ==2- din moşie. 

A este numit moştenitor pentru 4, iar B pentru 1. Apoi, 
lui A şi lui B se Jasă moşia Corneliană. — A şi B sunt şi moş- | 

  

” 14) Cajus, 2 $ 222; D., 1 (80), de leg, 17 $ 2, 18, 87 şi 89; C,, 6, 37, de leg., 12, — : - So | ! 15) Maynz, |. c., III, $.438, n. 27, . ” . 16) D.,1 (30), de leg, 104 $5;0D, 33, 2, de usujr. leg., 34 $1.—V,
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___tenitori şi prelegatari;— A, fiind moştenitor pentru 5 prelegatul - “este nevalabil laţă de el pentru 5 deci va trebui să dea lui B această 3 din moşie.—B, fiind moştenitor pentru u prelegatul este nevalabil faţă de el pentru 12, deci va trebui să de lui A aceste 1 —Astiel, A dobândeşte > din moşie, iar B numai 5; adică, fie-. care dobândeşte prelegatul în părți invers proporţional cu păr- ile de moştenire 17, | 
“A este numiţ singur moştenitor. Apoi, moşia Corneliană se lasă legat lui A- şi lui B (un extraneus), Faţă de A legatul este un prelegat şi e nevalabil pentru 2, ce se vor cuveni lui B, care astfel va obţine întreaga moşie. ” 5) în dreptul lui Justinian trebuie să se. generalizeze re. gulele' legatului per vindicationem şi să le aplicăm pretutindeni, unde este loc la accrescenţă !8, | 

CAP. 1. 

Donationes mortis causa şi mortis causa capiones. 

$ 546. Donationes mortis causa 1, 

A. Donaţia din pricina morţii (donatio morțis causa) este o donaţie făcută în vederea morţii. | 
Dăruitorul dărueşte ceva în vederea morţii sale. Astfe] este, de pildă, donația, pe care Telemac, fiul lui Ulysse, înainte de a începe lupta cu pretendenţii ia mâna mamei sale, a făcut-o prietenului său Pireu căruia, dându-i mai multe lucruri preţioase, i-a spus: „Pireos, nu ştiu, care-o fi sfârşitul, De m'or ucide *p | taină pe Ia curte şi-or împărţi averea peţitorii, vreau tu să le păstrezi acele daruri, s'ai parte tu mai: bine de cât peţitorii. lar dacă eu pe dânşii i-oiu. dobori şi capăt le voi. pune, tu bucu- ros să mi le aduci la mine, ca astfel să mă bucur“ 2, — Altă pildă PNI 

mai-'sus n. 9, ” E ” 
17) D.]1 (30), de leg., 3% $ Ş 11 şi 12, 116 $1. — „ 18) V. Maynz, 1, e. ll, $ 438, n. 36240, - = 9) D.,39,6, de mortis causa donationibus et capionibus ; C,, 8, 36 G7, de donat. moriis causa, - -: - - a i 2) ].» 2, 7» de donat, $ 1.— Odyssea, cântul al 17, versurile 99—111,! Tălmăcire de G. Murnu, p. 287. | 

S. G. Longinescu. — Drept Roman i i 15
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"este donația, pe care a făcut'o Vasile Lupu, domnul Moldovei, .. despre .care cronicarul spune: „După ce s'a dus Vasile Vodă . la Poartă, l-au închis Turcii în Edecule şi-l pârau Domnul Muntenesc şi Domnul Moldovenesc şi Racoți, craiul unguresc, şi stau tare asupra lui să-l omoare Impărăţia şi “giuruiau . trei mii de puugi de bani. Iară Vasile Vodă îşi pierduse toată nădej- dea de vieaţă şi şi-o chemat toate: slugile, câte avea pe lângă dânsul, acolo la Edecule, şi şi-o împărţit lor toată averea şi li- | au zis: De a peri, să fie averea aceea a lor; iar de nu va pieri, să i-o dee iarăş înapoi 3 a _B La'nceput, donația mortis causa se făcea în vederea unui pericol de moarte apropiat, la care eră expus dăruitorul din pricina sau a boalei. (infirmae valetudinis causa), sau a sleirii puterilor de bătrâneţe (aetate fessus), sau a duşmanilor (răsboiu Ş. a.), sau a talharilor, sau a cruzimii ori a urii unui prea puter- nic, sau a călătoriei pe mare, ori prin locuri primejioase ş. a. 4 Mai târziu, s'a admis, ca o astfel de donaţie să se poată face şi în vederea morţii în general a. dăruitorului 5, , In amândouă aceste cazuri donația este nevalabilă, dacă - dăruitul moare înaintea dăruitorului 6, E In cazul întâi donația mai este nevalabilă şi dacă dărui- torul Supravieţueşte pericolului aratat, d. p. se insănătoşează, se întoarce viu din răsboiu, din călătorie 7, - | Dar, donația este valabilă, dacă dăruitorul moare sau îna- tului, sau o dată cu acesta 8 De acea se zice, că dă- ruitorul iubeşte pe dăruit mai mult de cât pe oricine altul ; dar, nu mai mult de cât pe sine Însuş 9, - a Donaţia mortis causa poate fi sau suspensivă, sau rezulu- torie. Suspensivă. De pildă: Dacă voi muri în răsboiu iţi dăru- esc moşia Corneliană 10, — Rezolutorie. De pildă: Iş dăruesc m oa 

  

. 3) Letopiseţi, 11 p. 186, No. 28. 
4) D.,f.1,3,4,5. 

| 5) D.A. 1, 2, 31 $2, 3554. | 6) Paul, Sent. III, 7, 2; D., 12, de rep. credit. 19, pr.; D,, f. t., 23, 26, 27, 33, 42 51,4. Ma . 7) Paul, Sent;, NI, 7, 1; ]., 2, 7, de donat. $ 1; D.. 4, 1, 35 84, | 8) D,, h, t.26. — Cuq, 1. e. P. 199, n. 6, susţine greşit, că donația tn „acest caz este caducă. — Textul spune lămurit, că neutrias heres repetet, 9) D-A.t.,1, pr, 85 $ 1; ].. 2, 7, de donat, ş1, 10) Dia h. î+ 2 în fine, 32 87, PL
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“Corneliană ; dar, dacă nu voi muri în războiu, să mi-o dai înapoi it. — Forma rezolutorie este cea mai des întrebuințată. C. Cel puţin de pe vremea lei Justinian donația mortis causa | “este revocabilă după bunul plac al dătuitorului '2, — De aceea se zice, să ea ajunge valabilă deabia prin moartea dăruitorului “(morte enim tantummodo convalescit) 13. | Dar, dăruitorul poate renunţă la îndrituirea sa de o arevocă H, D. Din cele de mai sus rezultă, că, pentru ca: să! existe, -2 donaţie mortis Causa, se cere întrunirea a două elemente : Întâi, dăruitorul să voească să facă o liberalitate, care :să aibă caracterul unei donaţii, adică +ă aibă de efect să-t -despoaie, imbogăţind pe dăruit, | 
Aldoilea, acest efect să âtârne de moartea: dăruitorului în” “sensul, ca donația să nu producă efecte de cât cu condiţia, ca -dăruitul să nu moară înaintea dăruitorului, ori ca dăruitorul să. nu Supravieţuească dăruitorului, 

“ 
Foarte deseori se spune, că donația mortis causa este. "valabilă, dacă dăruitorul moare înaintea dăruitului, ori dacă -dăruitul Supravieţuieşte. dăruitorului. — Acest chip de rostire “nu este exact: Am văzut, că donația aceasta produce efecte şi “când dăruitorul şi dăruitul mor în acelaş timp. Deci, nu-i nevoie nici de predecesul dăruitorului şi nici de Supravieţuirea dăruitului, 
E. Donaţia mortis causa poate să aibă de . obiect un lucru “corporal (un rob, o moşie), ori o parte îndivisă dintr'un lucru, ori o creanţă, ori 0 rentă viageră, ori toate bunurile prezente, -ori chiar toate bunurile prezente şi viitoare ale dăruitorului 15, Dar, nici o dată ea! nu produce o succesie per universitatem, ci numai 0 succesie in singulas res. 
F. În trei feluri se poate face donația mortis causa : Dando, -iiberando, ori promittendo e, 
Dando. Pentru a dărui o îndrituire reală este nevoie de 

  

11) D., h. &,.2 verbis aliam esse, 8 Şi. . 12), D.A. 4, 16, 30, 35 $ 4; Paul, Sent, ul, 7, 2; ], 2, 1, de «donat, $ 1. - | . 13) Paul, Sent, i, 7, 2, . | 14) DA. î, 131,358 4,42$ 1; 15) Du ft, 14, 188$2 şi, 34, 37 
Novella 87, cap, 1. ! 

14, ! $ 16) V. mai sus-3“263, p. 330 şi urm, 
1, 42,
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mancipaţie, ori de in jure cessio, ori de tradiţie, ori. de simpla convenţie în cazurile, în care e deajuns o convenţie pentru înfiin- țarea, ori strămutarea unui jus în re, — Pentru a dărui o creanţă. este nevoie de delegaţie, ori de cesitine (cessio aclionis). „„. Liberando, Liberarea dăruitului de o îndrituire reală se face prin renunțare; iar liberarea de o obligaţie prin acceptilaţie, expromisie, pactum de non: petendo. 
| - Promittendo. Făgăduirea unui lucru se poate face la 'nceput. numai prin stipulaţie"; iar de la Justinian şi printr'un' simplu pact (pactum donalionis). : | G. Până la Justinian, donațiile mortis causa Sunt supuse la aceleaşi formalităţi, ca şi donațiile între vii 18 | De la Justinian, insinuatio, care se cere pentru donațiile mai mari de 500 de soiidi, poate fi înlocuită prin prezenţa a Cinci martori 19, — Dar, unii romanişti susţin, că această Tănduială a lui Justinian înseamn » Că donațiile mortis: causa nu mai pot fi făcute de cât prin codicili; pe când alţii susțin, că e nevoie de - „martori pentru a înlocui insinuatio 20, a H. De “ndată ce moare dăruitorul se produc efectele următoare: . RE Sa o “In cazul unei donaţii dando, dăruitul ajunge sau proprietar, 'Sau titular de jura in re,2! sau creditor, ori cesionar. 2. In cazul unei donaţii liberando, electele atârnă de modul întrebuințat pentru liberatio 2, | | | “În cazul unei donaţii Promittendo, dăruitul, îndată ce dies venii, poate cere împlinirea: făgăduelii sau prin actio ex sti- Pulatu, sau printr'o condicțio ex lege, o. "e Atâta vreme: cât dăruitorul este în viaţă donația mortis causa poate să ajungă nevalabilă în trei cazuri: - 

a 

17) V. Mayaz, |. C., III, Ş. 450, n. îi, N e 18) Vatic. fragm., 249; D, 24, 1. de donat, inter v. et u, (i $ 2; D, h. 1.18 $$ 1 şi2, 24, 28 $$ 1, 3 şi4, 35 $$ 5—7; C., 8, 54, de donat, 23, 19). C, &. t,4, n - | .20) V. Maynz, 1. c,, ul, $ 450, n. 55; Dernburg, 1. CI, $. 117, n. 9, 21) D,, 39, 5, de donat, 1 pr. în fine; D,, h. î, 39. — Cf, D., hi t;2 in fine, 29, 
22) D., hi; t,-18 Ş-1, 31 $3. A E 23) D., h.-t., 28,.31 ş 13, Du'35, 2, ad leg. Falcid., 15 pr, :-* 24) V. mai sus $.'263,.n, 68pi:339,  
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Dacă dăruitul moare inaintea dăruitorului 35, Dacă dăruitorul Supravieţueşte pericolului, în vederea că: “ruia s'a făcut donația 2%, 
Dacă dăruitorul Tevoacă donația 2, — Dar, dacă el moare fără s'o fi revocat, donația ajunge nerevocabilă 38, ]- In cazul, în care donația mortis causa ajunge nevalabilă :se produc efectele următoare: o "În cazul unei donaţii promittendo. Făgădueala (promissio) e privită, ca şi cum n'ar fi fost făcută, : „- - In cazul unei donaţii liberarido. Indrituirea stânsă prin [i- 'Deratio se reînființează, 

Să | "În cazul unei donaţii dando Darea (datio) este desfiinţată: Lucrurile corporale trebuie să fie inapoiate dimpreună cu fruc- tele, scăzându-se impensele2 — Jura in re deasemenca se ina- poiază. — Ceea, ce sa primit din creaânța delegată, ori cedată, trebuie să se dea dăruitorului, 
| K. Mijloacele de valorificare a îndrituirilor izvorite pentru “dăruitor din nevalabilitatea donaţiei mortis causa sunt: . Exceptio doli. 

N | O aciio' in Personam, care pote fi: Sau condictio causa -data, causa non secuta 3%, Sau actio Praescriptis verbis 3!. Sau o uţilis in rem aclio (utilis rei vindicatio), ceea ce e conform izvoarelor, dar - „contrar tuturor regulelor 2, Sau rej vindicatio, dacâ dăruitorul şi-a rezervat proprietatea lucrarilor, care formează obiectul donaţiei 3, L. Fiindcă efectele donaţiei mortis causa atârnă de moartea dăruitorului, de aceea ea are o 

, 

25) V. mai sus n, 6. 
26) V. mai sus n. 7. 
27) V. mai sus n. 12, ” 28) V. mai sus n. 13, 

- --- 29) D., 12,4, de condici. c. d. c. n. $., 12; D., 22, 1, de usuris, 30 ş 3; Du he ti 44. 
A 5 30) DA. t, 13 pr. 1881 in Jine, 19, 23, 24, 30, 35 $3, 37 $ 1, 39; D., 24, 1, de donat: inter Wet u, 52 $ 1; 10., 23, 3, de jure dot, 76, - 31 D,p. i, 35 $3. 
a 32) D., A. t, 29 in Jine. — Cf, Girara, 1 c., p. 963, n. 6. 33) Du h. £, 29, , - “ - 33) ]., 2, 7, de donat, $ 1,
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numai Cum grano salis, - căci imparatul însuş spune mai pe urmă „Per. omnia fere legatis. connumerantur“, E . | 1. In adevăr, donațiile mortis causa se deosebesc. de legatele- in următoarele privinţe: 
| Donaţia este o convenţie, pe când legatul este un act-: unilateral 5, i a - Donaţia cere numai două persoane, pe când legatul cere trei 56 „:  Donaţia nu presupune un onerat, pe: când legatul. cere un onerat, ! A 

Donaţia nu cere lestamenti factio, pe când legatul o cere ELA Donaţia nu este supusă la formalităţile legatului 8, - “Donaţia nu cere: ca dăruitul să Supravieţuească dăruito=- Tului, pe când legatul cere, ca honoratul să Supravieţuească lui: qui legat %, | A , îi “Efectele donaţiei nu atârnă de dobândirea moştenirii, ci de- moartea dăruitorului. In această clipă dăruitul dobândeşte în.. totdeauna obiectul donaţiei fără mijlocirea altei persoane 4, — E-. fectele legatului atârnă qe dobândirea folosului (lucrum) de: cătră. - onerat şi legatarul dobândeşte . obiectul legatului prin . mijlocirea: oneratuluiA, Si e „Donaţia nu e garantată cu o ipotecă legală 42, Indrituirea la o-rentă creată prin donația mortis causa se- „ dobândeşte în întregime dintro Singură dată; pe când renta „Creată prin legat, formează atâtea legate, câte anuităţi sunt, aşa: că fiecare legat trebuie dobândit pe rând și în deosebi 43, | Interdictum guod legatorum. nu . poate fi intentat contra. dăruitului 4, - - - Dăruitorul nu se txpune să piardă liberalitatea, dacă atacă: „În nulitate testamentul dăruitorului; pe când legatarul întrun. „astfel de caz se expune să piardă liberalitatea 4, a 
:35) D,, ft, 3; — V, mai sus. $ 509, A, IV, 1, p. 1084. 36) V. mai sus $ 509, 1V, 1, .p. 1084. 37 D., h. 1,5251, 
38) V. mai sus 29. 
39) V, mai sus $ 523, C, 1, n.6, p. 1124, 
40) D.. A. t, 2, 39.. , - , 41) V. mai sus $ 523, B,.p. 1123; $ 509, B, ui şi !V, p. 1087 şi 1088. 42) V. mai sus $ 528, n. 9, p. 1140, | o 43) D.. &. 1, 35$7.—v, mai sus $ 534, n, 2, p. 1158. 44) D., 43, 3, quod legat, 1 $ 5. 
45) D., 33, 9, de his quae ut indignis, 5 $ 17,
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Dăruitorul poate renunță la revocarea donaţiei; pe când 
Cla legate nu se poate, ca qui legat să renunţe la îndrituirea de -a revocă legatele 8. o 

II. Donaţiunile mortis causa se aseamână cu legatele numai 
in următoarele privinţe: | Si CC 

Legitimarii dăruitorului şi creditorii acestuia pot cere des- “ființarea donațiilor, dacă sunt vătămaţi “, 
Dăruiţi pot fi numai acelea persoane, care sunt capabile «de a fi şi legatari 4, Sa 
Donaţiile sunt supuse la reducer pentru întregirea quartei . Falcidiei 4, , 
Condiţiile imposibile, ilegale şi imiorale sunt. privite ca 

“nescrise 50, 

Cautio Muciano se intâlneşte şi la donaţii 5i. 
„Cauţia usufructuaria e cărmuită de aceleaşi regule&, + 
Tranzacţia privitoare la alimente dăruite este cărmuită de 

“aceleaşi regule 5, o | | - 
Dăruitul poate fi onerat cu legate şi fideicomise 54. - 
"Donaţia se stânge prin magna capilis deminutio a dăruitului 55 
Filiusfamilias poate dispune de bunurile cuprinse în pecu- “Zium castrense al său prin donaţii mortis causa 5, 

MM, Acestiel de donaţie poate îi făcută şi unei persoane alieni - 
“Juris, d. p. unui filiusfamilias, ori unui rob. In acest caz, dacă 
-dăruitorul a voit să gratifice pe acea persoană, predecesul aces= ' 
“teia face, ca donația să nu fie valabilă ; iar dacă a voit să gra- „ifice pe paterfamilias al. acelei persoane, predecesul acestuia - “ace, ca donația să fie nevalabilă ul A 

  

46) V. mai sus n. 12 şi 27. — V. mai sus $ 427, n: 1, p. 872. ATD. â. t, 17 Ă Na 48) D,, A. î, 9, 22, 35 pe. o 
49) C., 6, 50, ad kg. Fale,, 5; C.h.t,2, 50) D., 28, 7, de condi. instit, 8 $ 3; D., 35, 1, de condic. et dem, “5 pr.; C,, 4, 6, de condic, ob causam dat, 8. 
51) Novella 22, cap. 44 59. ! - 92) D., 7, 9, usufructuar. quemad. caveal., 1 $2. — Cf, C., 6, %,ut - xn posses. legat. servand. causa mitiitur, 7, 

__53) D, 2, 15, de transact., 8 $ 2. - , - 54) D., 1 (31), de leg. 17 $ 1; D., [Il (32), de leg., 3 pr.; D., 33, 4, «de dole praelegata, 11; C., 6, 42, de fideic., 9; C,, 6, 51, de caducis toll., 

55) D. h. i 10; D. 24, |, de donat. inter v. et u., 3 $7. 56) D, h. î., 15: ! i 51) D. fi. t;;23, 44. — Arg, ex; C., 3, 33, de usufr,, 12,
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N..O' donaţie poate fi făcută . şi'n Vederea morţii unui a: treilea, d. p. a fiului, a fratelui, ori a altor cognaţi ai dăruito- rului, — In acest caz, donația e nevalabilă, dacă acel de al treilea- Supravieţeşte pericolul arătat; şi e valabilă, dacă acel de al treilea. moare. Dar, este controversă, dacă în acest caz avem de a face- cu. 0 donaţie mortis causa 58, 

9 547. Moriis Causa captones 1, 

A. Mortis causa capio are două înțelesuri: Unul larg. şi: altul restrâns. - 
In înţeles” larg, . mortis causa capio . cuprinde toate dobân-. 'dirile din pricina morții 2, IN . ” | “În înţeles restrâns, mortis causa capio cuprinde numai do. bândirile cu titlu” particular, care nu Sunt nici legate, nici fidei- comise şi nici-donaţii din pricina. morţii şi care n'au un nume- special:3, | 

a In acest paragrat n vom îndeletnici numai cu acestea- din urmă, a | | | B. Mortis causa capiones în înţeles. restrâns se aseamănă. între ele prin aceea, că sunt mai de grabă nişte foloase, pe care cineva le are cu prilejul unei morţi, decât dobândiri din pricina. morţii 4; de aceea (de regulă) nu pot fi obiectul unei constrân- geri judecătoreşti. — Astiel sunt: - | Obţinerea unei prestaţiuni, de la executarea căreia defunc-- : tul a făcut să atârne o numire de moştenitor, un legat, ori o. desrobire (condicionis implendae causa datum et acceptum, con- dicionis explendae causa datum et Q“ceplum.) 5 Ceea ce se dă unui moştenitor numit (institutus), pentru al face să primească o moştenire, ori s'o repudieze 5, 
ÎN 

Dă 

. 
- 58) Di îi. în 11, 18 pr, 31 $2; Cu fe b'3. — V. Maynz, 1, c, îi, $ 450, n. 5 in jine; Cuq. 1 c., p. 79%, n. 6. - | 

1) D., 39, 6, de moriis causa donationibus et capionibus. 2 Du he t; 8 pr, 9, 18. e 9D. ft, 31 pri, 38; D., 35, 2, ad I2g. Fale., 1 ss. 4) Du ft 31 pr. a | 5) D., ft 8, 30, 31 $ 2, 38, 
6)D. A. 1,3pr., 21.
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„. Dos receplicia, când - înzestrătorul a stipulat, ca zestrea să 
se întoarcă la el, dacă soţia va muri înaintea soţului 7. i 

C. Natura acestor mortis causa capiones este felurită; ea 
variază după natura orânduelii, din care ele izvorăsc. | 

|. Toate se aseamănă cu legatele şi donațiile din pricina 
morţii în următoarele privinţe : | a 

Mortis causa capiens poate ti însărcinat cu legate, ori fi- 
«leicomise'8, | 

Transacţia privitoare la alimentele dobândite prin mortis 
"causa capio nu poate fi încheiată de cât cu autorizarea judecăto- 
rului ?, 

Mortis causa capiones nu sunt Supuse la reducerea pentu 
«quarta Falcidia 10, 

1. Ele se deosebesc de donațiile din pricina morţii, prin 
aceea că mortis causa capiens pierde liberalitatea, dacă atacă sau 
«ca falş, sau inoficios testamentul, prin care i-a fost lăsată, 11 

TITLUL Ul. 

„FIDEICOMISUL UNIVERSAL! 
CAP. 1. . 

„.Noţiune şi introducere istorică. 
$ 546, 

A. Am văzut, că fideicomisul universal (fideicommissumi uni- 
versale) este acel fideicomis, care are de obiect sau o moşte- 
nire întreagă, sau o quotă de moştenire 2, De pildă: Rogo te 
hereditotem meam filiae meae restituas, - 

Xa - 

  

7) D. hi. 6,31 $2, | 
- 8) Di, 1 (30), de leg, 96 $4. - 

9) D., 2, 15, de transact, 8 $2. ” A 
10) D., 35, 2, ad leg. Falcid, 1 $ 8, 40 $1,76pr, 91. 
11) D., 34, 9, de his quae ut indign. aufer., i $ 18. - 
1) ]., 2, 23, de jideicomriissariis hereditatibus ; D., 3%, 1, adSae 

” rebellianum ; C., 6, 52, ad Sc, Trebell, — V. Maynz, !. c., LII,:$$ 445—449, 2) V. mai sus $. 394, 1], n, 3,4 şi 5, p. 757,
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Din pricină că el are de obiect o moştenire, (fie întreagă, fie parţială), de aceea se mai numeşte fideicomis. de moştenire Gideicommissum hereditâtis), după cum legatul, care are de- obiect o moştenire, se numeşte legat de moştenire (legaturm heredilatis). | 
| B. Evoluţia fideicomisului universal a trecut prin patru faze :- |. Inainte de senatusconsultul Trebellian. La început fideicomisul universal este o succesie în singulas: Tes. De aceea fiduciarul trebuie să treacă fideicomisarului pe: rând toate lucrurile, ce formează obiectul fideicomisului 3, „Această trecere se face conform cu firea fiecărei îndrituiri; cuprinse în moştenire: Proprietatea lucrurilor corporale este tre. cută prin mancipaţie, prin în jure cessio, ori prin tradiţie. Jura: in re sunt trecute conform firii lor, Creanţele sunt trecute prim cesiunea acţiunii. | „ 

Acest: mod de a face trecerea este foarte împovărător, fiindcă; trebuie făcute atâtea mancipaţii, cesiuni in jure, tradiţii etc,, câte: “ lucruri sunt. De aceea, mai târziu s'a simplificat modul de tre-. cere, întrebuinţându-se O vânzare imaginară, o vânzare de formă: „ (veditio dicis Causa, venditio dicis gratia), vânzarea pe un singur- ban (venditio numo Uno). Ea constă în următoarele: Fiduciaruk 

Uno. Apoi, amâridoi încheie stipulaţii, prin care se garantează. reciproc, Dacă se trecuse moştenirea întreagă, se'ncheie. stipula- liones emtae venditae hereditalis; iar dacă se trecuse o quotă: numai, se'ncheie Stipulationes_partis et pro parte 4, | De când trecere se face prin venditio numo Uno, de atunci; fideicomisul umversa] se deoscbeşte de fideicomisul particular: din punctul de vedere al modului strămutării obiectului său.—. 

3) Cajus, 2 SS 251 şi 252; A, 1.53. "4) Cajus, 2, Ş 252; |, 4.1. $6. 
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abuză de însuşirea'sa de moştenitor in paguba fideicomisarului, „1. Dela Senatusconsultul Trebellian până la senatusconsultul Pagasian. aie 
Pentru ca să se'nlăture cele două neajunsuri de mai sus, 

senatusconsultul Trebellian 5 (votat probabil cu un an înainte de 
senatusconsult Neronian) dispune, că fiduciarul, printr'o sim- 
plă declarare de a restitui (restituere), trece, ca întreg, obiectul 
fideicomisului, atât activ, cât şi pasiv, la fideicomisar, care ajunge heredis loco şi anume: Dacă i s'a trecut întreaga moş-" 
tenire, ajunge heredis loco pentru intreaga moştenire ; iar dacă 
i s'a trecut numai o quotă din moştenire, ajunge heredis loco pentru | 
această quotă. — De aceea, acţiunile hereditare, pe de o parie, sunt 
date utiliter fideicomisarului, care Je poate exercita ca utiles ac= 
liones, pe de altă parte pot fi intentate tot utiliter contra lui, de acei - care au îndrituiri asupra moştenirii: Actiones dantur ei et in eum cui hereditas restituta est, e | 

Printr'această rândueală a senatusconsultului Trebellian s'a 
plăsmuit-o nouă succesie per universitatem. De aceea, fideico- 
misul universal este numit şi Hereditas fideicommissaria. | 

Efeciele acestui senatusconsult sunt: | 
Intâi, fiduciarul pe de o parte este la adăpost de orice re- 

 clamaţie privitoare la moştenirea, care a fost trecută fideicomisa- 
rului, iar pe de altă parte nu poate reclamă cu nici o acţiune here- 
ditară. Dacă-l va .reclamă cineva, : el se va apără cu excepția, 
că a restituit moştenirea (exceplio restitutae hereditatis). — lar. 
dacă el va reclamă pe alţii, aceştia se vor apără tot cu exceptio 
restitutae hereditatis ?. a e 

| „AL- doilea, de.la senatusconsultul Trebellian stipulaţiile de 
garanţie au ajuns de prisos, fiindcă nu mai erau de nici un folos, 

Acest senatusconsult a înlâturat cele două neajunsuri de mai 
sus. Dar, n'a putut să'nlăture alt neajuns. Ştim, că, dacă moş- 
tenitorul onerat repudiază moştenirea, legatele şi fideicomisele - 

„cad. De aceea, iată ce se poate întâmpla: Fiduciarul, mai ales 
când trebuie să treacă toată moştenirea, îşi face socoteala ur- 
mătoare: Din-moştenire nu mă aleg cu nimic, ori mă aleg cu 

  

5) D.,h.1,1$2, 
6) Cajus, 2 85 253 şi 255; Ulpian; Reg., 25 Ş 14; | h.tu'$ 4; Du, A în 1 SS1şi2. | DDuh.t,1$ 4, 28 (27 $7.
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prea puţin, Dacă-i aşa, de ce s'o. mai dobândesc 21 Mai bine 0 repudiez | Repudiând?o, fideicomisul universal cădea. Nea- 

consultul Trebellian, | 
- „UI, De Ia senatusconsultul Pegasian şi Până la Justinian, " Pentru ca să se'nlăture şi neajunsul, care mai rămăsese, adică pentru că să facă pe fiduciar să primească moştenirea senatusconsultul Pegasian, din vremea lui Vespasian, întinde fi- duciarului o nadă şi anume îl îndritueşte, ca din fideicomise să oprească conform legii Falcidia o pătrime (pe care unii romanişti o numesc quaria Pegasiana) î. — Fiindcă numai moştenitorul este îndrituit să oprească quarta Falcidia, urmează că senatusconsultul Pegasian, indrituind pe fiduciar s*o oprească, î/ fecunoaşte de. Moștenitor şi deci îi păstrează această insuşire, iar pe fidei- 

Fiduciarul Primeşte moștenirea. In acest caz el este îndri- tuit să oprească o pătrime şi, deşi trece fideicomisarului ca întreg Sau 3/4 din moştenire, sau %/ din quota de moştenire, ră- » mâne succesor per universitatem şi. deci răspunde de datoriile „moşteniri. — Fideicomisarul este uri simplu „legatar al unei părți „din moştenire legatarius Partiarius, — Dacă fiduciarul opreşte quarta.. Părţile încheiă- stipulaţiile partis et pro parte; iar dacă nu opreşte quarta, părțile incheiă stipulationes emtae venditae he- - reditatis 40, | 
i „ Fiduciarul nu Primește moștenirea. Fiduciarul poata să nu primească moştenirea sau de rea voinţă, sau fiindcă bănueşte că este damnosa, sau invocând alte pretexte. — In acest caz pre- torul poate constrânge pe fiduciar (prin amenințarea cu pe. - depse), să primească moştenirea, ori mai de grabă consideră primirea şi trecerea, ca şi cum S'ar- îi înfăptuit cu tot refuzul fiduciarului. Aceasta are de efect, ca fiduciarul să rămână cu ÎN 

a 

. 

„_ 8) Cajus, 2 S$ 254, 256, 258 şi 259; Ulpian, Reg, 25 S$ 14--16; Paul, Sent, IV, 3; |. fi. 4, $ 5. 
: 9) Cajus, 2 sg 253-237 ; Ulpian, Reg. 25 S$ 14 şi 15; Paul, Sent, IV. 31 şi 3; ].,h.1,$6, | 10) D., hi. î., 47 (45); Juh.î,$6.  
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totul strein de moştenire şi să piardă. îndrituirea la ' quartă. şi fideicomisarul să fie privit, ca şi cum ar fi Singur moştenitorii, Astfel s'a ajuns, ca să 'avem două senatusconsulte, care cârmues€ fideicomisul universal, Ele au putut trăi alăturea şi au putut să se aplice, când unul, când celălalt: 
Când tiduciarul trebuie să. treacă fideicomisarului nu mai mult de 3/, din moştenire, ori din quota de moștenire, trecerea „se face conform senatusconsulului 'Trebellian: Fideicomisarul este heredis loco pentru porţiunea, ce i se trecuse; iar fiduciarul rămâne moştenitor pentru rest, Moştenirea se împarte între fidu- ciar şi fideicomisar şi deci şi acţiunile hereditare se *mpart în- tre ei, atât activ, cât Şi pasiv, pro rata porţiunilor lor respective. 
Când fiduciarul este singur moştenitor şi trebuie să treacă moştenirea întreagă, ori mai mult:de cât 3%, din moştenire, p, 'C. Şi când, el este un comoștenitor şi trebuie să treacă quota sa în- treagă ori mai mult de cât %/+ din această quotă, atunci trecerea se face conform senatusconsultului Pegasian. Dacă fiduciarul primise moștenirea Şi ajunsese moştenitor, atunci el păstrează în- Suşirea sa de moştenitor şi rămâne supus sarcinelor moştenirii, fiind îndrituit să oprească pătrimea :-In acest caz, dacă fiduria- rul oprise quarta, părţile fac stipuluţiile. partis et pro parte, pen- îru ca să se garanteze; iar. dacă nu oprise Quarta, cu toate că "este îndrituit, părţile fac stipulaţiile emiae vendilae hereditatiş. — -„Dacă f.duciarul nu voise să primească moștenirea, atunci preto- rul sau îl poate constrânge so primească, sau priveşte dobân- direa moştenirii ca întâmplată şi pe fideicomisar ca singur moş. tenitor ; iar fiduciarul recalcitrant râmâne cu totu afară din moş- tenire, 

Chiar şi după senatusconsultul Pegasian mai rămăsese două neajunsuri: Întâi stipulaţiile de garanţie (fie partis et pro parte, "fie emtae venditae hereditatis) sunt bune, dar nu sunt îndestu- lătoare, deşi sunt împovorătoare 12, Al doilea, chiar când fideico- misul nu întrece 3/, din moştenire, fiduciarul poate totuş să repudieze moştenirea, Aceste neajunsuri au durat până la Jus- „tinian, 

  

11) Cajus, 2 $ 258; Ulpian, Reg, 25 $ 16; ],h.t.,SS6şi7;0. h. i, t; D., 29, 4, si quis omissa causa, 17. - 
12) J., hî.Ş7. | | a
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„IV, Dela Justinian încoace. 
1) Justinian, ca să înlăture neajunsurile de mai sus, con- topeşte cele două senatusconsulte (Trebellian şi Pegasian) şi Tândueşte următoarele 13; a 
Fideicomisarul să fie întotdeauna heredis loco pentru partea, care i se cuvine din moştenire. — Fiduciarul, care de bunăvoie primeşte moştenirea, să păstreze îndrituirea. la Quarta Falcidia „Şi, dacă opreşte această Quartă, să fie îndrituit şi îndatorit ală- turea de fideicomisar în proporţie cu această pătrime, care este partea sa hereditară, — Fiduciarul, care întârzie să primească | moştenirea, ori v repudiază, sau să poată fi silit prin pedepse băneşti s'o primească şi s'0 treacă fideicomisarului, sau să fie privit, că a primit şi a trecut moştenirea şi, în amândouă aceste cazuri, să rămână străin de bunurile şi sarcinele moştenirii. — * Toate aceste trei rândueli să fie raportate la senatusconsaltul! Trebellian, fiindcă senatusconsultul Pegasian trebuie să fie pri- vit ca desfiinţat, penitus eXplosus 14, . e 

consultul Trebellian, de acea unii romanişti dau pătrimei, pe - care fiduciarul o poate opri, numele - de Quarta - Trebellianica, 2) In urma rânduelilor lui Justinian fideicomisul universal a ajuns iarăşi O succesie per universitalem, ca şi pe vremea se- natusconsultului Trebellian. __ Dovada, că el este succesie per universitatem rezultă din aceea, că moştenitorul fiduciar trebuie să treacă altei persoane sau moştenirea ca întreg, sau o quotă de moştenire ca intreg. Avem de a face Cu un antemoştenitor şi un postmoştenitor. Deci, este o succesie per universitatem, De acum încetează vechea regulă semel heres, semper heres. 3) Deşi fideicomisul universal a ajuns o succesie Der univer- sifatem, totuş în ce priveşte chipul, cum - poale fi dobândit, el este supus, nu regulelor de la moştenire, ci celor de la legate î5, Aceasta este 0 inconsecvență! Dar, nu-i singura inconsecvență a lui Justinian! 
| 

! 13) |n ft, $7. 
lv hti,$86 

15) V. mai jos $5 50, n. 1, pg. 1200,
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„CAP, II. 

infiiințarea şi dobândirea fideicomisului universal. 
$. 549. Infiinţarea fideicomisului universal, 

"A. Pentru ca un fideicomis universal să fie înființat, se cere | următoarele elemente: 
e - |. În ce privește modul de, înființare. Acelaş mod, ca şi la legate şi la fideicomisele particulare, adică sau prin testament, sau Prin. codicili, Sau prin fideicomis oral, : i | II. În ce privește obiectul. Se aplică regulele de la legate. — Dar, fideicomisul universal este valabil, chiar dacă moştenirea este insolvabilă; pe când întrun astfel de. caz legatele nu sunt valabile. — EI poate să aibă de obiect sau moştenirea întreagă lăsată de o persoană, sau o parte din această moştenire 2, sau moştenirea lăsată altei persoane 3, Da „VI In ce privește persoanele, - Se aplică deasemenea regu- lele de la legate. — Dar, "deşi acel gui fideicommittit şi fidei- “comisarul trebuie să aibă aceleaşi însuşiri, ca şi Ja legate, totuş onerat cu un fideicomis universal nu poate îi de cât un succesor _Per universifatem, adică sau un moştenitor (fle testamentar, fie -ab intestato), sau un fideicomisar universal 4, Sa IV. In ce priveşte voința de a face un „Jideicomis universal, “O astfel de voinţă poate fi arătată sau expres, sau implicit, a- 

'trebuințează vorbele acestea, nu se poate spune, că avem de a face cu un fideicommissum tacitum, fiindcă la Romani prin fidei- comise tacite se 'nţeleg acele fideicomise, care sunt lovite de . 

    

1) V. mai sus $ 513, A, B şi C, p. 1101 şi urm. — Uipian, Reg., 25 SS 4 şi6;D,„1 (30), de leg. 2; D; îi. t., 69 (67) $ 3; Ju ft $ 12. 2) Cajus, 2 $ 248; |. ft, ÎS 2 şi SD, fi. £,17 (16)-$ 4,28 (27) '$ 8, 29 (28) pr. şi $ 1, 46 (44) şi. | 3) D., fi, 17 (I6) $ $ 5 şi 6, 28 (27) $ $ 9 şi 10. — In contra -acestei păreri este Dernburg, 1. e. li, $129.n.5, ” » 4) Cajus, 2 $ $ 248 şi 269; Ulpian, Reg., 25 $ D., 1 (30), de leg, 114 $2; D.A, i. 1 $8 5 şi 8,6 
sh h.t, $S 10şi 4; 
4, 

4 
$ 4, 57 (55) ş2,.. ..
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nulitate, din pricină că au fost făcute în frauda legii 5, — Să dăm 
„câteva pilde de fideicomise universale implicite: Când acel, care 
„lasă moştenirea, roagă pe moştenitorul său, ca să împartă moş- 

tenirea cu o altă: persoană, ori să facă o tovărăşie universală cu 
altcineva &; ca să se mulţumească fie cu o parte din moştenire, 
fie cu un lucru de moștenire”; ca să facă un testament în fa- 
“voarea unei persoane anumite 5, — Când acel, care lasă moşte- 
nirea, opreşte pe moştenitor să facă testament, câtă vreme va. 
avea copiii 9, 

B. Qui fideicommittit poate adăopă, sau expres, sau tacit, la 
| fideicomis orice modalitate va voi!%, De pildă: Insărcinarea unui 
„moştenitor, ca să treacă moştenirea la un al treilea, cuprinde un 
fideicomis făcut sub condiţia tacită, că fiduciarul nu va avea. 
copiii îi, 

$. 550 Dobândirea fideicomisului universal, 

Fideicomisul universal se' dobândeşte conform regulelor de: 
Ja legate: 

|, De la data lui dies cedens e este moştenibil, iar de: 
“la data lui dies veniens ajunge la scadenţă. Insă: | 

Dacă fidricomisul e condiţional, se cere, ca fideicomisarul 
să supravieţuiască împlinirii condiţiei, . 

lar dacă este ex die, se cere să supravieţuească sosirii ter-. 
minului, Ss 

II. Fideicomisarul dobândeşte, nu.0 îndrituire reală, ci o: 
creanţă peniru restituire, a căreia executare poate s'o ceară. 

III. Deşi fideicomisarul dobândeşte fideicomisul după re- 
gulele de la legate, totuş el nu poate exercită diferitele îndrituiri 
cuprinse în fideicomis de cât, după ce se face restituirea (trece-.. 

„Tea). Această trecere poate fi voluntară; dar, poate fi şi silită, 
“după cum am văzut, şi mai poate fi şi imaginară, după cum 
vom vedea. - 

5) Uipian, Reg., 25 $ 
6) D. h. £, 20 (19) SI 50 (8). 
2 D., Ul (31) de leg.. 69 pr. 
8) D,, î. î. 18017) pr. 
9) D., î. î., 76 (74); pr. 
10) Cajus, 2 $ 250 Paul, Sent., IV, 1, 12; ] ft, Ş 2un fine; D., h. t 1 $ (515 ci (17) $ 8 4-8, 20 (19) Pr 20 (25) pr. şi $ 1, 32 „1 65 (63) ş 7: 67 

- 11) 5, 35, 1, de condie, ei dem., 102; C., 6. 25, de instit. el substii., 6. 1) D, pt î. 28 (25) pr., C., 6, 42, de fideic.; 21.
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CAP. UL 

—= Efectele fideicomisului universal. 

Ş. 551. Efectele restituirii de bună voie. 

A. În ce privește pe fiduciar. 
|. -Fiduciarul, care a dobândit moştenirea, este moştenitor 

cu toate urmările acestei însuşiri, fiindcă Semel heres semper he- res. Dar, are obligaţia să păstreze moştenirea, pe care personal a fost obligat s'o păstreze şi S'0 restituie, şi după dies venit (si Posteaque dies venit) s'o treacă fideicomisarului. Ă 
1) Fiduciarul este moştenitor. De aci urmează !: - 
EI câştigă fructele produse de lucrurile hereditare de la data dobândirii moştenirii şi până la dies veniens a fideicomisului. Deci, pe acestea le poate consumă, — Dar, trebuie să restituie pe acelea produse înaintede dobândirea moştenirii.— Datoreşte fructe - şi dobânzi de câte ori este in mora, o 
Incasează creanţele moştenirii şi plăteşte datoriile acesteia. 

__ Sufere stângerea raporturilor juridice, care existau între el şi qui fideicommittit. 
-2) Fiduciarul este obligat să păstreze moştenirea, De aci 

urmează, că nu poate s'o înstreineze. De aceea: 
Instreinările, pe care le va face, sunt nule 2, fără a se pre- judecă despăgubirile, care pot îi datorite 3. — In mod excepţional înstreinările pot fi valabiie în trei cazuri: Când fiduciarul a fost constrâns să le facă sau spre a plăti legate de ale moştenirii, ori datorii de ale acesteia 4, sau spre a constitui o zestre, -care ii incumbă 5, Când a făcut înstrăinările pentru a păstră averea, a- 

“părând moştenirea de pagube, ce ar rezultă sau din pierderea lucrurilor, pe care le-a înstreinat, sau din deteriorarea lor €. Și când 

  

1) D fi, î.. 19 (18) $$ 1 şi 2, 23 (22) 82, 28 (27) 8 $ 1,7 in fine 46 (44) $ 1, 60 (58) pr., 75 (73) ş 180; D., 46, 3, de sotut., 104. 
2) C,, 6, 43, comm. de le „3 8$2 şi 3, - 
3) D., î.'t., 28 (27) $ 7, 15 (3) Ş1. 
4) D., Il (31), de leg., 38 pr. 
5) D., A, t, 23 (22) Ş 3. 
6) D., h, î., 23 (22) 3 4; Novella 39, cap. 1.
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a fost împuternicit sau de gui fideicommittit; sau de fideicomisar 7. 
Dar, dacă qui fideicommilttit, făcând fideicomisul, a zis, că 

lasă, ce va “mai rămânea din moştenire (quidquid supererit ex. 
hereditate) la moartea fiduciarului, atunci acesta stă mai bine; 
El trebuie să treacă fideicomisarului numai ceea, ce a rămas la 
data arătată, Deci, el poate chiar înstreină potrivit nevoilor sale, 
„ad arbitrium boni viri,. dar cu condiţie țsă dea fideicomisarului 
garanţie, că nu va abuză dolo malo şi intervertendi fideicommissi . 

„Causa €, — Justinian a dispus, că în acest caz fiduciarul trebuie să 
păstreze neapărat o pătrime pentru fideicomisar şi că [suitorul 
restituie scoboritorilor această quantă fără reditus 3, 

„_8) Fiduciarul trebuie, ca Ia -dies veniens să treacă îideico- 
“misarului sau moştenirea, sau quota sa de moştenire. 

El poate să facă aceasta re, adică prin tradiţia şi cesiunea: 
lucrurilor, care. fac obiectul fideicomisului. — Dar nu-i de ne- 

„ voie să păşească astfel, ci este deajuns o simplă declarare de- 
restituire, . i] | 

Simpla declarare de restituere, îără nici o formă 1, accep- 
tată de îideicomisar 1, face, ca toate raporturile moştenirii să: 
treacă uno actu asupra fideicomisarului 12, 

„IL Fiduciarul mai: are-indrituirile următoare | 
1) Păstrează fitulo singulare, ca legat, deducta et prae- 

cepia, adică tot, ce i s'a lăsat cu acest titul de qui fideicom= 
miltit 33, | ă 

2) Poate valoritică jura in re şi obligaţiile, care se stân- 
seseră prin contopirea patrimoniilor. şi care reînviează ipso jure- 
prin restituire 4, _ - 

- 3) Este îndrituit. la despăgubiri pentru impensele făcute 45, 
4) Poate cere să fie descărcat de obligaţiile, pe care-şi le-a: 

luat în vremea administrării moştenirii 15, 

  

7) Du 1 (31), de leg., 70 $ 3; D., 1.(30) de leg, 120 $ 1; C., 6, 42, de: Pideic.; 11. . ” 
8) D., î. î., 56 (54), 60 (53) $$7 şi 8. 

"9) Novella, 108, cap. 1 şi 2. - 
10) D., î. t., 33 (37) pr. 
11) D,, A. t,38 (37) s 2, 39 (38), 
12) D îi. t., 38 (37) pr., 41 (40) $ 2, 42 (41), 43 (42) pr., 65 (66) pr... 

68 (66) Ş 1.. 
13) | î â.$9. | 
14) D,, h. î., 28 (27) Ş 11, 60 (58) pr., 75 (73). . i 
19) D., i, î., 20 (19) $ 2, 23 (22) $ 3, 37 (36), 40 (39); Dl (30), de: leg., 58 şi 60. | , , Ii
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5) Este indrituit la guarta 16, — Aceasta se calculează ca şi: 
guarta Falcidia. Deci, fiduciarul trebuie să pună în socoteală: 
şi fructele, de care s'a folosit, până ce a restituit. Se poate în-. 
tâmplă ca quarta să constee numai din aceste foloaset?, 

_B. În ce privește pe. fideicomisar. | 
|. El este moştenitor, /oco „heredis,*% în ce priveşte partea. 

'restituită, De aceea: ăi Sci 
Este îndrituit să ceară de la fiduciar tot ceea, ce, conform: 

dispoziţiilor lui gui fideicommiltit, tace parte din fideicomis, dim-. 
preună cu accesoriile, adică tot ceea ce fiduciarul a căştigat 

„ dilulo herede; dar, nu şi ce a câştigat fitulo singulare, 
| Dar, este controversată chestia, dacă fideicomisarul este.. 

- îndrituit şi la mărirea pricinuită de jus accrescendi:, 
II. De'ndată ce s'a făcut restituirea, fideicomisarul dobân-. 

deşte de plin drept tot ceea, ce exconţinut în fideicomis în pro- 
“porţie cu partea, care i se cuvine. — El poate prin acţiunea. 
personală ex testamento să ceară, ca lucrurile corporale să-i fie-: 
predate efectiv. Dar, această [predare nu-i de nevoie, ca el să. 

„aibă proprietatea, ori jura in re, ce i_s'a lăsat: |Dendată ce a. 
dodândit fideicomisul, fideicomisarul, ca şi legatarul, are acţi u- 
nile reale directe şi: Publiciane2 şi se bucură de ipoteca legală. 
înființată de Justinian2!. - 

C. In ce priveşte și pe fiduciar şi pe țideicomisar,. 
|. Fiduciarul, care, restituind toată moştenirea, ori toată. 

quota sa de moştenire, păstrează ceva din ea ca moștenire (o- 
preşte quarta), rămâne “moştenitor adevărat, real, alături cu fi-- 
deicormisarul ; dar numai pentru ceea, ce a. păstrat. Dacă el ar: 
voi să abuzeze de calitatea sa de moştenitor, p. c. şi dacă le- 
gatarii ori creditorii ar voi să abuzeze contra sa de această ca- 
itate, se va opune exceptio restitulae hereditalis2, fiindcă, în ce. 

  

| 16) Cajus, 2 $ 254; |. A. 4. $5; Du h. tu 1, $ 19, 53 (51,) 57 (55) s: 2, 60 (58) $ 3. Ş 
17) D.,. 35, 2, ad leg. Falcid, 86. ' 
18) Cajus, 2 $ $ 253, 255 şi 259; Ulpian, Reg., 25 $ 14; „fi. $$ 4, 6-8.. 19).V. Maynz, 1. c., ul, 8 447, n, 14. 

, 20) D., f. î» 65 !(63) pr.; D., 6, 2, de Publiciana în rem act. 12 $ 1» 
21) V, mai sus $. 528, n. 9, p. 1140 o 
22) V. mai sus $, 548, n. 7, p. 1195. : ”
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priveşte partea restituită, fideicomisarul este heredis loco faţă şi 
-de fiduciar şi de cei de al treilea23, De aceea, fiduciarul şi fi-. 
deicomisarul, în proporție cu părțile lor, sunt comoştenitori (co- 
„heredes) şi pot seclamă unul contra celuilalt cu actio familiae. 

„“erciscundae 21, sunt ţinuţi faţă de. creditorii şi legatarii lui qui fi- 
deicomitit2, pot reclamă pe datornicii moştenirii2$ şi au contra 
“tuturor hereditatis pelitio, care, după cum ştim, se numeşte fe- 
“reditatis petitio fideicommissaria, când este intentată de fideico- 
„misarul moştenitor 27, 

„IL. Fiduciarul, care, restituind toată moştenirea, ori toată quota 
“sa de moştenire, nu păstrează ceva din ea ca moştenire (nu o- 
preşte . quarta), rămâne moştenitor cu numele, păstrează numai 

„ -nudum nomen heredis; iar toate îndrituirile şi toate sarcinele 
moştenirii trec în întregime asupra fideicomisarului2, —— Dea- 

„„semenea, fiduciarul, când este însărcinat să- restituie moş= 
tenirea întreagă, ori toată quota sa de moştenire, afară. de 
„deducta şi praecepia, adică afară de anumite lucruri, care îi 
sunt atribuite, fie ca să-i ţie loc de quartă, fie făr'de o astfel 

„de arătare?, rămâne moştenitor numai cu numele, iar toate 
Indrituirile şi toate sacinele moştenirii trec în îniregime asupra 
fideicomisului. Fiduciarul este asemănat cu un legatar%, chiar 
dacă. liberalitatea (deducta şi praecepta) neajungând să atingă 
cifra quartei, ar fi uzat-de îndrituirea sa de reţinere, pentru ca 
“s'o completezeî!. De aceea el nu-i ţinut nici de datorii şi nici 
de legate 32, — Dar, dacă moştenirea fideicomisară nu va fi în- 
„destulătoare, ca să se execute legatele, fiduciarul legatar, care 
a primit mai mult de cât quarta, trebuie să contribuie, ca să le 

„achite până la concurenţa excedentului său 8, | 

23) Cajus, ll $$ 253, 255 şi 259; Ulpian, Reg., 25 $ 14; Paul, Seni,. 1V, 2; ], î. 1, $$4,6,8. ” - 
24) D., 10, 2, famil. ercisc., 24 $ 1, 40. 
25) Ch. 1,2; D.n.t.1$20; D., 36, 3, ut legat, sive fideic. ser- “vand. causa caveatur, 1 $ 19, 15 ŞI— Cf. D., fi, î. 2, 3pr.„,3 823, 16 $3,51, 26) D.. &. î..28 (27) $ 7, 31 (30) $ 3; Ch: tu şi 2. " 21) D, 5, 6, de fideicomm. hereditate. . 28) D, h.t., 65 (63)$3, 

„29 Ju hi, $9; Du, h.t, 1 S$ 16, 17, 21, 69 (58) Ş 3; D., 35, 2, ad Jeg. Falc,, 90, 91 şi 9%. 
30) Ju.h. î 89; D, fi. î,.1-$$ 16, 17 şi 21, 31 (30) $ 3, 65(63) $3, 1) n h- î., $9; Duh. t., 1 $:16 în fine, 31 (30) $3. 

32) +, 39; D., hi. t, 1 S$ 17 şi 21. „? : 33) D., h. î., i $$ 17 şi 21.
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- “Ş 552. Restituiri silite, 

I. Pentru ca să se întâmple o restituire silită-a unui fidei-— 
comis universal, se cere următoarele trei elemente : 

1) Un îideicomis universal valabil. | 
O contestare privitoare sau la. valabilitatea, sau la efica- 

" citatea acestui fideicomis nu-i o piedică pentru restituirea silită 1, 
2) Fiduciarul să fi fost sau numit moştenitor în mod va- 

labil, sau să fie chemat ab intestato conform cu dispoziţiile le— gale 2. — Dar: 
Nu-i nevoie ca liduciarul să fie capabil. de a dobândi. 
Nu-i nevoie, ca răstimpul pentru adgnitio să nu îie expirat. 

„Chiar dacă fiduciarul ar fi lăsat să treacă acest 1ăstimp, se ad- 
mite restituirea silită 3, . . 

Nu-i nevoie, ca numirea de moştenitor (deferirea testamentară). 
să fie necondiţională, ci poate fi şi condiţională. — Când con- 
diția este potestativă- şi poate fi împlinită de orice persoană, 
fideicomisarul e îndrituit s'o împlinească în locul fiduciarului 4. 
— Când condiţia deşi e potestativă, totuşi nu poate fi împlinită 
de cât de fiduciar, pretorul sau sileşte pe acesta s'o împlinească, 
sau o priveşte ca împlinită:5, — Când condiţia este altfel de cât: 
potestativă, efectele atârnă de soartă €, 
__3) Sau o repudiere a moştenirii din partea fiduciarului,. * 

sâu 0 retfuzare a acestuia de a dobândi moştenirea 7, sau o în- 
târziere a acestuia înlăuntrul răstimpului de deliberare 8, 

"II. Când aceste elemente Sunt Întrumite, procedura pentru; 
a ajunge la restituirea silită este următoarea 9: | 

Intăi, trebuie o cerere adresată pretorului de fideicomisar. — 
“Acesta, dacă restituirea nu se face'de bună voie, intentează pelitio- 
fideicomissi (actio. personalis ex testamento), şi cere ca pretorul să. 

  

ID) D.A. î.,13$$2şi 3. - XI 
2 D.„h.1.6$SŞi—. - . 

3) Du h. t, 17 (16) $ 15, 65 (63) Ş 14. ” 
„ 4) Di he te, 32 (31) Ş 2, 65 (63) $ 7. 

5) D., h. tu 7, 32 (31) $ 2. 65 (63) $ 88 şi 19, - 
6) D,, fi. 1. 32 (31) $2 in fine. 
7) Di h. 1, 4,6,98$S$ 1şi2, î5 5-1. 
8) D,, h. t, 9 $1,72 (11). | , 
9) Cajus, 2 $ 238; Ulpian, Reg, 25 $ 16; În» h. 1.56; D,ht;q 5,6; C,AtT7$1. a Ă „a -
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silească pe fiduciar prin ameninţarea cu pedepse, ca să primească- 
şi să restitue moştenirea, ori mai de grabă, ca pretorul să pă- 
şească aşa, ca, şi cum primirea 'şi restituirea - s'ar fi înfăptuit, 

- Orice fideicomisari, chiar şi acei condiţionali pot face o astfel 
de cerere, | a 

“ Şial doilea trebuie o ordonanță a pretorului, prin care acesta. 
să admită cererea de mai sus. O 

III. Dacă cererea a fost admisă, “ordonanța: judecătorului * 
are defect să atribuie fideicomisarului (petiţionar integralitatea - 
moştenirii, ori a părţii hereditare a fiduciarului recalcitrant, chiar 
dacă fideicomisul ar fi avut de_obiect numai o parte, = Res 
-tituirea silită poate fi sau definitivă, sau provizorie. De regulă 
'este întotdeauna, definitivă, atară de două cazuri: Când este o 
contestare privitoare Ia valabilitatea fideicomisului, ori eficacitatea 
lui. Şi când fiduciarul se găseşte înlăuntrul răstimpului de de- - 
liberare, a E 

1) Restituirea silită produce efectele -următoare : | 
„Efecte pentru orândueala fideicomisară. Numirea de fidu= 

ciar este privită, că a produs efecte, Deci, nu se vor chemă substi- 
tuiţii fiduciarului 10, | a | | | 

Efecte. pentru testament. Fiindcă numirea de fiduciar a 
produs efecte, testamentul nu ajunge destituturn (nevalabil), chiar 
dacă ar fi fost numit un' singur fiduciar, De aceea, rămân în 
picioare legatele, fideicomisele particulare, desrobirile, substitu- 
ţiile pupilare şi numirile de tutor îi, | - 

Efecte pentru fideicomisar. Acesta obține toată moştenirea, 
ori toată quota de moştenire, care fusese deferită” fiduciarului, 
-Chiar dacă fideicomisul mar fi avut de obiect de cât o parte 12, 
— Dar, dintre mai mulţi fideicomisari ai aceluiaş fideicomis, a- - 
cela, care va reclamă cel întâi, va abţine toată partea fiduciarului 

„:şi larândul său va fi fiduciar faţă de ceilalţi fideicomisari 33, | 
Deci, îideicomisarul "este adevăratul moştenitor al. moşte- 

nirii deferite fiduciarului, asemănânduse cu un Substituit vulgar. 
„De aceea, pe de o parte el Singur exercită toate îndrituirile ali- 
pite de însuşirea 'de moștenitor, chiar îndrituirea la acrescenţă şi la 

  

10) D,, f. t. 65 (63) Ş 13. e 
11) Du ft; 11 pr. şi $ 1, 15 $ 3, 28 (27) $ 15, 63 (63) $ 13. 12) Di. 4, 2,3, 17 (16) $ 8 5 şi 9, 28 (27) $ 9, 65 (63) Sl. 
13) D., h. î., 1'$9, 17 (16) $ $ 4—9, 29 (28).
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quarta Falcidia faţă de legatele, care apăsau pe fiduciar. Pe de 
altă parte “îl privesc şi sufere toate obligaţiile şi - sarcinile (le- 
gate, .etc.), care apăsau pe fiduciar; dar, nu-i - îndrituit la quarta - 
Falcidia faţă de legatele puse în sarcida fideicomisului 1, 

! Efecte pentru jiduciar. Fiduciarul ” ajunge strein de moşte- 
nire. — De aceea, pe de o parten'are nici o îndrituire în ce pri- 

"veşte moştenirea; iar pe de altă parte nu-i supus la nici o obli- 
| gaţie şi nici la o sarcină herediiare *%. Ba, pierde chiar deducta: 

şi praecepla. — Totuş, e îndrituit să primească ceea, cei s'a lăsat 
condicionis implendae causa 15, E îndrituit deasemenea la prele- 
gatele 117 şi legatele 38, care i s'au lasat pentrujcazul (când nu ar. ajunge. * 
moştenitor. Poate trage folos din substituţia pupilară jăcută în fa- 
voarea sa, dacă aceasta este cu putință, fără să ajungă MOş= 
tenitor al lui paterfamilias 19 E iîndrituit la jura sepulcrorum şi la 

„operae liberlorum 2%, la fructele şi foloasele, pe care moştenirea 
le a produs de Ja “data dobândirii silite şi până la data, când îi- 

„ deicomisarul a intrat în posesie 21, 
2) Când contestarea privitoare la valabilitatea fideicomisului, - 

ori eficacitatea [ui este admisă, p.c. şi când fiduciarul face 
actul de dobândire al moştenirii înlăuntrul răstimnpului de delibe- 
rare, efectele de mai sus nu-s definitive şi irevocabile, ci provizorii 2, 

$. 553 Restituiri imaginare. 

1. Reguleie de mai sus se aplică în următoarele cazuri 1: | 
| Când fiduciarul a. murit înaintea lui qui fideicomnmitit fără 
ca acesta să şiie, 

Când 'fiduciarul a murit: după deschiderea ” moştenirii, dar 
fără sto fi dobândit şi fără s'o fi trecut altei persoane. 

14) V. mai sus n. 19, — D., 35, 2, ad leg.  Fatcid, 41 $2. - 
19) ft, S 86 şi7; "D. h. 4,2842 $2, 57 (55) 83, 61 69) 

pr. T03$SL 
16) D., 35,1, de condie. et dem. 44 $ $ 4 şi 5. 

17) Arg. ex D,, 1 (30), de leg, 17 32, 1891 $2. 
18) D., h. î, 1 pr.28 07) s$$2 şi 15, 57 (55) $3.. 
19) D., h. î.,.28 (27) $ 2, 57 (55) 8 3. 
20) D., î: î., 43 (42) $ 1, 57 (55) $.3. 
21) D., h. 4, 28 2D ŞI. 

22) Da h, t, 11 $ 2, 46 (44) pr., 65 (6D pr.. 
1) D.. 29, 1, de testam. militis,: 14; Ch. 4, 1$-1.



— 1208 — 

Când, fie din pricina absenței fiduciarului, fie din altă pri- . ină, îideicomnisarul nu poate reclamă (adică nu poate intentă: petitio fideicommissi). — Dar, dacă fiduciarul a fo st numit de-un ostaş, fideicomisarul poate să reclame contra fiduciarului ab-.. sent 2, : Sa 
II. In toate aceste trei cazuri mavem de a face cu o refu- zare de a restitui din partea fiduciarului, ci numai cu o lipsă de “dobândire a moştenirii, totuş se aplică regulele dela restituirile silite, 

a A 

CAP. IV, | 

Subfideicomisul universal. 
Substituţii fideicomisare universale şi fideicomisul uni: 

Versal de familie. 

$. 554. Substituţii Jideicomisare universale, 

A. Substituţia fideicomisară universală este o orânduială, “prin care gui fideicommitit impune unei persoane să: păstreze fideicomisul universal, cei s'a lăsat şi, sau după un răstimp oare-- care, sau la moartea ei să-l treacă altei persoane, care la rândul “ei poate să fie obligată. să păstreze acest Îideicomis şi apoi să-l treacă altora ş. a. m. d 1, — Deci, avem de a face cu.un fideicomis “universal succesiv, i . B. Pentru ca să existe o astiel de substituție, se cere trei- “elemente : Voința dea face o Substituţie fideicomisă universală, un obiect şi un :onerat2, . . | |. Voința de a face o substituție fideicomisară universală. Această voinţă poate fi arătată Sau expres, sau tacit. Oprirea de a - instreină fideicomisul universal cuprinde în sine o astfel de voinţă, -când e făcută în folosul unei persoane determinate. Dar, dacă este. îndoială, că s'a voit să se facă o astfel de substituție fi- „deicomisară, atunci oprirea de a înstreină nu-i decât un nudum „praeceptum | ie Ie 

  

2) D.. 29. 1, de testaia. militis, 13 $ 4. 
ID) het, su. | 
2) V. mai sus $ 516, B, Li,n.3şi4p, 1107. ,
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Il. Obiectul acestei substituţii poate îi sau o moştenire n 
treagă, sau o quotă de moştenire, 
„JIL Onerat cu o astfel de substituție poate fi un moşteni-- 

tor, ori un fideicomisar universal. 

C. Acest fel de substituţii produce aceleaşi efecte, ca. şi: 
substituţiile fideicomisare, care au de obiect unul 'ori mai: 

„multe lucruri anume determinate şi anume 3: 
Oneratul este obligai să păstreze neatins fideicomisul uni- 

versal, pe care-l primeşte; de aceea, nu- i indrituit să înstreineze: 
bunurile, care-l alcătuesc Deasemene este obligat sau să ireacă,. 
sau să lase persoanelor aratate acele bunuri în starea, care le-a. 
primit, dar, nu-i îndrituit să oprească guarta Falcidia. 

Honoratul (substituitul) dobândeşte liberalitatea conform re-- 
gulelor fideicomisului universal. 
Dacă oneratul instreinează bunurile, substituiţii pot, înainte: 

de Justinian, să intenteze imediat petitio fideicommissi. — De la: 
Justinian, înstreinările sunt nule de drept, aşa că bunurile în- 
streinate pot îi luate înapoi cu rei vindicatio din orişi ce mână. 
s'ar găsi, — Dar, fideicomisarul, care consimte la instreinare, re- 
nunţă la îndrituirile -sale. 

Ş. 555, Fideicomisul universal de familie !. 

Aplicarea cea mai însemnată a Ssubstituţii fideicomisare- 
universale este fideicomisul universal de familie. 

], Fideicomisul universal de familie este substituţia fidei-- 
comisară universală făcută în folosul unei familii, fie a testaio- 
rului, fie altei persoane, . . 

II. Dacă honoratul nu-i aratat, oneratul poate trece subiidei- 
comisul universal oricării rude îi va plăcea; dar, nu unui exira- 
metis. — Dar, dacă oneratul nu alege, atunci rudele în şirul, în 
care vin la moştenirea ab intestato, şi în lipsa acestora, soţul * 
supravieţuitor al celui din urmă fideicomisar rudă, sunt îndrituiţi: 
să ceară fideicomisul. 

III: Fideicomisul universal de familie. s se stânge : 
Dacă nu mai există nici rude, nici soţ: succesibil. 

  

3) V. mai sus $ 516, B,1,2,n. 5—10, p. 1103. 
1) V. mai sus $-516, B, 1, n. 11—16. p. 1108 ă 1109,
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Dacă toţi succesibilii în vieaţă se "'nivoiesc, 
neze bunurile cuprinse în fideicomisul universal,- 

Şi, de la Justinian, nici un fideicomis de familie nu poate . „dură mai mult de patru generaţii. . 

ca să înstrei- 

SFÂRŞIT.
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12 
19 

30 

9- 

13 

13 

128 - 
36: 
4 
9 
4 

30 
Î 

34 
- 30 

nota 

17 

16 
20 
28 
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1 
33 
12 
26. 
15 
28 
18 . 
19 
2 

1 
19 
28 
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In loc de 

absotutu 

- convenţiea 
„copore 

voarba . PC . 

“ individuatitate 
copore 
persoana 
copore 
celeilate 

compusiva 
îie 

pagugă 
aeestei 

moştenitori pârâtului” 
întemeială “ 
obligatorischen 

ameniţă 
du | 
contractutui 

„Api' 

Pri urmare 
îşelată 
urmăririte 

dovedeaecă 
săvârşiri dolului 
flindcă - 
vieţi mele 
strânsă 
fi executat 

contracius - 

(con)-dractus - 
ca 

păr i 

_ name 
foosul 

adoua 

Părtiie . 

„ de împlinirea sa e to 
împlinirea_sa 

- încheiert 

închrierii 
* la î Ianuarie 

-iotus,is dies arbritrio 
obigaţia 
rămând 

— 1944 — 

Să se citească 

absoluta 

convenţia 
corpore 
vorba i 

individualitatea 

corgore 

persona 

corpore 

celeilalte 
compulsiva . 
fie 

pagubă 

acestei - 

moştenitorii pârâtulu;. 

întemeiată 

obligatorischer 

ameninţă 

de _ 

contractului 

Apoi . ă 

Prin urmare 

înşelată 
urmările 

dovedească - 

săvârşirii dolului - 
fiindcă 

vieţii mele 
stânsă 

“sa fi executat 
contractus 

(con)-tractus - 
cu 

părţi 

= 

“nume 

- folosul 

a doua 

Părţile 
de împlinirea sa e tot 
împlinirea ei 
încheieri 

incheierii 

la 1 lanuarie 

totus is dies arbitrio 

obligaţia 
rămănând
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Pagina Rândul In loc de Să se citească 
177 15 îndeltnici îndeletnici 
178 27 nnui -unui 
180 8 foiosul E - folosul 
» 18 lolosul . folosul 
pi. 27 etecte . efecte 
FR 30 Terlius “Tertius 

181 14 părțf . părţi 
182 17 sau întregime Sau în întregime 
154. 29 aut quinque Titius  - aut quinque Titio 
187 13 dari - dare 
188 18 Stipulalio Stipulatio 
» 27 : cand - când 

191 1 pricipală principală 
» 27 poat - i poate 

„192 10 Asfel Astfel 
- 23 se a , se va 

194 11  .dari dare 
» 15 dari N - dare 
n 18 nos dederis non dederis 
„ 18 „dari . dare | 

196 33 stiputatio - stipulatio - 
198 16 unei globirii : unei globiri - 
199 „26 den din 
201 2 că i „ca ” 
203 . 7 obligaiio ““ obligatio 
203 _18 creditorutui creditorului 
206 i | „ fizologic - fiziologic - 
210 „8 3consimptă “ consimtă ” 
213 7 “mutum. mutuum 
DR U. pirateri . - piraterii _ 
- 33 - vestitele vorbele: vestitele vorbe 

214 : - 28 *'  dodândească dobândească 
216 - 4 pastrarea păstrarea. 
217 4 „chriaş „. Chiriaş 
217 22  * afâră . i afară 
218 29  . deosebeşte deosebeşte 
219 21 put pot 
222 „24 - “ex ommi ex omni 
223 7 va îi făcut „va îi făcut 
224 15 -  metali metalii 

„226: . 1 neexeeutare meexecutare . 
i 28 imbogâţeasca  . îmbogăţească 

221 4 Pamphilius Pamphilus 

1 5-6 .  Pamphilius Pamphilus 
„229 - : 14 Dioeleţian "Dioclețian + 
230 24 fiincă fiindcă
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-. Pagina Rândul În ioc de 
"231 19 

„233 nota.:20 234” 5 

235 nota 1 

236 23 

237 nota 5 

238 Şi 

239 OO34 

240 .* -15 

» 28 

241 2 
246 18 . 

PA „24 

» 25 

250 ultim 

252 23 

258 „21 

PR 25 

261. 7. 

262 nota 42 

263 3 
265 27 
268 11 

» 14 
A nota 69 

272 9 

277 25 

279 _8 

281 zi 

» 19 

282 32 

» 35 

283 31 

284 15 

287 20 

o 20 

» 2i 
288 18 

29 sv 

292 nota 57 

295 6. 

299 1 | 

302 nota 45 

303 4 

304 "10 

să poaă ă fie 
parta . 

izvorâ 

„Nuluim,e, 
celelaite 
p. 129 

dovidea 

dc : - 

aciio . 

următoareie 
dovidească 

literar 

literar 

literar | 

Casinianilor 

dedeau au naştere 
să susțină 

Cuius pericu- = 

„Cum cum . 
„. desbăgnbiri 

Vol |. 1. 

- Cu totul sprijinul 
creditorul 
acto empti 
incheieriii - 

heredidate 

todeauna 

“ nexecutarea 

B. In ce... 

da 

- bâtrâneţă . 
fi put 

imobilile 

ailena 

“făcă 

lu-lucru 

garateze 

o culpa 

lucruritor 

răspuzător 

„p. 886 - 
fiindcă ca ia 

mandant 

mai sua 

2) 

neconsutibile 

Să se citească 

să poată să fie 

partea 

izvoră 

1 Nullum.ul 

celelalte 

p.:122 | 

dovedea - 

de 

aciio 

următoarele 

dovedească 

literal 

literal. 

literal 

Cassianilor 

dedeau naştere - 

să susțină 
cuius periculum 

"cum 

" despăgubiri 
. Vol. |. 2, 

cu tot sprijinul 

cumpărătorul 
actio «mpti 

Incheierii 

hereditate 

totdeauna 

neexecutarea 
E. In ce... 
dă 

bătrâneţă: 

îi putut . 

imobilele 

_aliena 
facă 
fucri 
gâranteze 

.0 culpă 

lucrurilor 
răspunzător 
p. 286 

fiindcă ia 

mandat 

mai sus 

3). 

neconsumtibile
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Pagina Rândul In loc de 
305 

"306 

-307 
. 

308 - 

313 
318 

319 

322 
323 

» 

329 
330 
332 
333 
336 
„338 
339 

». 

340 
340 
341. 

342 

342 

343 

344 

» 

345 

351 

"352 
357 

339 
365 
366: 
3607 |, 
368 

13 
22 
21 
22 
26 
2 

16 . 
22 

i 
7: 

nota 3 

„5 
„27 
30 
29 
4 

17 
19 
4 

“nota 16 
3 

12 
24 
27 

nota 65 
.6 
8 

II 
26 
10 : 
24 
8 

28 
32 
13 
23 

8. 
„16 
nota 15 

8 
13 
22 

„21 
9 

23 
9 

"tovărăşilor 

S'au 

tovarăşi 

qualem in sus rebus 
tovaraşiilor 
ceea 
commnnicatio 

ele ajungă 

pagubele 

tovăraşia 

pr. 257 

de locaio et*conpucto 
epoci clasice 

aceţ 

lex commisioria 
pastrarea 

cumpăratorul 

- moşteniire 

consinţi . 

V. Vol. 1.2. 
macipaţie 

N 
I. Efectele 

persoaue 

„Sfângerea. obligaţiilor . 

__ răspunde răpunde 

răpunde 

inofficioasa 

(Cartea 1V). 

dăcă , 

inrevocabile 

dăruitorul 

Al doile 

o. 

parţile 

Surzi | 

„ înlocuita 

depăgubiri 
V. Vol.I. 2. 

deajus  - 

să face 

(actio furii) 

ommitendo 
Actio legis Aquilae 
injuriele 

morala 

Să se citească 

tovarășilor 

Sau 

tovarăşii 
“qualem in suis rebus - 
tovărăşiilor 

ceea 
communicatio 

ele să ajungă 

* pagubele 

tovărăşia 

p. 25 . 
de locato et conducto 
epocii clasice 

acel 

lex commissoria 

păstrarea 

cumpărătorul 

muştenire 

consimţi 

V. Vol. |. 1. 

mancipație : 
N. 

|. Efectele 

persoane 

„Stângerea obligaţiilor 

răspunde 

" inofficiosa 
(Cartea V.) 

--dacă 

irevocabile 
dăruitul 

Al doilea 

a 

părţile 

surzii 

înlocuită 
despăgubiri - 

V. Vol. |. 1. 

deajuns 

se face 

».. (actio furti) 
committendo 
Actio legis Aquiliae 

Injuriile 

morală 

-
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Pagiaa Rândul In loc de 

369 - 
371. 
372 

1. 

313 
315 
381 
387 | 

- 388 
390 

> 

25 
27 

5 
„1 
15 

'23 
24 
25-26. 
27 

13-14 
13 
3. 
6 
ş- 

10 
13 

144 
21 
32 - 

„23. 
25-26. 
IL: 
16. 
19 
21 
23 
25 

6 
15 
16 * 
25 

7 
26 
10 
21 
28' 

12 - 
13 
19 

30 
5 

12 
34 
17 
20 . 

5 

legi Cornelia 

cheltuele 

“lasat 
un stipulaţii 
îeteletnici 

ale 

altfel 

pe pe . 
admin!strarea 

raportum 

comersium ! 

condiţiunii 

- devalmaşi 
devalmaşi 

devalmaş 
devalmaşii 

devalmaş . 

- devalmaşii - 

” atributlvă 
devalmaş 

naşteae 

devalmaşilor 
devalmaşilor - 
devalmaşi 
devalmaşi 
devalmaş . 
devaimaşi 

devalmaşilo: 

din 
legi 

celuilat 
judecatori 

devalmaşi . 
despăgubirii 
savârşirea 

pricinute 

convenţionată 
„de de 

delict 

obligaţie - 
lepădăţi . 
Împaraţilor 
mânite 

treiiea 

Justiniam 
vaforificarea 

Să se citească. 

legii Cornelia 
cheltuelile 

- lăsat 
unei stipulaţii. 

îndeletnici 

-a le 

astfel - 

pe . 
administrarea. 

raptorum 

conimercium 

condicţiunii 

devăimaşi 

devălmaşi 
devălmaş 

devălmaşii 

devălmaş 

devăimaşii 
atributivă 

devăimaş 

naştere 

devălmaşilor 
devălmaşilor 
devălmaşi | 
devălmaşi - 

devălmaş 
devălmaşi 
devâlmaşilor 

din- - 

legii 

celuilalt 

judecători 
devălmaşi 
despăgubiri 

săvârşirea 

pricinuite 
convenţională. 
de - | 
delict _ 

obligaţie 
lepădaţi 

impăraţilor 

mânile 

treilea, 
Justinian | 
valorificarea 

.
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405 28 

> 30 

408 31-32 

409 6 

pu 
410 22 

413 “12 
415 13 

417 25 
418 18 

419 4 
Ă 4 
> 8 

» 14-15 

» 19 

420 UI 

„421 7 

» 25 

5 nota 25 

423 2 

424 6 

. 25 

425 25 

428 10 

430 17 
432 - nota 4 

43 7 

p. 20 

EI nota 11 
434 . ul 

435 "9 

436 9 

438 3 

439 1 

» 7. 

"440 21 

» 21 

. 25 

441 28 

442 35 
44 7 

446 8 

447. 24 

448 21-28 

449 1 

.4.0 19 

— 1949 — 

In loc de 

” praepositions - 
instiior 

filiusfamiiias 

(libera. persoana) 

(libera persoana) 

locupetior 

pentrul 

delcituoase 

Mărginirele 
gradinărie 

ameniţat . 

acestut, 
ameniţă 

con- construcţii 

damnii 

posesionem 

operisive 

Galia Cisalpina 

Galia Cisalpina 

vom 

nuntiator 

im rem 

parare 

_ pagubeie 

Luculus 

intinere 

lasat 

înfaţişării 

de tingo 

exihibendum 

sa-i - 

inisso . 

liberul exerciţiul 

locupeltiores 

pe 

poală 

sau 

să să 

patriominului 

actione 

fâra 

creaţei 

e 
potentionem ” 
făcă 
înpotriva 

Să se citească 

praepositionis - 

institor 

filiusfamilias 

(libera persona): 

(libera persona)- 
locupletior 

pentru 

delictuoase . 

Mărginirile 
grădinărie . 

"ameninţat 
„acestui 

ameninţă 

construcţii 

damni 

- possessionem 

operisve 

Gallia Cisalpina. 
Gallia_Cisalpina- 

voim ! ” 

nunciator 

in rem 

apărare _: 

pagubele 
Lucullus 

itinere 

lăsat 

intăţişării 

de tigno 

exhibendum - 

să-i 

missio Ă 

liberul exerciţiu. 
locupletiores 

de 

poartă 

sale 

sâ - 

patrimoniului 

acţiune * -: 
fără 

"creanţei 
o , 

potentiorem. 

facă 

împotriva
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„Pagina Rândul  Inlocde  - Să se citească | 
451. 23 Obiectul cesiuni Obiectul cesiunii - 
457 14 împrejurăriri - împrejurări 
460 nota 1-  $.300, „8 301. 

„464 24 pes aes et libram . per aes et libram 
FR 26 “pes aes et libram: per aes et libram 

465 _.uu recunocut recunoscut 
466 26. actio negotiorum gesto- actio negotiorum gesto- 

E rum - rum contraria 
- 467, 13 represențanţii representanţii 

» 20 delegat + deslepgat 
468 - 30 Casianilor - Cassianilor 

- 469 14 chezaşi chezăşi 
Pa 19 lucru , lucrui 

4170 „13 clasicus i classicus . 
„472 24 marturii inartori - 
473 13 scritorului scriitorului 
n. 15 în protiva - «împotriva 

475, 18 Romani . Romanii 
-416 14 mai mai "mai 

_ 480 nota 3 Keleineidam | Kleineidam . 
451 4 scoborotârorii scoborâtorii o 

„485 5 ar : are : 
487 ultim - nrmătoarele - | următoarele 

"+ 488 2 "voba . . vorba 
- 490 Il persoana persona 
491 28 „îndrituţi . | îndrituiţi 

492 . :22 - persoana “persona 
» „26. îndrituirilie - îndrituirile 

496 25- destiințate - : desființate 
- 497 13 săvârşeşțe săvârşeşte 
-498 11 tutulo a titulo 

- 499 - 8 presecutoria persecutoria 
501 4 cessiunea cesiunea 

» 15  Obsigatio . Obsignatio 
wm: 92 .  datornicut datornicul 

-502 . 19 a - la _- 
503 1 Excutarea Executarea 

p 25 Cumpensare  - compensare 
504. 8-9 judecătonului judecătorului - 

E 21 , amâduror , amânduror 
505 , 31 relamantului . : reclamantului 
506 26 formlă * formulă 
507 17 „următoarele "- următoarelor 

ERIE 18 - omogencitatea ” omogeneitatea 
21 - a doua obligaţii a două obligaţii 

—508 4 obligaţi: obligaţii,



Pagina Rândul | 

509 

510 

Su 

512 

514 

518 

520 

521 

523 

525 

528 

531 

533 

534 

„336 

"1537. 
538 
539 
540 
542 

544 
545 
549 
550 
551 

552 
553 
554 
558 
560 
561 

564 

566 

567 
568. 

ultim 

5 

5 
1. 

22 

17 

29 

30 

13 
„a. 

12 

19 

7 

30 

7 

29-30 

9. 

22 

4 

12 

20 - 
32 

31 

22 

26 

30 

18 

25 

15 

-9 
- 2 

15 

21 

1251 = 

In loc de” 

pusă 

- asttel 

foloseassă 

de 

doă : - 

desfinţare 
văzul 

ştind 

reclamanţiei 

tac - 

ce nouă 

obligaiia 

obligaţei 
părților 

Priveligiile 

no- ţiei 

dână 

condemnătoare 

formale 

far'de 

întrebuintându-se” 
“îi 

Pote | 
pactum non petendo . 
sontract 

avevăr 

Astel 
Persoanele 

atfel - 

amândoror - 

retinute 

crditorul 

Quartus 
nota 2  Korrealibligationen 
21 
13 
23 
33 
7 

30. 
15 

17 
23 

31-32 
26 

să-mi dai o cinci aurei 
să |. 

păreri 

altus acta 

devâlmaşii 

soliidară 

vătamarea 

pastrarea 

actio negotiorum gesto- 
- Tum 

astipulaţia 

Subsidar 

să se citească 

opusă 

astfel 

folosească i 
pe 

"două 

desfiinţarea 

văzut 

ştiind 
reclamaţiei. 

tace 

cea nouă 

obligatio 

obligaţiei 

părţilor 

Privilegiile 

'n0- vaţiei 
până 

condamnătoare- 

formale 

făr'de 

intrebuințându-se 

fi i 
Poate * - 
pactum de non petende» 
contract 

adevăr 

Astfel . 

Personale 

altfel 

“amânduror 

reţinute 

creditorul 

Quintus 

Korrealobligationen 

să-mi dai cinci aurei: 

că 
păreri. 

alios acta 

devălmăşii 

solidară 

vătămarea 

păstrarea 

actio negotiorum gesto-— 
rum contrara 

adstipulaţia 

Subsidiar



ST! 
572 

3s 

"573 

575 

» 

516 

588 
584 

-386. 

» 

„587 
.590 
592 
.594 
595 
596 
597 

"598 

599 . 
-602 
603 
-604 
695 

- 607 

nota 2 

18 

19 

14 

13 

"20 
1 
9-10 

15 

1 
..9 

25 

33 

31 

9 

5 

16 

26 

17 

26 

22 . 

24 

23 

18 

14 

23 

15 

1 

8 

14 

ultim 

_2 

23 

30 

1 

21 

23-24 

4. 
8” 

21 . 

5 

12-13 

22 

12. - 

24 
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Pagina Rândul In loc de - 

sumă 

- Hadiani 

“reclamant 

fidejusorulul | 
a lua- 

persoanele - 

se stânge 
actio 'negotiorum ges- 

torum 
rel vindicatio 

sissoria 
tătălui 
poporelor 

“maritate 

„ Justinan. 
Urâta - 

convertată 

le 

casătoriei 

in domun 
impuler * 

nultitate 

comedianţă 

„ tătâlui 

- tăcit 

= 

casătorie 

de patru adgnoscendo 

Impărați - 
“ Incheiarea 

sa , ' 

_. (ae timatio) 
-a | | 

4 determinarna 
s. a. ” 

creează 

bunurilor 

aplicându-le toate 
nemişcăt r 
se 

celuilat 

dăruitorul 

lasate 

rându- duelile 

tradare 

Sarac 

bucura 

Să se citească 

sună 

Hadriani 

reclamant 
fidejusorului 

a luat 

personale 

se stâng 

actio negotiorum eesto- 

rum contraria 

rei vindicatio 

” cissoria. 

tatălui | 

popoarelor 
maritale 

Justinian “ 
Urâta 

controversată 

la | 

căsătoriei 

in domum 

impuber 

nulitate 

comediantă . 

tatălui 

tacit 
căsătorie 

de partu adgnoscento 
Împărații 
Incheierea 

să . 

(aestimatio) 
au 

determinarea 

ş, a. 

crează 

bunurile 

aplicându-le la toate 
nemişcător 
să 

celuilalt 

dăruitul 

lăsate , 

rându- elile 

trădare 

sărac 

“bucură



> 

Pagina 

„630 

- 631 

636 
639 

640 

642, 

643 
645 
648 
649 
652 
653 
054 
655 
656 
658 
661 
665 
667 

663 
669 
672 
680 
682 
684 
686 

687 
688 
691 
692 
693 
695 

bză 

696 
» 

698 

702 
702 
103 
"705 

30 

1 

15 

16 

26 

6 

26 

6 
14 

19 

4. 

nota 4 

24 

27-28 

3 

„1 

4 

21 _ 

6-7 

2. 
- nota 27 

3 

14 

16 

28 

1. 
"27 

ultim 

1 

2 

'28 

9 

5 

15 

nota 2 

la 

"20-21 

22 

25 

26. 
1: 

4 

ii 

18 

„27 
“e. 

Rândul 

— 1953 — 

In loc de 

casătoriei 

soțului: 
Apararea 

respusă 

deaface 

lasate 

înlăutrul 
ascedentului - 

împedecare 

-să | 
a. c€.U.c. 

Til Livu 

mancipo 

paterfamiliaz 

"cetățeni romanii 

erorris 

adopţia propriu zis 

Roma 6! 

moş- enit 

-adopiatul . 
$. 336, 

contracte 

caustrense 

Constatin 

-” aparţinâd 
fiiul 

peculiu 

unuia 

ostăţesc 

liberatas. 

- liberlatea 

“ liberatea 

dediticii pr 
s'a - 
Melages 

cestea 

libe- tate 

desrobitului 

a vestitelor vorbelor 

ib ego ă 

de forma 

astlel 
înaltă parte 

înaltă parte 

scoteala 
3) 

Să se citească 

căsătoriei 
soţiei 

„ Apărarea 

respinsă 
desface 

„lăsate 

înlăuntrul 

ascendentului 

împiedicare 

se 

a. U. c. 

Tit Liviu 

mancipio 

paterfamilias 

cetăţenii romani 

erroris 

adopţia propriu zisă 

Roma 16.- _ 
„_moş= tenit 

adoptatorul 

$. 366. 

contractate 

castrense 

Constantin 

aparţinând 

fiul Aa 

peculiul 

„a unuia 

ostăşesc 

libertas 

libertatea 

libertatea 

dedeticii 

s'au 

Melanges 

aceste 

liber- tate _ 

desrobitorului * 

a vestitelor vorbe 
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